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Nužudytas Pakistano mínisteris pirm-kas KORĖJOS karas
Šio mėnesio 16 dieną žuvo 

nuo revolverio šūvių Pakista 
no minisieiis pirmininkas Lin 
guat Ali Khan, kai jis rengė
si kalbėti viename muzulmo- 
nų ligos susirinkime

Atentato įvykdytojas pasi
rodo esąs vienas jaunuol.is,

Sueco
kanalas

Nauja bėda užgriuvo Angli 
jos vyriausybę. Dar lik nese 
nai paskutinieji anglų žibalo 
technikai buvo priversti išv i 
žinoti iš didžiausios pasaulio 
naftos rafinarijos Abadane, o 
šiandien anglus jau nori iš va 
ryti iš Egipte esančios Sueco 
kanalo zonos, kur anglai lai
ko savo kariuomenę pagal 
1936 metais sudarytą sutartį 
su Egiptu, kad kariškai apsau 
gotų šį taip svarbų juros pre 
kybos kelią ir patį svarbiau
sią Anglijos išėjimą į Indiją 
ir Artimuosius bei Tolimuo
sius Rytus. v

Vos kelių dienų laikotarpy 
je Egipto vyriausybė padarė 
visą eilę nutarimų, kurių tik
slas yra išvaryti anglus iš ka 
nalo zonos. Egipto meiste
rių kabinetas kategoriškai at 
metė Amerikos, Anglijos, Pran 
cúzijos ir Turkijos bendrus 
pasiūlymus, kad Egiptas įei
tų į bendrą Artimųjų Rytų 
gynimosi sistemą ir tuo būdu 
pakeistų dabartinę Egipto ir 
Anglijos sutartį.

Netrukus po to Egipto par
lamentas nubalsavo vyriau 
sybės nutarimą atšaukti sutar 
tį su Anglija, kuri turi galios 
iki 1956 metų. Be to parla
mentas nubalsavo prijungti 
prie Egipto Sudano teritoriją 
kuri iki šiol buvo valdoma 
bendrai Egipto ir Anglijos ir 
apšaukė Egipto karalių Fem- 
ką taipgi ir Sudano karaliu
mi.

Anglija atsisakė pripažinti 
šiuos vienašališkus Egipto 
sprendimus ir pareiškė, jog 
ir toliau laikysianti savo ka- 
riucmeiię Sueco kanalo z >no 
je, kol nebus sudaryti nauji 
susitarimai.

Kaip Anglija, taip ir Egip
tas pasiuntė kariuomenės su
stiprinimų į kanalo zoną.

Nespėjo nuskambėti pirmos 
žinios apie Egipto paskuti
nius žygius, jau įvyko kauty 
nių veiksmai dviejuose Sueco 
kanalo zonos miestuose, kur 
anglų kariuomenės dalys ati
dengė ugnį prieš egiptiečių 
demonstrantus. 17 asmenų yra 
žuvusių ir kelios dešimtys su 
žeistų.

priklausąs fanatiškai musul
monų sektai, kuri reik.ilaujan 
ti švento karo prieš Indija.

Minia, kuri buvo susirinku
si klausytis ministério kalbos, 
kai išvydo atentatą, puolė žu 
diką ir įsiutimo pagauta vie
toje jį nulinčiavo.

Anglų kariuomenės dalys 
yra parengties padėtyje, Egip 
te jaučiama įtempta padėtis.

Persija Saugumo Taryboje

Į UNO Saugumo Tarybą at 
vyko Persijos ministeris pir 
mininkas A’ossadegkas, kur 
gins Persijos reikalą prieš 
Anglijos «kundą dėl nusavin
tos anglų žibalo kampanijos 
Persijoje.

Savo pirmoje kalboje Mos- 
sadegkas pareiškė, jeg 1948 
m. anglų bendrovė turėjusi 61 
milijoną svarų pelno, iš ku
rio Persija gavo vos 9 milijo 
nūs, kai tuo tarpu Anglijos iž 
das gavo tik mokesčių 28 mi
lijonus svarų sterlingų.

Mossadegkas nepripažįsta 
Saugumo Tarybai kompeten
cijos svarstyti Persijos žiba
lo nacionalizacijos įstatymą, 
kuris liečia persijos ginčą su 
privačia britų kompanija. Per 
sija sutinkanti atlyginti nusa
vinimo nuostolius ai glų ben
drovei ir tuo tikslu sut'nkan- 
ti dėrėtis su Anglijos vyriau
sybe.

