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Vakarai ir Rytai Tvirtina Savo Pozicijas
Stebint laisvųjų Vakarų 

valstybių ir sovietinio bloko 
dabartinę laikyseną, krinta į 
akis didelis abiejų pusių ju
drumas cementuoti, stiprinti 
savo karines, politines, ūki
nes pozicijas — atsižvelgiant 
į pavojų iš galimo būsimo 
priešo.

VAKARUOSE

Lapkričio 21 d Paryžiuje 
susirinko NATO (Šiaurės At 
lanto gynybos) organizacijos 
parlamentarų konferencija. 
(Gruodžio mėnesį Paryžiuje 
įvyks ir NATO vyriausybių 
atstovų konferencija). NATO 
vyriausias karinis vadas, ame 
rikiečių generolas Norstad iš 
dėstė konferencijai plačią Va 
karų valstybių gynybos pro
gramą, pabrėždamas, kad vis 
dar veikia politinė, karinė ir 
ūkinė grėsmė iš Rytų Gene
rolo nuomone, eilinių kariuo
menių svarbumas nesumažė
jo ir atominių ginklų amžiu
je. Bet Vakarų kariuomenes 
reikią geriau apginkluoti NA 
TO pajėgos turi turėti pakan 
karną kiekį atominių ginklų. 
NATO pajėgos turi būti to
kios stiprios, kad galimas prie 
šas nuo agresijos būtų atbai
dytas. Tačiau, jei priešas puo 
limą staiga vis dėlto pradė
tų, NATO pajėgos savo mo
derniškais ginklais turi galė
ti trumpiausiu laiku priešui 
«atmokėti». Generolas dar pas 
tebėjo, kad NATO pastarais 
trejais metais gerokai susti
prėjo Visuose svarbesniuose 
NATO komandų punktuose’ 
esą įkurdinti daliniai, kurie 
ruri savo žinioje sprogmenis 
su atominėmis kapsulėmis.

Naujas veiksnys Vakarų 
gynybos pajėgumui sustiprin
ti — tai amerikiečių pradėtos 
plačiu mastu gaminti «Pola
ris» raketos, kurias galima iš 
šauti net iš povandeninių lai 
vų, plaukiančių jūros gilumo
je. Šie povandeniniai laivai 
yra atomine energija varomi 
ir gali jūros gilumoje išbūti 
mėnesius, net metus. Priešui 
sunku tokius laivus susekti. 
«Polaris» raketų viršūnėse į- 
montuotos atominės kapsulės. 
Toji raketa skrenda ir taik
liai pasiekia savo tikslą porą 
tūkstančių kilometrų ir dar 
toliau Vienas toks atominis 
povandeninis laivas su «Pola
ris» raketomis neseniai prade 
jo kursuoti Šiaurės Atlanto jū 
roję. Amerikiečiai esą linkę 
NATO vadovybei su laiku per 
leisti 12 tokių laivų. Amerika 
didina atominių pov. laivų su 

«Polaris» raketomis statybą 
Naujai išrinktasis JAV prezi
dentas Kennedy ir jo bendra 
darbiai jau yra pakartotinai 
pareiškę, kad Amerika savo 
ginklavimosi į a-’tangas dar 
sustiprins ..

PYTUOSE

Maskvoje vyko sovietinio 
bloko viršūnių konferencija. 
Kai to bloko viršūnės šuva 
žiavo lapkričio 7 d. į Krem
lių Spalio revoliucijos sukak 
ties minėjimui, visiems buvo 
aišku, kad Chruščiovas pa 
naudos progą sutarti «oendrą 
liniją» Vakarų atžvilgiu Kaip 
žinoma, tarp Chruščiovo ir 
Mao Tse Tungo tuo atžvilgiu 
yra labai žymių nuomonių skir 
tumų. Kremlius gina (laiki
nės) koegzistencijos tezę. 
Raud Kinija davė nekartą su 
prasti, kad ji į taikų sugyve
nimą su Vakarais netiki ir 
«teisingą karą» (suprask, ko
munizmo naudai) laiko netik 
leistinu, bet ir būtinu Pasta 
ruoju metu Pekinas «dėl pa
saulio akių» Chruščiovui lyg 
ir nusileido, pusbalsiai pritar 
damas jo koegzistencijos teo 
rijai Bet faktas, kad sovieti
nio bloko viršūnių konferen
cija užtruko.aišaiai rodo, kad 
iki ti-.ro vieningo susitarimo 
dar toli, nors būtų ir paskelb 
tas «vieningumo manifestas».

Tačiau yra aišku, kad ne
žiūrint sovietinio oloko ideo
loginio suskilimo, to bloko 
ginklavimosi pastangos tęsia
mos, ypač Sovietų Sąjungoje. 
Rytų-Vakarų nusiginklavimo 
pasitarimai (New Yorke ir Že 
nevoje) ginklavimosi įkaršty
je yra mažai pastebiami ir 
atsidūrė lyg kaž kokio užkam 
pio pašnekesiuose.

KOLKOZIN NKO UŽDARBIS 
LIETUVOJE

Viena moteris gyvenanti Vi 
la Beloje, kaip ir kiti daro, 
įdėjus į voką pasiuntė savo 
sesers dukrai Lietuvoje japo 
nišką skarelę. Gavusioji do
vaną labai apsidžiaugė ir 
klausė tetą, kiek laiko Brazi
lijoje reikia dirbti, kad tokią 
skarelę nupirktom Teta jai 
parašo, kad jos vyras SKare- 
lę uždirba per 2 valandas. Se 
sers duktė jai rašo: «Rūbai 
pas mus brangesni, pavyz 
džiui tokią skarelę, tai mano 
vyras uždirba tris per mėne
sį, arba darbinę eilutę, arba 
batus, porą per mėnesį Mies 
te žmonės gyvena geriau, ten 
ir dirba tik 8 vai. per dieną, 
kitur net 7.

Sukilimai Argentinoje ir Venezueloje nepavyko
Jav karis laikas buvo pra

nešta, kad komunistai daro 
viską, kad tik daugiau įsiga
lėti Pietų ir Ce tralinėje Ame 
riboje Jei ki ose valstybėse 
nepavyktų komunistams pa
imti valdžios į savo rankas 
ir pačioje Kuboje komunizmo 
dienos bus neilgos.

Komunistai savo planuose 
yra pramatę ypatingo dėme
sio kreipti! ir daryti bandy
mus esamai santvarkai pa 
keisti, Argentinoje, Brazilijo
je, Ci ėję ir Venezueloje Apie 
šiuos komunistų planus pati 
Argentinos vyriausybė yra įš 
pėjusį Braziliją. Kad yra tei
sybė, patvirtinimo ilgai nerei 
kėjo laukti. Štai jau keletą 
kartų Venezuelos sostinės gat

— Danijos parlamento rin
kimuose vėl daugumą gavo 
socialdemokratai, kurie jau 
valdo ilgus metus Komunistai 
šį kartą visai prakišo Jie 
nebegavo nė vieno atstovo. - 
Japonijoje rinkimus laimėjo 
Liberaliniai demokratai, kurie 
jau ir iki šiol daugumą turėjo. 
Jų laimėj mas reiškia kad 
japonų gyventojų dauguma 
pasisakė už vyriausybės poli 
tiką su Amerika ir Vaka-ų 
pasauliu palaikyti kuo glaud
žiausius, karinės sąjungos, 
santykius Sovietams tai ne
patinka. Komunistai iš daugi
au kaip 45l atstovų gavo tik 3.

t

— Prancūzijos šefui gene
rolui d e Gaulle lapkričio mėn. 
pabaigoje suėjo 7J metų. Pas 
tarais laikais jis vis ryžtingiau 
pasisako prieš so lėtinį kolo 
nializmą Neseniai ryšium su 
tuo jis minėjo, be kitų, ir 
sovietų pavergtą Lietuvą

Jau vien todėl lietuviai ir 
kitos pavergtos tautos gene
rolui jo 70 metų sukakties 
proga siunčia nuoširdžius 
sveikinimus,

— «Tarp karo ir taikos ky
bą pasaulis», pareiškė Indijos 
premjeras N hru. Indija tai 
jaučia ir savo šalies pasie
nyje Raud. Kinijos lėktuvai 
nuolat įskrenda į Indijos te
ritoriją Nehru: Ateityje mes 
numušime kiekvieną tokj lėk
tuvą.