NEGIRDĖTI ŠPOSAI

Kaip telegramų agentūros 
praneša, kad spalių mėn. 17 
d. Argentinos prezidentas Pe 
ronas kalbėdamas j minią pra 
nešėg kad ši diena yra skirta 
jo žmonai Evitai, kaipo padė 
ka už jos didelius nuopelnus 
sindikalizmui. Kalbėdamas 
apie įsteigtą «Evos Peron» 
fondą pasakė, kad šitas dar
bas parodo, kad Eva yra di
džiausia visų pasaulio mote
rų,

O jos įkūrimas moterų pe- 
roniečin partijos rodo još in 
teligenciją ir pasiaukojimą. 
Toliau prezidentas Peronas 
sakė: «Eva Peron taip pal bu 
vo mano asmeninis sargas, 
ir aš klausau nuostabias šios 
moters pamokas».

Po to Peronas, prezidentū
ros rūmu balkone, prieš di
džiulę minią žmonių įteikė sa 
vo žmonai didelį peronistų 
pertijos medalį.

Darbo konfederacijom sek
retorius išgyrė Evą Peron už 
jos atsisakymą nuo viceprezi 
dentystės Po tn Peronas pr • 
še minios minutę tylos, kad 
nevargintų jo žmonos, kuri 
po ligos esanti d«r silpna, ir 
norinti pasakyti kelis žodžius.

Vis dar tebesitęsia naujų 
derybų klausimas tarp UNO 
ir komunistų atstovų toje pa
čioje vietoje. Pagaliau komu
nistai sutiko su gen Ridgway 
reikalavimais perkelti pasita 
rimų vietą iš Kaesongo į nau 
ją Pa. m mu n jo n vietovę Bet 
netrukus komunistai vėl ap
kaltino amerikiečius, jog jie 
laužą pasitarimų vietos neut
ralu mą.

Iš tikro po kelių dienų gen. 
Ridgway pripažino, jog vie
nas sąjungininkų lėktuvas per 
klaidą apšaudė iš kulkosvai
džio minimą vietovę ir prane 
šė, jog nubausiąs šio įvykio 
kaltininkus.

Išaiškinus šį incidentą, ko
munistai pareikalavo, kad pa 
sitarimų zona butų nustatyta
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NEBALJAVO
Praėjusio sekmadienio rin

kimai atnešė didelių sta'gme 
nų. Staigmenų ta prasme, kad 
balsuotojų procentas São Pau 
lyje buvo labai mažas 40 50 
% P»*ovinc’joje rinkimuose 
dalyvavo daugiau 60-70%. O 
kita staigmena, kaip rodo bal 
sų skaitymo daviniai, kad 
be it du trečdaliai buvusių sa 
vivaldybių atstovų, nebus per 
rinkti.

Kodėl nebdsavo? Pati svar 
biausia nebulsavimo priežas
tis, tai nusivylimas išrinktais 
atstovais. Tiek rinkimuose į 
parlamentą - federalinį ir es- 
tadualinį - tiek į savivaldy
bes, kandidatai rinkiminės 
propagandos melu žadėjo 
daug: atpiginti maisto produk 
tus, gatves išgrįsti ir apšvies 
ti. pagerinti susisiekimą ir tt, 
Duotų pažadų neišpildė.

Pragyvenimas ne lik neat
pigo, bet viskas pabrango ir 
brangsta, o darbininko ir vai 
din nko atlyginimas tas pats. 
Priemiesčiai, ypač darbinin
kų rajonai kaip skendo taip 
ir tebeskesta dulkėse ir bur- 
vyne.

Butų nuomos nepaprastai

Eva kalbėjo: «Privalėjau at 
vykti ir atvykau padėkoti Pe 
ronui ir jo partijai. Šitos die 
nos niekados neužmirši i. Pa
sakysiu, kad šitos pagarbos 
neužsipelniau, nes visą esu 
dariusi iš meilės tautai ir Pe 
ronui».

Atrodo, kad prezidentūros 
rūmuose nė viename krašte 
šitokių vaidinimų nėra buvę. 

170 kvadratinių mylių ploto. 
Su šiuo reikalavimu gen. Rid 
gway nesutinka ir laikosi nu 
sistatyino, jog ši zona užim
tų tik tiek vietos, kiek būti
nai reikalinga pasitarimams 
tęsti, o tikroji zona bus nu
statyta, kai bus pasirašyta pa 
Baubų sutartis. Ir vėl dery
bos \ ra vilkinamos. Nors iki 
šiol abiejų pusių atstovai d ir 
neturėjo susirinkimo, bet ry
šių karininkai palaiko santy
kius Pam-mun jon, kur pasi
keičia raštiškais abiejų dele
gacijų pareiškimais.

Tuo tarpu tebevyksta kau
tynės visuose kituose fronto 
ruožuose, kur sąjungininkų 
pajėgos yra visoje eilėje vie 
tų laimėjusios vietinės reikš
mės rūšių.

aukštos.
Visuomenė pamatė, kad di 

dėlė dalis išrinktų atstovų rū 
pinasi savo asmeniniais, bet 
ne visuomenės reikalais. Be 
to, rinkiminė propaganda su
kasi ne apie partijos, bet apie 
atskiro atstovo programą, ko 
nėra demokratiškai subrendo 
siuose kraštuose. O tų atsto
vų nemažas nuošimtis Mara
tono bėgiko greitumu bėga iš 
vienos partijos kiton.