— Aplink žemės rutulį da
bar skraido 17 amerikiečių 
satelitų. Kai kurie iš jų turi 
prietaisus fotografuoti žemės 
paviršių ir nuotraukas radijo 
būdu perduoti į Ameriką

— « Pakaitomis » ištremia 
diplomatinį personalą Kasmet 

vėse įvyko stiprūs susirėmi 
mai tarp demokratijos gynė 
jų ir komunistinių gaivalų. 
Prezidentas Bitencourt buvo 
priverstas šauktis kariuome
nės talkos tvarkai ir ramybei 
atstatyti Komunistų laikraš
čių redakcijose ir partijos 
būstinėse rast* daug ne tik 
komunistų propagandos me
džiagos. bei ir ginklų. Vyri-u 
sybės pranešimu lukilimo 
kurstytojais ir ginklų parū 
pintojais yra Fidel Castro ir 
Trujillo. Visur abidvi diktatu 
ros yra demokratijos prieši
ninkės ir kovoje prieš denio 
kratiją abidvi eina išvien. At 
rodo, kad Venezuela ruošiasi 
nutraukti diplomatinius san
tykius su Kuba.

ARGENTINOJE

Lapkričio m. 30 d anksty
bą rytą kaikuriuose provinci
jos miestuose, kaip Rosario, 
Salto kareivinės buvo užpul 
tos' gi n klu otų k u Ik o s v ai d ii ais. 
rankinėm s granatomis civili 
nių gyventojų, vadovaujant 
atsargos kariškiams, diktato
riaus Perono gerbėjams Kai 
kurio-e vietose kova tarp su 
kilėlių ir kariuomenės vyko 
net kelias valandas Betgi ga 
lutinai kariuomenė visur 
tvarką atstatė. Yra - užmuš 
tų ir sužeistų.

Sostinėje. Buenos Aires mi 
este, keliose vietose sprogo 
bombos nepadarj damos didės 
nių nuostolių 

bent keletą kartų atsitinka, 
kad kuri nors Vakarų valsty
bė ištremia akredituotus pas 
ją sovietinio bloko diploma
tus. karinius atašė ir kt Dau 
giausia būna tremiami Sov. 
Sąjungos atstovybių nariai, 
tai iš vieno, tai iš kito krašto. 
Net tokia Šveicarija neseniai 
ištrėmė sovietinį diplomatą, 
kaltinamą špionažu. Maskva 
iš savo pusės «atsiskaito» 
tremdama Vakarų valstybių, 
ypač Amerikos diploma'dnlo 
personalo narius. Lapkr. 21 d. 
Sovietų užs. reik, ministerija 
pasiūlė per 48 valandas išsi 
kraustyti amerik. aviacijos 
atašė padėjėjui maj Mac’Do
nald, kuris kaltinamas, kad 
važinėjęs po Sov. Sąjungą ir 
fotografavęs «draudžiamus» 
objektus. Buvęs sulaikytas 
Charkovo apilinkėse. su nuo
traukomis, žvalgybiniais už
rašais ir pan. - Faktinai sov. 
dipi personalas visuose kraš- 
kraštuose visais laikais pa
našiais veiksmais verčiasi.

Nepaslaptis. kad ir Brazil! 
joje nesenai pasibaigusių strei 
kų metu, komunistai įsimaišy 
davo ir stengdavosi saviems, 
Maskvos, bet ne darbininkų 
reikalams panaudoti. Atatin
kamos Įstaigos šiuo reikalu 
tiri pakankamai medžiagos. 
Atrodo, kad Kremlius per ko 
munistų partiją Pietų Amerf- 
koje atidarė paskutinį ir le
miamą mūšį: arta įvairių su 
kilimų rengimu nuversti de
mokratines vyriausybes, arba 
atsisakyti visiems laikams nuo 
Pietų Amerikos sukomunisti- 
nimo.

— Kuboje padėtis įtempta. 
Sostinėje tebevyksta įvairio
se vietose bombų sprogimas. 
Šią savaitę del šių sprogimų 
didelė miesto dalis buvo be 
šviesos likusi. Komunistinė Ki 
nija Kuboje atidarė savo pa
siuntinybę Ekonominė padė
tis po vadinamos žemės re
formos yra labai pablogėjusi.

— Brazilijos išrinktas prez. 
Janio Quadros visai netikė 
tai, lapkričio 30 d. atvyko į 
Madridą, kur, kaip pareiškė 
spaudos atstovams žada pra 
leisti keletą dienų, pailsėti.

— I São Paulo miesto pre- 
feitus yra trys stiprūs kandi 
datai: Arruda Plinío Sampaio 
(krikščionių demokratų). Emi 
lio Carlos (PTN) ir Cantidio 
Sampaio (PSF). Vienas is jų 
kovo mėn. bus išrinktas į pre 
f eitus.

\ — Fed. deputatas ir krikš
čionių demokratų partijos ge 
aeralinis sekretorius, prof An 
drė Montoro, gruodžio m 2£d. 
grįžo iš tarpparlamentarinės 
unijės Japonijoje suvažiavi 
mo. Be Japonijos dar aplan
kė eilę kraštų Azijoje ir Eu
ropoje.

NORI GRĮŽTI, BET... KAIP?

Laikas nuo laiko Brazilijos 
spaudoje pasirodo žinių apie 
su džiaugsmu išvykusių iš Ar 
gentines, Brazilijos, Urugva
jaus į anapus geležinės už
dangos, norą atgal grįžti Ši
tas žinias praneša Argentinos 
ir Amerikos atstovybės Mask 
voje. Brazilijai neturint su Ru 
sija diplomatinių santykių, jai 
Rusijoje atstovauja Amerika. 
Daugelis norinčių grįžti į Pi© 
tų Ameriką vyksta Maskvon 
į Amerikos atstovybę prašyti 
pagalbos Bet Amerikos įstai 
gos šiuo metu, žinant šių dvie 
jų valstybių politinius santy
kius, maža ką gali padėti. 
Daug kas kreipiasi į Argenti 
nos pasiuntinybę. Bet ir ši yra

(pabaiga 6 pusi)
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ALGERIJOJE

(E) Lietuvių kilmės prancū 
zų vyr. leitenantas Jurgis Nor 
kevičius nuo šių metų pra
džios eina kuopos vado parei 
gas Algerijoje Neseniai apdo 
vanotas «Croix de 1a Vale u r 
Militaire» ženklu (Karo mo
kyklą jis yra baigęs 1957 me 
tais, trečiuoju iš 80C)

PARYŽIAUS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

(E) Paryžiaus lietuviai spa
lio 23 d. buvo susirinkę pasi 
tarti lietuviškais reikalais. Dr. 
J. Deveikė Navakienė kalbė
jo tema «Tarp praeities ir da 
barties» Iškėlė svarbesniuo
sius Lietuvos istorijos bruo
žus, priminė senosios Lietu
vos aukštą teisinę kultūrą, 
valstybės smukimo priežastis, 
kartu išreikšdama viltj, kad 
Lietva naujai prisikels. Kaip 
praneša «Prancūzijos Lietu
vių Žinios», mokslininkė dr. 
Deveikė-Navakienė savo ilgų 
metų «Lietuvos statuto* verti 
mo darbą užbaigė Dabar sta 
tūtas išverstas į prancūzų ir 
lietuvių kalbas. Visas tekstas 
(vertimo, komentarų bei įva
do su istoriniais paaiškini
mais) sudarysiąs ne mažiau 
2 500 puslapių.

VALSTYBINĘ ŠILUMINE 
ELEKTRINE STATO 1000

STATYBININKŲ

(E) Vilniaus radijo praneši
mu statomoji šiluminė elek
trinė (tarp Kauno Vilniaus) tu 
rėsianti 300.000kilovatų galin 
gurno turbogeneratoriaus ir 
jos galingumas kaip anksčiau 
pranešta, viršys 12 kartų nau 
jąją hidroelektrinę, prie Kau 
no. Elektrinės pastatas būsiąs 
240 metrų ilgio ir 90 metrų 
pločio. Prie elektrinės stato
ma gyvenvietė, kuri turėsian 
ti 5.000 gyventojų. Statyboje 
šiuo metu dirba apie 1000 sta 
tybininkų. Jų skaičius didė- 
siąs. Bet pirmoji energija iŠ 
tos elektrinės išeisianti «už 
metų kitų». Elektrinė vėliau 
bus įjungta į bendrą Pabalti
jo energetikos tinklą, kuris iš 
vienos pusės sieks Latviją, 
Estiją, Leningradą ir Gudiją, 
iš kitos Karaliaučių. — Šių 
metų pabaigoje būsią elektri 

fikuota apie 43% visų kolcho 
zų. Beveik ištisai jau esą elek 
trifikuoti Klaipėdos, Joniškio, 
Panevėžio, Mąriampolės rajo 
nai.