Jei paimsime buvusių ir šių 
rinkimų atstovų sąrašus, tai 
pamanysime. kad didelė jų da 
lis jau permainė partijos bi
lietą ir uniformą. Vienas net 
bebėgdamas ketvirton parti
jom . pataikė ton, kuri po rin
kimų vyriausio tribunolo bu
vo uždaryta. Taip ir baigė po 
litinę karjerą.

Daugiausia balr-ų surinko 
São Pauly ir provincijoje Ad- 
hemar de Barr’os vadavauja- 
ma progresistų partija.Provin 
cijoje, jei ne daugumą, tai 
bent apiėopusę išrinks prefei 
tus iš savo partijos eilių. São 
Paulo savivaldybėn gali pra
vesti ir a^ti pusės savo kan
didatų.

PTB (Partido Trabalista,Bra 
sileiro), kurios garbės pirmi
ninku yra dabartinis Brazili
jos prezidentas Getulio Var
gas ir PTN (Partido Trabalis 
ta National) kuriai vadovauja 
Hugo Borghi nustojo daug 
balsų progresistų naudai.

São Paulyje pirmoje vieto
je eina progresistai, antroj - 
PTB, trečioj - UDN, kurią 
smarkiai vejasi, vos poros 
šimtų baisų skyrtumu, krikš
čionių domokratų partija.

Kairesniųjų tendencijų par 
tijos yra paskutinėse eilėse.

Nors balsai dar nebaigti 

skaityti, tačiau partijų vieta 
vargu pasikeis,

Įtakingas ir rimtas laikraš
tis «O Estado do São Paulo», 
tokį didelį balsuotojų susilai
kymą, nesldomėjimą krašto 
reikalais, laiko vartų atidary 
mu įvairioms p Bitinėms avan 
tūtoms bei d k (.aturai. Jei pi 
liečiai norėtų pareikšti pro
testą, galėtų įmesti tuščias 
korteles, bet balsuoti turėtų 
eiti.

Bendrai spauda nebalsavi- 
mą laiko žmonių nusivylimu 
savo išrinktais atstovais.

Kova sn brangumu
São Paulo gubernatorius 

Lucas Ga»*cez yra paruošęs 
planą kovoti prieš kainų kė
limą. Tai akcijai vadovauti 
yra pakvietęs vieną São Pau 
lo estado parlamento atstovą, 
kurio išrinkimą turės patvir
tinti ar atmesti pats parla
mentas.

Deja, jau kuris laikas par
lamentas, dėl mažo į posė
džius atsilankančio atstovų 
skaičiaus, negali pravesti jo
kio nutarimo,

— Amortizacijos kasa pra
nešė, jog šių metų rugsėjo 
30 d. Brazilijoje apyvartoje 
buvo 33 796 milijonai kruzei- 
rų.

— Spalių 12 d. buvo pada
ryti pirmieji bandymai pom
pų pagelba nėr specialius vam 
zdžius pakelti benziną iš San 
tos Barnaba salos iki Cuba- 
tão, kuris randasi ant kelio į 
São Paulį.

Cubatone randasi dideli 
naftos tankai. Iš Cubatono 
benzinas tokiu pat būdu bus 
transportuojamas ir per vam 
zdžius pumpuojamas iki pa
ties São Paulo.

Prancūzijos Savivaldybių 
Rinkimai

Pereitą savaitę įvyko Pran 
cúzijos savivaldybių rinkimai. 
Pahal išrinktųjų kandidatų 
skaičių rinkimus laimėjo cen 
tro ir dešinės partijos. Komu 
nistų ir soOialistų partijos tu
rėjo didelių nuostolių palygi
nus su paskutiniaisiais rinki
mais. Komunistai prarado 83 
vietas.

Rio de Janeiro 
Lietuviams!

Kapelionas kun. J. Janilio- 
nis praneša, kad Vėlinių die
noje gedulingos mišios už mi 
rusių lietuvių kolonijos šei
mų narius bus lapkrinio 2 d. 
9:30 vai.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Tėvų ir vaiky santykiai
(Tyrinėjimų rezultatai Prancūzijoje)

Dr. J. Grinius

Vaikai, kurie buvo ger: ir 
paklusnūs tėvams, apie 14 me 
tus ima šiauštis ir prieštarau
ti. Jie kartais pasidaro tie
siog nesukalbami, įžūlus, aki 
plėšos, lyg tigrai ir tigrės, 
kurie laužiasi iš narvų. Tėvai 
tada nustemba, nebežino nei 
kaip su savo pasikeitusiais 
vaikais bekalbėti, nei kaip su 
jais besielgti, kad jie butų ge 
ri ir ramus.

Tie kritiški metai (tarp 14 
ir 18) yra ne tik sunkūs ir 
mjslingi tėvams, bei neretai 
jie didelės reikšmės turi vi
sam būsi majam maištaujan
čių j lunuolių gyvenimui. Ta
da ryškiausiai ir iškyla tėvų 
ir vaikų santykių problema.

Norėdamas savo skaityto
jus supažindinu su šita tėvų 
ir vaikų santykių problema, 
prancūzų savaitraštis «Le Fi
garo Literaire» atsiklausė vi
sos eilės tėvų. Su jų iškelto
mis sunkenybėmis, problemo 
mis ir iš jų sekančiomis prak 
tinėmis išvadomis čia ir no
rime pasidalinti, manydami, 
kad jos gali ^padėti lietuvių 
tėvams jų vaikų auklėjime.

Brendimo Metų Konfliktai

Brendimo metais konflik ų 
tarp tėvų ir vaikų niekada 
nestigo, bet šiais laikais jie 
ypatingai yra paaštrėję. Kaip 
iš «Le Eigaro Literaire» an
ketos matyti, daugelis tėvų iš 
spręsti tuos konfliktus ir duo 
ti norimą kryptį yra dažnai 
visai bejėgiai. Nei motinos 
meilingi žodžiai, nei tėvo au 
toritetas neretai nieko nerei
škia. Vaikai po 14 metų ima 
ne tik elgtis taip, kaip jiems 
patinka, bet ima iš tėvų juok 
tis ir net nori juos valdyti. 
Prieš tokį elgesį vieni tėvai 
reaguoja pykčiu, dūsavimais 
ir ašaromis, o kiti visai pa
leidžia vadžias, nustoję vii 
ties, kaip nors teigiamai vai
kus paveikti.S

Energingesni -tėvai ir šitų 
konfliktų metais -nerezignuo- 
ja. Norėdami pakelti savo 
reikšmę, ne vienas jų su vai 
kais pradeda elgtis, kaipd*rb 
davys su savo tarnautojais, 

pinigų vaikams teduoda tik 
už atliktus darbus. Sakysim, 
savo bręstančioms dukterims 
jis «moka» už laiškų perraši 
nėjimą mašinėle, sūnums už 
dirbtuvės valymą, darbo įran 
kių priežiūrą ir kitą. Treti, 
norėdami atgauti bręstančių 
vaikų pasitikėjimą, ima elg
tis, kaip vyresnieji draugai, 
leisdami save vadinti net 
kr kšto vardais Toliau ir ši
taip elgiantis konfliktai neiš
vengiami, nors ir sušvelnina 
mi.

Permažai Būna Su Va’kais

Kokios tat yra šitų konflik 
to paaštrėjimo priežastys šiais 
l iikais, jei paliksime nuošaly 
bendrąjį psichologinį faktą.

Pismiausia priežastis bus 
bene ta, kad mūsų laikų tė
vai permažai beturi arba per 
mažai teskiria laiko būti drau 
ge su savo vaikais, kada šie 
daugiausia yra reikalingi g!» 
bos ir labiausia pasiduodi i au 
klėjami, i. y. iki 14 met į. Mū 
sų laikais abu gimdytojai (mo 
tina ir tėva<). labiau rūoinda 
miesi materialia vaikų padė

timi negu jų dvasios reika
lais, perdaug įsitraukia į vi
sokius darbus, į visokius biz 
nius. Tada nesubrendę vai
kai paliekami arba svetimųjų 
priežiūrai, arba mokyklai, ar 
ba visai be globos ir priežiū 
ros per ištisas dienas. Kai 
tėvai pavakare grįžta j na
mus pavargę ir nervingi, jie 
nebeturi jėgų ir laiko su sa
vo vaikais pabendrauti, pa
žaisti, pasikalbėti. Jie dažniau 
šia tiki, kad tėvų auklėjimą 
gali atstoti mokykla. Tačiau 
mokykia tėvus pavaduoja tik 
iš dalies, kai vaikai ją prade 
da lankyti. Bet ligi tol vaikai 
jau gali būti gerokai pagadin 
ti, visokių blogų pavyzdžių 
anksčiau iš gatvės draugų. O 
antra, mokykla, ypač valdinė 
pasaulietiška mokykla vaikus 
daugiau moko negu auklėja. 
Tuo tarpu tėvai mokymą su
painioja su auklėjimu, nors 
tai yra du gana skirtingi da
lykai.

Pinigai Ar Vaikas?