VĖL SVARSTOMAS BIRŠTO
NO ELEKTRINĖS STATYBOS 

KLAUSIMAS

(E) Valstybiniame moksli
niame technikos kabinete šio 
mis dienomis vėl buvo svars 
tomas Nemuno užtvenkimo 
ties Birštonu ir Alytum klau
simas, statant ties Birštonu 
naują elektrinę, kurios pajė
gumas būtų beveik 7 kartus 
didesnis, negu Kauno hidro
elektrinės. Jos energijos savi 
kalina būsianti mažesnė kaip 
2 kapeikos už kilovatvalandį. 
Statant elektrinę reiksią pa
daryti du tvenkinius — Žino 
ma, tai kol kas tik planai ap 
tariami spečialistų rateliuose.

SPALVOTOS KOJINĖS

Ligi šiol kojinė buvo koji
nė, bet dabar ji visai pasikei 
čia.

Moderniškos kojinės bus 
įvairiausiųspulvų: nuo neutra 
lių ligi žalių ir raudonų, tr 
įvairaus rašto;stulpeliais,kva 
dratais ir 11.

Jos bus pagamintos iš nailo 
no su medvilne ar vilna. Kai 
kurios tik sunkesnio nailono, 
kaip kad įprasta dabar dėvė 
ti. O kai kurios gi bus su gu
ma, kurios tempsis.

— Vokietijos atstovybėje 
Maskvoje dar guli90 tūkstan 
čių prašymų vokiečių, kurie 
nori būti iš Sovietų Sąjungos 
grąžinti į Vakarų Vokietiją.

G ALi KEISTI KELIO KRYPTĮ

VANDENBERG aviacijos ba 
zė, Cal — jungtinių Ameri
kos Valstybių aviacija palei
do satelitą Discoverer} XVII, 
kuris pateko į poliarinę orbi
tą Tai yra naujas karinis 
žvalgybinis satelitas, kuris ga 
Ii pakeisti kelionės kelią, jei 
jam grėstų pavojus.

Stelitas Discovereris XVII, 
2 100 svarų,aplink žemę apsk 
renda per bt> minutes. Nuo že 
mės nutolsta iki 6 5 mylių ir 
arčiausiai punktas nuo jos bū 
na 1’8 mylių

Discovereris, kaip ankstes-

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

Motinėle Prisiminus
(Šviesios atminties a. a. Motinai M Aloyzai

Dažnai, taip dažnai nusiminimas mane lanko, 
Jaučiu šaltą vienatvę nors esu tarp žmonių. 
Tada aš prisimenu geras švelnias rankas, 
Sėjančias paguodą tarp nuliūdusių širdžių.

Menu vienuolės rūbą apsiautus} kūną smulkutį, 
Rožančiaus karoliukų šnerėjimą jos žingsniuos, 
Veidą kurio gyvenimas nesužalojo nei truputį, 
Akis džiaugsmu švytinčios vien geruos darbuos ..

O kai abejonės aptemdydavo mano protą, 
Kai maištavo širdis jausdama neteisybę, — 
Jos švelnus žodis atskrisdavo kregžde sparnuota. 
Nešdamas artimo meilę ir palaimos ramybę.

Ji visus mylėjo, globojo kiekvieną 
Ieškantį pas ją užuovėjos nuo audrų.
Malda už visus lydėjo jos darbo dieną 
Glausdamasi prie Kristaus pėdų sužeistų.

Jos nuolankus kuklumas stebino kitus.,
Ji visur pabrėždavo — neesanti tobula.
Vienok ją pažinęs stebėjosi žmogus,
Nes lietuvių tautai ji buvo dkros šviesos skala.

Ir kažkodėl taip turėjo įvykti.
Kad Viešpats staiga ją pasišaukė pas save...
Paklusni ji nuėjo .. ir turėjome likti
Be šviesaus spindulėlio nykiame kelyje.

Nebėra Motinėlės. Kažkur toli — jos kapas.
Ten mano mintys pasiilgime skrenda,
Glaudžias prie mirusios širdies, kaip nuvargęs lapas,
Ieškodamas paguodos, kurios čia neranda - - -

ni Discovereriai turi kapsu- 
1 ę , kurią aviaciją 
pasiruošusi pagauti netoli Ha 
vajų, atsiskyrus jai nuo antro 
jo tarpsnio.

Jis taipgi turi du specialius 
laivyno radijo siųstuvus, pa
našius į laivyno navigacijos 
satelitų — Transit 1-Bir2 A, 
kurie jau skrieja aplink že
mę

Naujasis satelitas skris virš 
Rusijos teritorijos kelis kar
tus kiekvieną dieną.

ARKIVYSKUPAS RAGINA KU
B.EČ ( S KO ,011 PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ
IIWANA, Kuba — Santiago 

arkivyskupas Enrique Perez 

še rante s savo ganyto ji n’am e 
laiške, kuris vakar buvo pers 
kaitytas arkivyskupijos baž
nyčiose. pareiškė, jog kova 
prieš komunizmą turi kilti iš 
pačių kubiečių, o ne iš Jung 
tinių Amerikos Valstybių kari 
nės ar ekonominės stiprybės.

Užvardindamas laišką «Ro 
ma ar Maskva», arkivysku 
pas Serantes perspėjo, kad 
komunizmo geriausi pagalbi
ninkai yra tie katalikai, ku
rie religinius įsakymus aiški
na kaip jiems patinka ir tie, 
kurie katalikais tėra iš vardo

Santiago arkivyskupo, 70 me 
tų laiškas perskaitytas netik 
joarkidiocezijoje,bet paskleis 
tas visoje Kuboje. Joarkivys 

kupija turi 110 bažnyčių.
Jis yra išgelbėjęs Fidel Cas 

tro nuo sušaudymo preziden
to Batistos režimo metu.

Arkivyskupas pagyrė Jung
tines Amerikos Valstybes už 
ekonominę pagalbą Kubai, bet 
to neužtenka kovojant prieš 
komunizmą. Jo laiške tiesio
giniai nepaminėtas Castro re 
žimas ir jo santykiai su ko
munizmu.

IŠ BALIONO STUDIJUOS 
ŽVAIGŽDES

Northwestern Universitatas 
savo nauju astronomijos de
partamento direktoriumi pasi 
kvietė dr J. Allen Hynek, ku 
ris tik apėmęs pareigas pa
reiškė apie naują planą—pa 
kilti balionu 100.000 pėdų ir 
•iš ten stebėti žvaigždes. Tuo 
būdu būtų sudaryta pirma sta 
bilizuota žvaigždžių observa- 
torija aukščiau žemės atmos
feros Tokį balionąvaldyti nu 
matoma pakviesti aviacijos 
kapiotas Joseph Kittinger, ku 
ris neseniai iššoko parašiutu 
iš 102 000 pėdų aukštumos. Ba 
lionas taipgi iškels astronomi 
jos fiziką dr. W. White iš Ka 
lifornijos; tai civilinis moksli 
ninkas, dirbąs JAV Laivyne. 
Visas šis projektas bus vykdo 
mas JAV Aviacijos pavedimu. 
Gondolai planus sudarė Kit 
tinger. Ji bus .12 pėdų aukš 
čio ir 7 pėdų pločio Joje bus 
12.5 colių teleskopas, su gi 
roskopiniais įtaisais, padedan 
čiais laikytis jam vis reikia
moj pozicijoj. Vienas iš tų 
mokslininkų tyrimų uždavinių 
bus nustatyti — kaip aukštai 
reikia iškilti, kad būtų išveng 
ta žvaigždžių mirgėjimo, susi 
darančio atmosferos poveiky 
je. Antras uždavinys, pakelti 
kur jau nėra vandens garų 
ir gauti tikslų žvaigždžių spėk 
trą. Pirmas pakilimas tiems 
moksliniams stebėjimams m> 
matomas po sausio 1 d. Jis 
įvyks Hoomomana aviacijos 
bazėje.

— Jeigu jūsų paklaustų, kas 
yra draugystė, pasakykite - 
tai dviejų sielų ryšys.

Ditagoras

- Lankyk savo draugą daž
niau kai jis nelaimingas, negu 
kai laimingas. Chilonas.

Susirūpinimui Apsėdus
DA_E CARNEGIE

(pabaiga''
Be abejo, tai menkniekis. 

Bet tokie dažnai besikartoja 
menkniekiai sugriauna šeimas 
ir yra priežast mi pusės visų 
hėdų, esančių pasaulyje, 'lai 
patvirtinta Čikagos teisėjo 
Juozapo Sabath sprendusio 
40.00Ü nesugyvenančių šeimų 
bylas, žodžiai:

— Pagrindinė priežastis ne 
laimingų moterysčių didžiau
sia dalimi yra kasdieniniai 
šiurkštumai.