Kita vertus, kada tėvai yra 
susirūpinę materialiniais da
lykais (kaip galima didesniais 
pelnais ir uždarbiais), maži 
vaikui intinktyviai jaučia, kad 
tėvai juos apleidžia, kad pa
reigos vaikams statomos že
miau pinigo ar smagumų ir 
prašmatnumų.

Kai turtingesnėse šeimose 
visą materialinę atsakomybę 
pasiima tėvas, motina taip pat 
nebūna namuose, nes jai nuo 
lat «reikia» vykti pas šukoto 
jus, pas siuvėjus, i krautuves, 
į madų saliomis, į kavines. į 
svečius. Toks motinos dyki
nėjimas už namų vaiką dar 
blogiau veikia negu motinos 
darbas įstaigoj ar fabrike. O 
kai molina beveik nuolat bū
na arba pas siūvėją. arba ka 
vinėj, arba svečiuose tada 
dažniausia kyla nesantaikos 
tarp tėvo ir motinos. O tos 
nesantaikos sugriauna tėvų 
autoriteią jau tada, kada jau
nas vaikas tėvuose, ypač mo 
finoje, ieško idealo ir juo len 
g va i tiki.

Nemažiau vaikui kenkia tė 
vai, kai jie pagrindiniais do
roviniais klausimais yra skir
tingų pažiūrų ir nevienodus 
reikalavimus stato savo sū
nums ir dukterims. Kai vienas 
būna atlaidus, o kitas griež
tas. kai dėl to atlaidumo ar 
griežtumo dar susiginčija, jau 
tada vaike pasėjama nepasiti 
kėjimo sėkla ne vien griežta 
jai pusei, bet apskritai abiem.

Kai šitain patys tėvai su
griauna savo autoritetą, arba 
kai jie visai neskiria laiko 
vaikų auklėjimui, nėra ko na 
rėti, kad vaikai klausytų tė
vų, kada 14 ir daugiau metų 
jaunuolį ar jaunuolę pati pri
gimtis skatina visus autorite 
tus vertinti kritiškai.

Buržuazinė Nuotaika

Kita priežastis, kuri paaštri 
na tėvų |ir vaikų santykius 
brendimo metais, yra neprin- 
cipinė buržuazinė nuotaika 
ir aplinka. Kad miestų buržu 
azinė aplinka su smaguriavi
mu, lytiniu palaidumu, krimi
naliniais ir erotiniais filmais, 
su tuščiomis madomis neigia 
mai veikia vaikus, tai aišku 

visiems. Tačiau nevienas yra 
įsitikinę, kad geram vaikų iš 
auklėjimui nereikalingi Raiš
kūs moraliniai principai ir pa 
saulėžiūra. Kai kas tų daly
kų aiškumo net tyčiom ven
gia arba juos paneigia. Antai 
vienas minėtos anketos tėvų 
laikraštininkui pareiškė:

«Auklėjimas, tai nėra dide 
Ii principai, bet maži dalyke 
liai».

O ištikrųjų tai yra didelė 
sisburžuazėjusios beprincipi- 
nės visuomenės klaida. Joks 
gilesnis auklėjimas nėra įma 
nomas be aiškių principų. 
Kur nėra kilnių principų, ku 
riuos išpažintų tėvai, ten nė 
ra. nė auklėjimo, o tik dresū
ra. arba paviršiaus politūra, 
kuri greitai subyra, kai atei
na brendimo meti} audros.

Principų Reikšmė.

Tiesa, kad auklėjime ten

lietuvi* ar tu atlieki 
savo Pareiga?

Šiuo metu, kai lietuviai li
kę Tėvynėje kenčia šiurpią 
beviltišką bolševikų vergovę, 
arba aukoja gyvybę partizani 
nėję kovoje už Tėvynės lais
vę, arba yra pasmerkti toly
dinei mirčiai koncentracijos 
stovyklose, bei tolimųjų so
vietų Rusijos sričių tremtyje, 
mūsų išeiviams bei pabėgę 
liams nevalia yra užsidaryti 
savo kiaute ir visiškai nesi
rūpinti lietuviškais reikalais.

Šiomis tragiškiausiomis vi
soje Lietuvos istorijos lietu
vių tautai dienomis, visi ka 
gali ar tai kultūros darbu, ar 
materialia parama, ar kitkuo 
prisidėti prie lietuvybės išlai 
kymo išeivių tarpe bei Tėvy
nės laisvinimo darbo, turi tą 
pareigą atlikti.

Virš paminėti pagrindiniai 
lietuvių reikalai yra reikalin
gi planingo ir sutelktinio dar

KĄ PASAKOJA GRĮŽĘS LIETUVIS iš KORĖJOS?