Gi Frank S. Hogan, teisė 
jas Condado rajone New Yor 
ke, pareiškė: «Pusė krimina
linių nusikaltimų bylų atsiran 
da dėl mažmožių. Pasididžia 

vimas smuklėje, šeimynnis 
ginčas, žodis nevietoje ar 
šiaip šiurkštus pasielgimas y- 
ra menkniekiai, kurie veda 
prie muštynių ir žmogžudys 
tės. Pusė visų bėdų pasauly
je kyla dėl lengvų smūgių, 
huduotų mūsų aukštinimuisi, 
dėl įvertinimo trūkumo ar be 
reikšmių žaizdų mūsų tušty
bei».

Tokiais atvejais geriausia 
yra neduoti jiems jokios reikš 
mės. Kiekvienas, norįs išlai
kyti vidujinę ramybę, neturi 
jais sielotis ar rūpintis.

Daugelyje atvejų užtenka 
nukreipti kitur tik dėmesį, ki 
tur tik dėmesį, pažiūrėti į da 

lyką iš kito taško ar linksmo 
sios pusės, kad atsikratyta
me kasdieninio trynimos! su
keltų nemalonumų. Vienas ma 
no draugas, rašytojas Hcmer 
Croy pasakoja, kaip jo kam
bario radiatorius šildytuvo 
zvimbimas j j išerzindavo iki 
pasiutimo Garas radiatoriuje 
švilpdavo, o jis sėdėdamas 
prie rašomojo stalo piyšdavo 
iš pykčio.

— Tačiau vieną dieną aš 
su draugais turėjau išvyką j 
gamLą. Kai klausiausi laužo 
čežėjimo, man atėjo į galvą 
mintis jog jo ūžesys yra la
bai panašus j radiatoriaus Ko 
dėl šis man patiko, o dėl ano 
erzinavsi? Kai grįžau namo, 
sakiau sau: «Laužo čežėjimas 
yra man malonus, ir radiato
riaus ūžesys yra panašus į 
jį. cinu miegoti, visai ųekreip 

damas dėmesio į šį triukšmą». 
Taip ir padariau. Keletą die 
nų dar atkreipdavo kartais 
dėmesį radiatoriaus, bet greit 
visiškai užmiršau jo buvimą 
mano kambaryje.

Andrė Maurois apie tai gra 
žiai rašo «This Week* žur
nale:

— Skaičiau Disraeli posa
kį: «Gyvenimas yra pertrum 
pas užsiimti mažmožiais». Tie 
žodžiai man padėjo pakilti iš 
daugel nemalonių patyrimų. 
Dažnai mes leidžiamės mus 
nuliūdinti tokiais menknie
kiais, į kuriuos turėtume nu 
moti ranka ir tuoj užmiršti. 
Štai gyvensime žemėje gal 
dar tik keletą desėtkų metų, 
o prarandame daug nebeat- 
gaunamų valandų vis erzin- 
damiesi del užgaulių, kurios 

po metų vis tiek bus mūsų ir 
visų užmirštos. Ne, skirkime 
mūsų gyvenimą vertingiems 
darbams ir jausmams, dide
lėms idėjoms, kilnioms ais
troms ir didiems užsimoji 
mamsl Juk gyvenimas yra 
perdaug trumpas užsiiminėti 
menkniekiais.

Tad, jei norime baigti su su 
sirūpinimo įpročiu anksčiau, 
negu jis mus pribaigs, vykdy 
kime antrąją taisyklę:

Neleiskimės nuliūdinti be
reikšmiais, užmirštinais daly
kais Atsiminkime, jog gyve
nimas yra pertrumpas užs im 
ti mažmožiais.

2



3 pusi.

Eduardas Pažėra

Kaip Kovoti Prieš Inffacija
(Visiems pasiskaityti)

Mūsų tautiečiai Brazilijoje 
pasižymi savo darbštumu ir 
taupumu. Kiekviena lietuviš
ka šeima stato sau tikslą įsi
gyti kokią nors atsargą savo 
ateities garantijai. Ta atsar
ga tradiciniu būdu pasireikš
davo sklypų, namų ir pinigi
nių santaupų forma Šie tau
pymo būdai pastaruoju laiku 
pamažu darosi atgyventi-pa- 
senę. Visokio nejudamo tur
to įsigijimas ar perleidimas 
surištas su dideliais mokes 
čiais (iki 15%) ir kitais apsun 
tinimais. Žemės sklypai ne 
duoda «rendos» (nuolatinių pa 
jamų. pelno), bet jų vertė ga 
Ii kilti - valorizuotis. Iki šiol 
su sklypais dauguma yra ge
rokai pelnę. Namų statymas 
ir nuomavimas pastaruoju lai 
ku yra pasiekęs tikrą krizį. 
Retai kuri nuoma duoda 10% 
rendos. Nuomos negalima kel 
ti. Nuomos kontraktai apsur- 
kinti mokesčiais Dabar, jei 
kas ir perka namus, tai dau
giausia sau gyventi, bet ne 
išnomuoti. Nejudamojo turto 
perleidimas ypatingai apsun
kinamas savininko mirties at 
veju. Visi žino kiek kaštuoja 
inventoriaus pavedimas. Net 
ir dovanojimas «prie gyvos 
galvos» (doação entre vivos) 
dabar turi nemaža išlaidų ir 
keblumų.

Šitie apsunkinimai parodo, 
kad brazilų valdžia turi ypa
tingą tikslą sustabdyti neju- 
domojo turto kapitalizaciją ir 
nukreipti šalies kapitalus į 
industriją ir prekybą Įšalę į 
dangoraižius kapitalai neduo
da valstybei reikalingo pro
greso, kuris turėtų pasireikš- 
naujų industrijų kūrimu. 

čia ir kyla valdžios savotiš
kas pasmerkimas ir persekio 
jimas kapitabzavimo nejudo- 
mame turte ir globojimas bei 
skatinimas kapitalų investi
mento industrijoje ir preky
boje. Ryšium su tuo iškyla 
naujas taupymo ir pinigų in
vestimento būdas - akcijų pir 
kimas.

Pinigai, padėti į banką ei- 
namojon sąskaiton. duoda ma 
žą pelną dai artinęs inflacijos 
duoda net nuostolį. Pinigai 
padėti į banką metams laiko 
duoda iki 12% kai kur moka 
ir daugiau, bet toks būdas už 
darbiauti yra pavojingas įsta 
tymų baudžiamas Bankai ku 
rie duoda dideliu nuošimčius 
nėra verti pasitikėjimo

Piniginė inflacija maždaug 
apskaičiuojama, per metus 
nuvertina pinigus 25%. pasta 
ruoju laiku dar daugiau To 
kiu būdu pinigai laikyi na
mie ar banke duoda gryną 
nuostolį. Nejudomojo turto pli
kimas taip pat turi daug kliu 
čių ir jau nebeapsimoka Tad 
lieka kas daryti? Vienintelė 
geriausia priemonė išgelbėti 
savo pinigus nuo nuvertini
mo. juos įdėti į tokią įmonę, 
kurioje įdėto pinigo vertė ne 
tik nenukrinta, bet dar užau
ga ir duoda didesnį pelną, ne 
gu bet kokiame banke. Akci
jos išrišą šį klausimą. Papras 
tai akcijos per metus duoda 
nemažiau 12% pinigais ir maž 
daug 20% naujomis akcijo 
mis, kurios duodamos įmo
nės turtu valorizavimo atve
ju. Y;a akcijų, kurios duoda 
labai didelį pelną, — net iki 
400%.

MŪSŲ ' IETUVA

Kotryna Grigaitytė 

ŠlLUVOJĘ
Atėjau čia su prašymų pluoštu 
Ir nieko neatnešiau Tau.
Užplūdo taip ašaros sielą, 
Ko melst — nežinau.

Atėjau nusilenkt prieš tą akmenį.
Kurs nuo lūpų daug metų jau kyla...
Ak, įdėk mano gyvąją širdį 
Į savo altoriaus kodylą.

Ir nieko daugiau
Iš prašymų mana tegu nepalieka.
Tik pasakyk, Marija, 
Kelintas Tavo širdy 
Esu aš kalavijas?