Springfieldo senas lietuvių 
veikėjas, BALFo skyriaus pir 
mininkas Petras Šimkus turi 
penkis sūnus. Vienas iš j{ 
seržantas Feliksas Šimkus 
grįžo iš Korėjos, ten pusę me 
tų ^kariavęs pirmose fronto Ii 
nijose. Nuskubėjau pas jį pa 
sikalbėti apie Korėjos karą. 
Seržantą Šimkų radau besi
džiaugiantį su savo trejų me 
tų dukrele.

— Papasakokit, kaip jūs 
ten kariaujant su tais kinais, 
— ilgai nelaukdamas klausiu 
.Ii-

— Fronte naujienos kas
dieną tos pačios: vieni mir
šta, kitus sužeidžia, o laimin
gieji siunčia kulkas priešui, 
kol priešo kulkos nepasveiki 
na į kurią nors kūno dalį. Bai 
siausios yra pirmos dienos, 
paskiau pripranti. Kada mir
šta artimiausi draugai ir ma
tai jų kančias, tada jau nesi- 
orentoji ar esi 3gyVM.ÍM tarpe 
ar miręs. Bet mirti visi bijo.

Kinai puola kaip ,žvėrys, 
daugiausia naktimis iš pasa
lų. Vieną kartą užpuolė taip 
netikėtai, kad nespėjau šauti 
ir su šautuvo buože skeliau 
čainui j galvą, kuris negyvai 
išsitiesė po mane kojom.

— Ar atbėga savanorių į 
belaisvę?

— Atbėga daug. Tik prie 

ka kasdien susidurti su įvai
riomis smulkmenomis, tačiau 
svarbu, kad jos būtų įprasmin 
tos tų kiinių principų, kuriuos 
turėtų aiškiai išpažinti tėvai. 
Jauni vaikai tų principų gali 
nesuprasti, bep paprastai jie 
juos jaučia nuosekliame tė
vų elgesy, O jei to nuoseklu 
mo tėvų gyvenime ir®jų vyk 
domaine auklėjime nėra,, ta
da vaikai negali įsigyt: aiš
kios gyvenimo krypties. O 
kai ateina brendimo metai, 
kai vaikas savaime veržiasi 
iš tėvų globos, tada praside
da nelaimingos klajonės ir 
konfliktai, nes tada tėvų nu
rodymai ir pasiūlymai sutin
kami kritiškai. Tada pradėti 
principinį auklėjimą jau bū 
na per vėlu.

Kokios auklėjimo linijos 
reikia laikytis su vaikais ligi 
brendimo metu, teks pakalbę 
ti kitame straipsnyje.

bo, todėl kiekvieno lietuvio 
dalyvavimas bet kurioje orga 
nizacijoje jau bus mažas įna 
šas lietuvybei.

Naujai įsikūrusi Lietuvių 
Savišalpos, Kultūros Bendruo 
menė «Lituania», maloniai 
kviečia visus buvusius «Savi 
šalpos Kasos» narius ir visus 
lietuvius į susirinkimą, kuris 
įvyks š/m spalio mėn. 21 d. 
4 vai. įh) pietų Vila Zelinos 
parapijos mokyklos salėje.

Be kitų reikalų, bus svar
stomi — lietuvių Tautos Fon 
dui sukelti pinigų ir lietuvių 
klubo - knygyno įsteigimo 
klausimai.

Organizacijos pirmininkas 
inž. Z. Bačelis padarys pra 
nešimą Brazilijos lietuvių atei 
vii} reikalais.

Bus priimami nauji nariai.

Valdyba

mano dalinio atbėgo 9.000 ki 
nų. Jie sako, kad kariauti ne 
nori, bet juos varo prievarta. 
Kinų kareiviai nevisi turi, la- 
bH prastai apsirengę. Jų šau 
tu vai rusiški, japoniški ir ame 
rikoniški. Kinai pasakoja, kad 
labai daug karininkų yra ru
sų, bet jie j vengia pasiduoti 
nelaisvėn. Vieną kartą pakliu 
vo nelaisvėn du rusų kariniu 
kai, rusų kareivių nelaisvėn 
nepateko. Kinai papuolę pas 
mus džiaugiasi, gauna gerai 
valgyti ir rūkyti.

— Kaip atrodo Korėjos gy
vento ia i?

— Žmonės geri, bet netur
tingi. Nameliai iš molio ir 
šiaudų. Amerikoj toks namas 
daugiau nekainuotų kaip 7 do 
leriai. Gyventojai labai bijo 
kinų, ypatingai merginos. Ki
nai visas jaunas merginas su 
gaudo ir išveža. Mes randam 
t’k senius ir mažus vaikus. 
Žmonės badauja, nes viskas 
sunaikinta, pas kareivius pra 
šo valgyti.

— Kaip paveikė žinios apie 
taiką?

— Niekas netiki, kad įvyks 
taika, todėl ir nenudžiugom 
užgirdę taikos naujienas. Ki
nai daro visokias .kombinaci
jas. Mano nuomone, karas Ko 
rėjoj dar ilgai t<?sis.