Dabartiniu laiku akcijų iš
leidimą kontro iuoja valsty
bės organo SUMOC paskirtą 
komisija kuri patikrina Kom 
panijos turtą, pagrindus ir re 
zervus ir tik tada duoda lei- 
dymą nustatytam kiekiui ak
cijų išleisti. Akcijų yra dvi 
pagrindinės rūšys: ordinari
nės (paprastos) ir preferenci 
jalinės (galima sakyti ypa 
tingos pirmaeilės): Ordinari
nės akcijos duoda teisę į kom 
panijos valdymą (balsavimo 
teisę), bet ir kartu jų savinin 
kai yra atsakomingi už K jos 
veikimą savo įdėtu kapitalu. 
Preferencijalinės skiriamos į 
vardines (nominais) ir nevar- 
d nes (ao portador); jos duo
da teisę dalyvauti, kalbėti su 
sirinkimucse. be sprendžiamo 
balso. Jos turi lygią teisę į 
visokeriopą K-jos pelną ir 

turtą ir dar be to pirmenybę 
penio išmokėjimo atveju. K 
jos žlugimo atveju šios akci
jos turi pirmenybę į pinigų 
įdėtų į akcijas atgavimą V;-.r 
dinės akcijos yra tuo nepato 
gios kad jų perleidimas kiek 
vieną kartą surištas su regis
travimu K-jos knygose ir ki
tais keblumais, tad dauguma 
duoda pirmenybę nevardinėms 
akcijoms.

Dirbu akcijų srity ir galiu 
savo tautiečiams patarnauti 
gerų, garantuotų K jų akcijų 
įsigijime. Šio laikraščio skil
tyse neįmanoma viską apie 
akcijas ir su jomis surištus 
klausimus išaiškinti, tad visi 
suinteresuoti gaM kreiptis į 
mane laišku (S Pau o Caixa 
postal 371). Aplankysiu asme 
niškai ir nemokamai suteiksiu 
reikalingų paaiškinimų ir pa 
tarimų.
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BRANGENYBĖS IR ŽMONOS «*
Kai senovės Romoje namų 

šeimininkė įtardavo, kad jos 
vyras ne visai ištikimas jai, 
ji skubėdavo tekina į brange 
nybių krautuvę

Romėnų žmonos tikėdavo, 
kad geriausias ir greičiausias 
vaistas lengvabūdžiams vy
rams pagydyti buvo dėvėji
mas ametisto, brangakmenio, 
apie kurį sklido gandai kad 
jos grąžindavo meilę irramy 
bę vedybiniame gyvenime dė 
vėtojos namuose bei šeimoje.

NEVEDĘ MIRŠTA JAUNESNI

Vakarų Vokietijos Statisti
kos biuras pranešė, kad pas
kutinieji duomenys rodo, jog 
mirimas tarp viengungių yra 
85 18% aukštesnis negu tarp 
vedusių vyrų Merginų mir
ties skaičius 28% aukšte.-uis 
negu ištekėjusių moterų.

ĮDOMI SOVIETINĖ POEMA 
APIE KRUVINĄJĮ STALINĄ

Neseniai Maskvos «Pravdo- 
je» buvo atspausdintos žino
mo sovietų poeto Aleksandro 
Tvardovskio eilės apie krūvi 
ną Staliną, kuris vertė visus 
šlovinti save kaip kokią die
višką esybę

<Už Kremliaus mūro sienų 
gyvendamasir saugojamas, jis 
kaip toji pikta dvasia, skràjo 
jo virš mūsų per ketviriadalį 
šimtmečio, rodydamas kruvi
ną neteisingumą. 1 as Žmogus 
iš Rytų žiaurusis valdovas, 
manė kad jis gyvens amžinai».

Taip tą parašė poetasTvar 
dovski. kuris pats \ra komu
nistų partijos narys ir be ku
rios užgyrimo jis nebūtų drį
sęs taip pasmerkti Staliną.

Sandara

Pirmasis Marijos 
Aires

Užsibaigus Didžiosioms Bue 
nos Aires Misijoms po mėne
sio laiko lapkričio 10, 11, 12 
ir 13 dienomis buvo suruoš
tas pirmasis Pietų Amerikos 
Marijos Kongresas Buenos Ai 
res mieste. Kongreso inicia
torius buvo Argentinos pir
mas kard Antonio Caggiano, 
kuris Šv. Tėvui pritariant ir 
laiminant suruošė šį įspūdin
gą kongresą.

Kongresas buvo ruošiamas 
tikslu sužadinti žmonėse didės 
nį tikėjimą: «Per Mariam ad 
Christum» — per Mariją prie 
Kristaus, kad šių dienų pavo 
juose tikėjimui ir Bažnyčiai 
visoje Pietų AmeriKoje pagel 
bon Ateitų Dievo Motina, ku 
ri čia labai gerbiama.

Kongreso programa vyko di 
dingoję Buenos Aires Paler
mo aikštėje, kur prie Ispanų 
paminklo buvo pastatytas 40 
metrų aukščio kryžius. Pats 
paminklas buvopaverstas gra 
žia mozaikine piramide, kuri 
turėjo atvaizduoti Lujan Ma
riją (kuri yra piramides for
mos).

Kongresas Buenos 
Mieste

Pirmoji kongreso diena bu
vo paskirta vaikams, kurie 
čia atvyko iš visų mokyklų 
ir pripildė aikštę. Antroji dJe 
na buvo skirta jaunimui, Ka
dangi buvo graži dieną, jau
nimo prisirinko labai gausiai. 
Recituotų Mišių metu dides
nė jaunimo dalis priėmė Šv. 
Komuniją aikštėje. Nuo pa 
grindinio altoriaus dešimtimis 
kunigų larniukų lydimi nešė 
Eucharistinę Duoną jaunimo 
minioms sustojusioms aplink 
altorių. Po Mišių Buenos Ai 
res jūrininkų Dvasios vadas 
vysk Bonamin pasakė ugnin 
gą pamokslą, kviesdamas jau 
nimą į pilną krikščionišką 
veiklą. Po to jaunimas pasi
aukojo Marijos globai.

Tos pačios dienos vakare 
buvo sudarytas Gyvas Rožan
čius iš įvairių tautų jaunimo. 
Kiekviena tauta savo kalboje 
kalbėjo vieną Rožančiaus pas 
laptį Lietuvių kalboje atliko 
Pijus Gudelevičius. Vakaro 
prieblandoje Gyvas Rožančius 
paliko visiems gilų įspūdį.

Trečioji kongreso diena bu 

vo skirta vyrams bei šei
moms. Rytin.ų pamaldų metu 
visų tėvų vardu pasiaukojimą 
skaitė 17 vaikų tėvas, motinų 
vardu 6 kunigų ir vienos se
selės motina. Vidurnaktį bu 
vo laikomos Mišios vyrams 
su bendra Komunija, kuri bu 
vo labai įspūdinga, kai nak
ties tylumoje-tūkstančiai vyrų 
artinosi prie savo Viešpaties, 
prašydami palaimos savo šei
moms ir savam kraštui.

Tačiau pati svarbiausia kon 
greso diena įvyko lapkričio 
13 d sekmadienį, kai 9 vai. 
pamaldas atsilankė pats Ar
gentinos Prezidentas Dr. Ar
tūro Frondizi ir visa eilė mi
nistrų. kartu su Šv. Tėvo pa
siuntiniu legatu kardinolu Mi 
mi. Argentinos pirmu kard. 
Caggiano, Montevideo kard. 
Barbieri ir kitais aukštais 
dvasininkais vyskupais iš vi
sos P Amerikos.

Pontifikaline.s Mišias laikė 
pa's opiežiaus legatas kard. 
Mimmi Laike pamaldų per 
aikštę perskrido 16 sunkiųjų 
lėktuvų, atiduodami pagarbą 
kongreso dalyviams. Po Mi
šių kard. Minimi pasakė pa
mokslą, iškeldamas Marijos 
reikšmę Bažnyčios gyvenime. 

Toliau pagrindinę kalbą pa
sakė ArgentinosPrez Dr Ar
tūro Frondizi. iškeldamas di
delius Bažnyčios nuopelnus 
Argentinai ir nurodydamas 
griaunamąjį komunizmo dar
bą krašte

Pamaldoms pasibaigus kard. 
Mimmi buvo priimtas Užsie
nių Reikalų ministerijoje, kur 
pats Užsienių Reikalų minis
tras Dr. D Taboada atžymė
jo Popiežiaus legatą Didžiuo
ju San Martin ordenu

Sekmadienio vakare kon
greso užbaigimui nežiūrint ky 
lančios audros, susirinko la
bai daug žmonių Palermo 
aikštė prisipildė maldininkų 
iš įvairių tautų. Iškilmingoje 
procesijoje buvo atnešta Lu
jan Dievo Motinos statula. 
Prie altoriaus stovėjo įvairių į 
tautų atstovai su tautiniais 
drabužiais ir savom vėliavom, 
jų tarpe ir lietuviška tris
palvė.

Kongrese iš lietuvių dalyva 
vo Tėvai Marijonai iš Buenos 
Aires ir Tėvas V. Šimanskis 
iš Rosario be jau minėtų šia 
me straipsnyje.

Per garsiakalbį pasigirdo iš 
Romos ties og perduota Šv. 
Tėvo Jon© XXIII žodis, kuria 

me J© Šventenybė pabrėžė 
specialiojo teisingumo ir arti 
mo meilės dėsnius, pagal ku
riuos tautos ir visa žmonija 
galėtų susilaukti geresnio ir 
laimingesnio rytojaus Šv Tė 
vas kalbėjo taisyklingai ispa 
nų kalba, po kurios visiems 
suteikė palaiminimą Apie 8 
vai. vakaro kongresas laimio 
gai baigėsi ir visi dalyviai su 
pakilusia nuotaika išsiskirstė

Pavergtų 14 tautų specialus 
pasirodymas įvyko lapkričio 
14 d vakare Teatro Cervan
tes patalpose Bs Aires mies
te, kur visų pavergtų tautų 
vėliavos buvo įneštos tauti
niais rūbais apsirengusių mer 
g-aičių. Lietuvius su tautine 
vėliava atstovavo Elizabėla 
Maslionytė ir Pijus Gudelevi
čius. Salė buvo pilna kongre 
so svečių

Šalia išorinės kongreso iš
kilmių eigos tom s pačiomis 
dienomis vyko konferencijos 
apie komunizmą. Konferenci
jos vyko trijomis sekcijomis 
trijose skirtingose patalpose. 
Šiose konferencijose geriau
si komunizmo žinovai nagri
nėjo komunizmo ir krikščio
nybės doktrinos skirtumą. Po 
konferencijų vyko įdomios 
diskusijos Konferencijų rezo
liucijos bus paskelbtos vė
liau.

Da y vis
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«JAUNYSTES AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija 
''

i Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

Sfto Paulo.

Zezinio Laiškas Moksleiviams Ateitininkams
Pirmiadsia norėčiau atsipra 

šyti, kad taip ilgai Jums ne
parašiau. Čia Amerikoje lai
kas taip greitai bėga, kad 
pats vos spėji suktis. Kaip pa 
siteisinimo priežastį galėčiau 
dar pridėti, lietuviškai rašyti 
man yra sunki problema, oki 
tą kalbą vartoti, ateitinin
kams rašant, būtų labai ne
smagu Tikiuosi, kad maždaūg 
žinote kaip mes gyvename. 
Spėju, Dėdė Juozas ir Nijolė 
Jums papasakojo Leonas Meš 
kauskas ir aš mokomės toje 
pačioje kolegijoje Čia būsi
me tik pirmuosius pora me
tų. Paskui kelsimės į kitą Uni 
versitetą. kur tikimės, jei Die 
vas padės baigti mokslą.

Gaunu «Mūsų Lietuvą» ir 
taip sužinau, kas darosi pas

- JEI NORITE KAD SÃO 
PAULO LIETUVIŠKAS JAUN’- 
MAS TURĖTŲ NUOSAVUS 
NAMUS PADĖKITE JUOS PAS 
TATYTI — ĮSIGYKITE PA
KVIETIMĄ Į ATEITININKŲ 
JUBILIEJAUS MINĖJIMĄ.

— P. Liudas Ralickas, kar
tu su Tėvu P. Dauginčiu šeš 
Padieniais nuvyksta j Seno Ma 
lūno mokyklą ir mokina jau
nimą lietuviškų dainų. Ateiti
ninkų Jubiliejaus minėjime, 
jaunimas pasirodys su parti
zanų dainomis.

— Tėvas Jonas Giedrys S. 
J iš Urugvajaus. Montevideo 
1 etuviško jaunimo vardu at
siuntė laišką moksleiviams 
ateitininkams, sveikindamas 
juos jubiliejaus proga. Kartu 
apgailestavo, kad šiemet jų 
jaunimas į šventę negali at
vykti, nes maždaug tuo pačiu 
laiku vyks į Argentinoje vyks 
tantį Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresą ir pažadėjo, kad ki
tais metais į jaunimo šventę, 
atvažiuos bent 30 ties žmonių 
ekskursija su visa savo tau
tinių šokių grupe.

—• Lietuvių Misijonierių Di 
rektorius Brazilijoje kan. ZE
NONAS IGNATAVIČIUS iš 
Rio atvyks į ateitirinkų Jubi 
liejaus minėjimą ir pasakys 
Šventėje pamokslą, per Jubi
liejines pamaldas.

- R O DE JANEIRO Atei
tininkų atstovai atvyks įAtei 
tininkų Jubiliejaus minėjimą

DĖME'10 OPERETĖS 
ARTISTAMS

Visi asmenys, kurie daly 

Jus. Man malonu girdėti, kad 
Jūs gražiai veikiate, dirbate 
ir visiems liudijate kad Bra- 
zi’ijos lietuviškas jaunimas 
gyvuoja ir nepranyksta.

Ne tiktai Čikagoje bet vi
suose miestuose, kur buvome 
ateitininkai žino daug apie 
mūsų veikimą Brazilijoje ir 
man yra garbė, kad iras ten 
priklausau.

Amerikoje geriau supratau, 
kaip yra svarbi mūsų draugi
ja. kuri mūsų širdyse ugdo 
tradicijas, puoselėja dainą ir 
kalbą.

Šiuo kart Sudiev. Daug ge 
rų dienų ir linksmų švenčių 
visiems.

Garbė Kristui!
Jū-ų

J. Vaikšncrzs

va»uja operetėje «Rūtalių dar 
želis» kaip šokėjai, so’istai 
ar choristai šį šeštadienį 6 
vai vakaro, būtinai renkasi 
repeticijai į šv. Juozapo mo 
kyklą.

ATSAKYMAS I PRAEITO 
NUMERIO KLAUSIMĄ

Vyrukas buvo labai žemas 
ir užtat nepasiekė paspausti 
mygtuko į iO aukštą.

SE IAUSIAS AMATAS 
LIETU/OS KRAŠTE

Puodų ir indų lipdymas iš 
molto yra vienas pirmųjų a- 
matų, kurį .šmoko mūsų pro
tėviai ir tas amatas užsiliko 
iki šių dienų.

Pradžioje puodai buvo 1 p- 
domi rankomis, bet prieš 1700 
metų jau buvo naudojamas 
sukamas ratas, kuris šioje 
• pramonėje» įvykino tikrą per 
versmą. Mažojoj Azijoje toks 
ratas jau buvo žinomas prieš 
4008 metų; j Lietuvą jis pa
kliuvo tik trečiam šimtmety
je po Kristaus.

ĮSPĖJIMAS

Profesorius: — Ar tu esi 
mokytojas šioje klasėje?

Studentas: — Ne, tamsta.
profesorius: — Tokiu atve

ju aebarškėk kaip idio as!

KALBAMOJI MAŠINA

Vaikas: — Tėte, ar ne Edi 
sonas pirmasis padirbo kalba 
mąją mašiną?

Tėvas; - Ne. mano sūnau, 
pirmąją kalbamąją mašina su 
tvėrė pats Dievas ir jos ne 
galime- sustabdyti.

Paremkime Jaunimo Pastangas Moraliai ir Materialiai, 
Gruodžio 18 Visi Iki Vieno Dalyvaukime Ateitininku 

Jubiliejaus Minėjime
Minėj irias įvyks teatre «Arthur Azevedo», Av. Pais de Barros 

Mokoje. 3 vai. po pietų.

Balys Auginąs

VIDLID'SENM
Didžiulio saulės korio tirpsta vaskas 
Ir lašą žemėn dideliais sodriais lašais. 
Lopšinės nebeošia susimąstęs miškas. 
Ir vėj ts liaujas supti lizdą su mažais..

Ant vieškelio sugulę dulkės -- lyg plaštakės, 
Pailsusiais sparnais sutūpusios būrin...
Troškioj kaitroj užsnūsta liepos įda čia šakės, 
Ir bitės slepiasi viešon žiedų taurėm

Vieno Auksino Istorija
PAULIUS JURKUS

(tąsa)
— Kas man saulės spindu 

lira prieš tavo švytėjimą, kas 
dainos prieš tavo skambėji 
mą?! Tik bepročiai negarbina 
tavęs, tik palaidūnai, niekšai 
iš tavęs tyčiojasi ir tave žei
džia Tik pas mane radai sau 
gią vietelę, nes tave labiau
siai myliu Žėrėk, žibėk tu, 
mano aukse...

Pirklys glaudė mane prie 
savęs ir visas drebėjo. Iš 
džiaugsmo ir as nesitveriau. 
Jis myli mane! Myli! Su tuo 
žmogumi susidraugausiu ir ei 
siu, darydamas gera

Kai atsidūriau maišelyje, 
guldenas manęs paklausė:

— Na, kaip, patiko.
— Žinoma! Toks geras žmo 

gus!
— Matau, tu jaunas ir ne

patyręs! Pagyvensi ir pama
tysi. — jis nus;suko nuo ma
nęs ir užmigo.