— Kokios valstybės karei
viai narsiausi fronte. 

kabinusi jam kaklą, taip pat, 
pylė klau«imus vieną po kito 
ir jam buvo su+rku atsakinė
ti iš karto dviem smalsuo
liams.

« D.»

SIŪLO SURUOŠTI SPORTO 
OLIMPIADA

Ryšyje su 1952 m. Helsin’ 
kyje įvykstančia pasauline 
sporto olimpiada, «Draugas» 
rašo:

«Ateinančių metų rudenį 
pravesti laisvajame pasauly
je gyvenančių lietuvių spor
to oiimpijadą (sąskridis, olim 
piada, sporto šventė - vardas, 
manau, neturi liamiamos reik 
šmės šiame reikale). Šios 
OlimiaJos vieta - Chicaga. lai 
ciatyvos tam reikalui pradėti 
tvarkyti, siūlau imtis Perkū
nui ir Ateičiai. Susitarys tar
pusavyje kviesti visų Chica- 
gos organizacijų, laikraščių 
atstovus ir paskirus visuome 
nininkus išrinkti šios šventės 
kamitetą, kuris, smulkiai rei
kalą išnagrinėjęs ir pradėtų 
vykdyti šį didžiulį uždavinį.

Laiko, kaip matote yra už
tektinai. Programoj galėtų bū 
ti pravestos sportinės varžy
bos, vakarais prie prožekto 
rių šviesos mažiausiai kelias 
dešimties porų tautiniai šo
kiai ir salėje - lietuviški kon 
cartai Į šią šventę turėtų bū 
ti pakviesti viso pasaulio lie 
tuviai kaip sportininkai taip 
ir nesportininkai.

Šiam reikalui finansuoti, 
putų gera, kad lietuviškieji 
laikraščiai apdėtų kiekvieną 
skaitytoją 19-20 et. vienkarti
niu mokesčiu. Sunku tikėti 
kad nuo 10 arba 20 centų ku 
ris nors atsisakytu.

Be to, turėtų būti pagamin 
tas, susitarus su menininkais 
ir olimpinis ženkliukas, ku
ris be tikrosios savo paskir
ties, taip pat sukeltų nema
žą sumą pinigų. To viso už
tektų, kad rengėjams netek
tų baimintis dėl galimo defici 
to.

«Mūsų širdys labai vėsta»

«Jas traukiam nuo Lietu
vos ir kinkom į savo pomė
gių vežimėlį», andai skaitė
me «Drauge» prel. M. Krupa 
vičiaus žodžius. Tai žodžiai, 
kuriais VLIKo pirmininkas 
tiksliai nusakė šių djenų mū
sų padėtį. Juk šiandien mato
me, kad bet koks lietuviškas 
parengimas reikalauja vis di 
desnės propagandos. Kad bet 
kokį centą ištraukti ben
driems reikalams darosi sun
kiau. Pastebime, kad tolsta
me nuo savų reikalų spar
čiais žingsniais. Ypač jauni
mas. Kaip stovyklose, kad ir 
tokia sportinė veikla pergy
veno savo potvynių metą, taip 
šiandien ji pergyvena pavo
jingą atoslūgį. Ó tokia masi
nė šventė būtų juk naudinga 
ne vien sportiniu, bet ir tau
tiniu atžvilgiu. O ką reikštų, 
jei ir ne dalyviu tai bent žiu 
rovu tokioje šventėje būti, 
manau visiems aišku.

Jau vien tik pasiruošimas 
ar tai sportui, ar tautiniam 
šokiui ar dainai priverstų jau 
nuolį beveik ištisus metus 
gyventi lietuviškoje aplinko
je ir sielotis savaųs reikėjais. 
Kartu juk būtų atliktas ir ne 
menkas krašto propagavi
mas.

Pagalvokime!

—- Apart mūsą, narsiausia’ 
kovoja australiečiai. Jie ko
voja kaip liūtai, nelaisvėn ne 
pasiduoda.

Nenorėjau daugiau varginti 
klausimais seržantą Šimkų. 

‘ nes jo mažametė dukrelė, ap

— Dr. Algirdas Vokietai 
tis šiuo metu dirba Los Altos 
Galf ir County klube kaip 
plaukymo instruktorius.

Ta graži vietovė yra apie 
60 km. į pietus nuo San Fran 
cisco.
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M. Zablockis

Mes Gynėjai

Mes šauliai ir mes gynėjai 
Brangios laisvės Lietuvos, 
Visad budim, kaip budėją 
Už marias, vartus Aušros.

Mums nebaisūs sunkūs žygiai, 
Nebaugina jie,- oi ne.
Lietuvos narsių karžygių 
Griausmu aidi eisena.