Aš laukiau aušros, kada ma 
ne išims iš maišelio ir nešis 
į žmones Tačiau per visą 
dieną lindėjau urve ir tik nak 
tį atsidūriau ant stalo.

Pirklys vėl meldėsi, karto
jo tuos pačius žodžius. Buvau 
nustebęs, kodėl neduoda jo 
kio darbo kodėl aš ir mano 
draugai taip gulime be nau
dos Norėjau pasiklausyti gul 

deno, bet pirklys išsitraukė 
iš kišenės mažą aksominį mai 
šelį ir mane įsidėjo.

— Dabar aš ramus, — kai 
bėjo pirklys mane kabinda
mas ant kaklo, — mano šven 
tasis su manim!

Vėl viską paslėpė sienoje 
ir išėjo Džiaugiausi kad ma
ne pasiėmė Daba pradėsiu 
gera daryti.

Rytmetį pro mažas aksomo 
skylutes pamačiau skurdžius 
pirklio kambarius, išbalusius 
veidus ir suvargusią žmoną. 
Štai išsirisiu iš savo šiltos 
gūžtelės ir skubėsiu pas tuos 
vaikus — pagalvojau Išsities 
jų rankos į mane, o aš jiems 
kuždėsiu:

— Bėkite su manim į mies 
tą ir parsineškite duonos, me 
daus ir sūrio.

— Pirklys vaikščiojo susi
rūpinęs po kambarius ir kal
bėjo:

— Ir atėjo laikai, gyventi 
nebegalima.

— Pastatytum žvakę prie 
Antakalnio Nazarėno. ga! Lie 
vas Šventosios Dvasios at
siųstų.

— Man Šventosios Dvasios? 
— stebėjosi vyras žmona — 
Tau reikia jos. o ne man! Tik 
pinigų ir pinigų! Gyventi ne
begalima. Kiek privis pirklių 

iš svetimų žemių. Pilnos Odi 
ninku ir Stiklių gatvės. Pas
kutinį pusskatikį išplėšia pra 
keiktas vaivada. O jum — 
tuoj drabužių tu o j’vai gyti r ei 
kia. Pabadautumėt, gal ir bū
tų galima kaip nors gyventi, 
— bambėdamas jis suko j 
krautuvę.

Vaikai subėgę prašė, kad 
duotų pinigų mamytei, bet jis 
nustūmė juos ir išėjo.

Aš drebėjau išsigandęs. Ko 
dėl neatidavė manęs? Jei ma 
ne dar nori pasilaikyti, tai ko 
dėl neatrišo maišelio ir nepa 
bėrė pinigų? Norėjau sukuž 
dėti vaikams ir jo žmonai, 
kad sienoje slepiasi dideli tur 
tai, bet pirklys įėjo į krautu
vę ir užsidarė.

Ir jei mokėčiau pakartoti 
visa, ką esu girdėjęs, mano 
žodžiai būtų baisūs, jie užrūs 
tintų Dievą ir tyras žmonių 
širdis. Aš dabar supratau, kad 
olandukas buvo teisus, kalbė 
damas, jog nepažįstų žmonių, 
Mano šeimininkas buvo ne 
toks, kokį aš įsivaizdavau.

Gerai paprekiavęs, jis po
piečiais išeidavo į rinką, kur 
stambieji pirkliai laikė išdės
tę savo prekes. Dideli bran
gių medžiagų rietimai tiesėsi 
stalų stalais ir viliojo praei
vio akis. Tada senis, tarsi 
pirkdamas, plačiai išvynioda
vo kiekvieną rietimą ir nie 
keno nepastebėtas pabarsty- 
davo miltelių, kurie suėsda- 
vo gelumbes ir kilimus. Po 
to pats susukdavo ir nupeik
davo prekes, kad ilgai netver 
siančios. Jis pats krautuvėje 
turįs geresnių.

Vakare pasukdavo į mies
tą, traukdavo gatve ir stebė
davosi, kodėl didikai nebran
gina aukso ir stato tokius di 
delius rūmus. Prie pilies til
to žvelgdavo į katedrą, į be
sibūriuojančius elgetas ir už
kalbindavo sargybas, ar ne
siaučia kur mieste plėšikai. 
Tačiau jokia kareivių žinia ne 
drumsdavo pirklio ramybės. Pa 
tenkintas grįždavo atgal ir pa 
siekdavo Trakų vartus Ten 
dar pakartodavo sargybom, 
kad mažiau loštų kauliukais, 
neplepintų'mergaičių. Pro juos 
gali prasprukti plėšikai.

(B D)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276, Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7983, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

GEROS ŽINIOS /
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 8 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Boned. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MŪSŲ LIETUVA 5 pusi.

133
11

Pirmą mėnesio sekmadienj 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.RAŠTINĖ

Rua Boa Vista, 
andar - sala

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUSVincas Povilas TjtibėUs

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

REZIDENCIJA:
S. PAULO R- Mmma’ 36 

Moinho Velho, 
Fone 63-6273

Dovanos Giminėms

Utinga 17.CO vai, 
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

eŽ>t. Stanio de Srança Casnaígo,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAIAS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

■«»■■■■ m imi i ■Mini    ..... n   i

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A~B I U N A » 

Rio de Janeiro
Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Įvairiausios angliškos me 
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

R«Ele»raSo no Cl RI Cl ooS> o n.« 551

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S, Paulo 
Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Aivaras diversos - 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes
As 19 horas.'
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ffCRIlWC CONJAEiL

^Nascimento

3 Irmãos Nascimento
REG. C.R.C, SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turro pardavimas * 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - 8. Paulo §

Skaitykite «Musu Lietuva»

© a is k

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEViCiUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENIN’rT”,lAI ATSTOVAI GARSIOJO' VANDENS LINDO7A

IRMÃOS CAKKifKI
Lindoya vanduo yrr ^aai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967

LTD«.

A^ÒHTÉ DOS JESŪITAS.

SÃO PAULO

rs h ® ta Si
'' ' • ■ ®į s e b n s h e u
• ’ ■ • ■ W » B K »...............

NX »•
uu

| PREKYBOS NAMAI SPRINDIS t ČIA. Ii
0 ::

j Pęa. S. José dos Campos, 1 - V, Zelina ■ Telefonas 63 5915 I
y ÇelezieS išdirbiniai ir dažai viskas elektros « 
P įrengimui namu re ik mens ir žaislai^ y
y įvairiausios dovanos visoms progoms. «

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas

JAKUTIS & LAPIENJS LTDA.
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MIN. VACLOVAS SIDZI
KAUSKAS

I São Paulo atskrido 24 d. 
lapkričio mėn. naktį. Sekan
čią dieną, svečias lydimas p. 
Al. Polišaičio, Lietuvos kon
sulo S. Pauly ir prel. P. Raga 
žinsko aplankė didžiuosius 
S. Paulo dienraščius. Lapkri 
čio m. 26 d lankėsi guberna- 
turoje. Vakare, p. Lietuvos 
konsulas Al. Polišaitis savo 
rezidencijoje suruošė koktelį 
priėmimą. Lapkričio mėn 27 
d. Vila Zelinoje, 15 vai. sve
čias padarė įdomų pranešimą 
Lietuvos laisvinimo ir tarp
tautinės politikos klausimais. 
Gaila, gal būt del lietaus, kad 
neperdaugiausiai žmonių su
sirinko. Vietinė spauda pla
čiai rašė svečio apsilankymo 
tikslus.

Lapkričio mėn. 28 d. išskri 
do į Rio de Janeiro. Ten su
sitiko su spaudos atstovais, 
aplankė užsienio reikalų mi 
nisterį p. Horacio Lafer, Rio 
de Janeiro kardinolą ir kt. 
Gruodžio mėn. 1 d. išskrido į 
Montevideo Ten programoje 
yra numatytas vizitas užsie
nio reikalų ministeriui. Argen 
toną pasieks 2 d gruodžio, 
kur bus priimtas respublikos 
prezidento Ar th u r 
Frondizi Gruodžio mėn. 
3 5 d. dalyvaus pirmame Pie 
tų Amerikos Lietuvių Koogre 
se Amerikon grįš palei Ra
mųjį vandenyną. Sustos Čilė 
je, Kolumbijoje Gruodžio m. 
9 d grįš New Yorkan.

Laukiame ir daugiau svečių 
su panašiais tikslais, ypač tu 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas; inventarijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37 0324

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

« V E N U S »

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktaiANTANO FAVlJLdMl©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade. 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkiųias. dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA**J€FI>A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
----- - Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

rint dėmesyje, kad Pie ų Ame 
rikos balsas kas kart vis sti 
priau reiškiasi įvairiuose tarp 
tautiniuose suvažiavimuose. 
Jei norime, kad lemiamą mū 
sų tautai likimo valandą, tar
tų palankų žodį, iš anksto pri 
valome tinkamai painformuoti.

— Agronomas Al. Bogus- 
lauskas atstovaus Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenę pirma
me Pietų Amerikos Lietuvių 
kongrese Buenos Aires mies
te, gruodžio m. 3 5 d..z

— Laiškai: A. Bliujui, Vai- 
kšnorinei. V. Bilevičiui, J. 
Baužiui, Pr Zagorskienei, V. 
Baniui P. Radzevičiui, P. Šu
kiui, R Dovydaičiui, M. Ma- 
telionytei.

— Lietuviška programa per 
Radio Nove de Julho bus 
pradėta transliuoti nuo Naujų 
Metų.

- Kap. JUOZAS ČIUV1NS- 
KAS užmokėjo «M L » garbės 
prenumeratą 1.000 cr.

Vladas Blažys 500 cr , Ig
nas Plečkaitis 400 cr.

— Išvyksta muzikas JONAS 
KASELiŪNAS Gruodžio. 11 
dieną laivu j Kolumbiją iš
vyksta «Mūsų Popiečių», ir ra 
dijo valandėlės vedėjas ir ki 
tuose lietuviškų darbų baruo 
se eilę metų ištvermingai dir 
bęs, bei šiaip visais lietuviš
kais reikalais nuoširdžiai šie 
lojęsis p. Jonas Kaseliūuas. 
Gruodžio 4 dieną (sekmadie
nį) 7 vai. vakaro draugai jam 

rengia išleistuves Norintieji 
išleistuvėse dalyvauti prašo 
mi kreipt's į p Skurkevičie- 
nę, p. Kapt. J Čiuvinską (tel. 
63 5269/, p. Balį '1 ūbelį (tel. 
63 6273) ar kuo, J Šeškevi
čių (tel. 63-5975)-

Jei užsirašys daugiau no
rinčių dalyvauti, išleistuvės 
bus Vila Belos Mokykloje, jei 
mažiau klebonijoje.

— Yra nemažai žmonių kurie 
jausdami būdami lietuviais da 
lyvauja choruose draugijose, 
bet visas jų lietuviškas dar
bas baigiasi vestuvėmis. To
liau lietuvybės nei į savo vai 
kus nepratęsia. Visai kitokį 
vaizdą «M. L > platintojas ra
do apsilankęs į Septynių Šal 
tinių (Sete Fontes) gatvės 49 
numerį, kur gyvena buvę il
gamečiai K Bendruomenės 
choristai M Anastazija Ser- 
bentaitė ir Stasys Gervei sus 
kai: jų jaunieji Antanukas ir 
Albertukas. taip gražiai kal
ba lietuviškai kad kalbos rao 
kėjimo jiem» galėtų pavydėti 
ne vienas Lietuvoje užaugęs 
bendraamžis. Tėvai su vaikais 
lanko lietuviškus jaunimo pa 
rengimus, kad jie susidomėtų 
lietuviška visuomene ir jos 
darbais. Kartu gyvena močiu 
tė Marija Serbentienė, mano 
me, kad ir jai priklauso tam 
tikra dalis lietuviškame vai
kų auklėjime.

LAIKRAŠČIO PRENUMERATĄ 
UŽ 1961 METUS SUMOKĖJO

Liudas Rakckas 600 cr., Ka 
zimięros Valiulis 5G0 cr., Ka
zimieras Mitkus 50u cr, Si
mas Balvočius 500 cr., Juo
zas Skurkevičius 500 cr.

Juozas Jankauskas 500 cr. 
ir už i9 0 m. 500 cr.. Kazi
miera Šnyraitė 500 cr, Agota 
Ingaunieuė 500 cr., Juozas 
Polikaitis 500 cr.

Laikraštį 1961 metams užsi 
sakė L. Jaraševskis, J. Vil
činskas.

— Jei nori, kad lietuviška 
ko’o i ja eitų pirmyn visuo
met ir visur palaikyk lietu
vius. Kai pirksi šventėms nau 
jus batus, atsimink kad «Mū
sų Lietuvos» platintoja® ir rė
mėjas, Balys TŪBELIS, turi 
batų dirbtuvę ir didelę krau
tuvę, Moinho Velho, Rua 
Abauna nr 2-0, teL 63-Í273.
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FOTO BORIS '

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti
nama tabelione. Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô, 443.

PAJIEŠKOMAS

Feliksas Jurevičius, rašyti 
Otilio Chabonas Av. Presiden 
te Wilson, 118, (Hotel Brazil), 
SANTOS.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI,

Prekybininkai Pramoninin
kai, Laisvieji Profesininkai ir 
visi kiti, pasveikinkite savo 
klientus, artimuosius ir drau
gus per laikraštį šv. Kalėdų 
ir Naujų Metu proga.

Suteiksite jiems džiaugsmo, 
įsigysite jų palankumą, sau 
sutaupysite daug laiko ir ra
site naujų Jūsų gerbėjų. «Mū 
sų Lietuva» už maža atlygi
nimą, mielai Jums atliks šį 
patarnavimą. Kreiptis į lai
kraščio administraciją, ar 
spaustuvės vedėją.

(pabaiga iš 1 pusi)

bejėgė ką nors padaryti Vi
si tie, kurie kreipiasi į kitų 
kraštų atstovybes savo liki
mą išstato pavojui patekti už 
geležinių grotų. Norinčių at 
gal grįžti iš komunistinio «ro 
jaus» yra keletą šimtų. Argen 
tinos parlamente šitas klausi 
mas buvo diskutuotas. Apie 
tai yra Brazilijos vyriausybė 
painformuota. Bet praktiškų 
žygių kol kas dar nėra pada 
ryta.

Kodėl jie nori grįžti iš ko
munistinės Rusijos, jei ten 
savo valia nuvyko? Jie atsa
ko, kad buvo apgauti komu
nistinių agentų propagandos. 
Jie komunistų agentams dau 
giau patikėjo, negu rimtų 
žmonių įspėjimui. Ko norėjo, 
to gavo. Maskol ai jiems truk 
do grįžti dėlto, kad jie grįžę 
papasakos visą teisybę apie 
gyvenimą anapus geležinės 
uždangos.

— Lapkričio 16 d. Vilniuje 
prasidėjo visasąjunginė ener
getikos konferencija, į kurią 
atvyko apie 200 specialistų iš 
Pabaltijo, Rusijos, Gudijos, 
Ukrainos. Gruzijos ir Viduri
nės Azijos respublikų. Buvo 
tariamasi, kaip energetikos 
ūkį racionalizuoti

— Lapkričio mėnesio vidu
ryje iš Maskvos oro keliu 
išskrido į Jungt. Amerikos 
Valstybes Sovietų Sąjungos 
Rašytojų delegacija. į kurią

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTE

įeina ir Liet 
Mieželaitis.
Simonovas, V. Panova ir E 
Romanova. Amerikoje išbus 
apie 30 dienų. Aplankysią 
New Yorką, Vašingtoną, Chi 
cagą, Kaliforniją ir kitas 
Amerikos vietoves. Sovietini
ai rašytojai susitiksią su Ame 
rikos kultūriniu gyvenimu.

— Lietuvos kolchozai šie
met turėjo milžiniškus nuos
tolius (Vilniaus «Tiesos» žod
žiai), kai Maisto pramonės 
valdybos įmonėsnė iš tolo 
nepajėgė perdirbti kolchozų 
pasiūlytų vaisių ir daržovių. 
Dideli kiekiai per tai sugedo

V EŽIO LĄSTELĖS KRAUJU JE

Northwestern Universitete 
ir Argonne Labotorijose dary 
ti tyrimai su pelėmis parodo, 
kad kraujun patekusios vėžio 
ląstelės dažniausiai nunyks a 
Iš paleidžiamų į žiurkių kraujo 
gysles 1000 vėžio ląstelių, tik 
kokios 8 išlieka gyvos. Bet jos 
įsikuria plaučiuose ar kitose 
vietose ir pradeda greitai dau 
gintis Per2J valandų^ iš vie
nos ląstelės išauga dvi, pas
kiau tos vėl skyla kas 20 va 
landų Kai jau jų tiek priauga, 
kad susidaro auglys ir pra 
deda spausti nervą, juntamas 
skausmas ir pastebimas vėžio 
buvimas.

Albino Vasiliausko
Rūbu Siuvykla 

Rua Arouche, 126, 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą)

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S J prie S 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo! 
nho Velho,

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações

*5* *♦*
— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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