Plieno šalmai galvas dengia, 
Trykšta ugnys iš akių, 
Jeigu priešai smaugt nevengia, 
Tai ir mes nevengsim jų.

Jaunos degančios krūtinės, 
Priešo kulkos nepajaus...
Ir nei žygiai nei kautynės 
Mūsų dvasios nepalauš...

Mums nebaisūs sunkūs žygiai 
Dėl brangiosios Lietuvos, 
Nerami dvasia karžygių.
Aušras vartus atkovos.

☆

☆ '

Ant Neries Kranto
Ant Neries kranto, žaliam pavėsy,
Vargšė našlaitė sėdėjo, 
Iš jos krūtinės oro erdvėje 
l iūdna dainelė skambėjo.

Ji klausė tyliai ką vėjas šneka, 
Kaip medžiai ūžia, linguoja, 
Kaip paukščiai čiulba, kaip Neris teka, 
Ašaroms akys paplūdo.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO HELIO

Nuo kaitrios saulės veidas nudegęs, 
Žiūri j dangų akelėms, 
Lūpos prabilo, neiškentėjo, 
Žodžius graudingus kalbėjo.

Sudiev, tėveli, sudiev, močiute, 
Seniai aš jų neregėjau, 
Palikot vieną mane mažutę, 
Vargti pas kitus turėjau.

Sveiki, palikę čia mane vieną, 
Nėra man draugų nė jokių, 
Viena našlaitė vargstu pasauly, 
Iškenčiau skausmų visokių.

*

Ant Nemuno Kranto
Ant Nemuno kranto, ant pievų žalių, 
Ten guli jaunas vaikinas,
Aplinkui žiedeliai gražiųjų gėlių 
Į plaukus jam sukas ir pinas.

Mėnuliui pikilus, aplinkui šviesa 
Jj glosto ir veidą bučiuoja, . 
Gaivina ir prausia šaltoji rasa, 
O jis jau tik vos bekvėpuoja,

Galvelė nusviro ant žemės šaltos, 
Banguoja lėtai jo krūtinė;
Vos girdimai tarė: dėl tavęs kenčiu, 
Brangiausioji mano, tėvyne.

Ir galvą nuleidęs ant žemės šaltos, 
Žydriąsias akis jis užmerkė, 
Ir veidą jo prausė lašeliai rasos, 
Ir medžių lapeliai jo verkė.

O Nemunas teka plačiaja vaga, 
Tyliai jojo vandenys šneka, 
Bangelė bangeię pavijus staiga, 
Nepaprastą pasaką seką.

*

Saulutė Raudona
'Saulutė raudona,
Vakaras netoli, 
Paleisk mane, motinėle, 
Su saule namolei.

Eisiu į darželį, 
Skinsiu tris gėleles: 
Vieną tėvui, vieną broliui. 
Ir šelmiui berneliui.

Tėveliui metelę, 
Broleliui rūtelę, 
O tam šelmiui bernužėliui, 
Dilgėlių šluotelę.

Eisiu į stainelę, 
Skirsiu tris žirgelius:
Vieną tėvui, vieną broliui 
Ir šelmiui berneliui,

Tėveliui žabotą. 
Broleliui kuprotą, 
O tam šelmiui bernužėliui, 
Oželį kuprotą.

Saulutė raudona,
Vakaras netoli, 
Paleisk mane, motinėle, 
Su saule namolei.

Eisiu į dvarelį, 
Rinksiu tris mergeles: 
Rinksiu broliui ir dieveriui 
Ir šelmiui berneliui.

Broleliui mergelę, 
Dieveriui našlelę, 
O tam šelmiui bernužėliui 
Juodą čigonėlę.

Žmonės sako, kad komunistams būtų pa- 
(61) togiau, jog lietuviai patys eitų sau galo 

ieškotis tolimoje Korėjoje, o ne čia: savo 
tėvynėje. Tikslas pasilieka vis tas pats - naikinti 
vietos gyventojus, ir vežti į čia savuosius. Atrodo 
kad šią vasarą miškui bus pilni tų. kurie ragina
mi stoti j «raudonuosius savanorius»... — pasako
jo Mykoliukas.

— Tokiu būdu, mums bus daug darbo juos 
visus suorganizuoti į drausmingus būrius, apgin
kluoti ir aprūpinti. Artinasi darbymetė! - paša 
kė Lūšis .

— Aš siūlyčiau dėl šito reikalo derėtis su 
komunistų partija... pavyzdžiui su Petrovu, — pa
siūlė Mykoliukas.

— ...?... •— Visi sužiuro nustebę.
— Mano manymu, reikėtų pradėti derėtis su 

Petrovu, kad jis mums pagerintų sąlygas. Reikė
tų duoti jam suprasti, kad partizanai, gal būt su
tiksią eiti j Korėją Partizanai tiktai esą abejoja, 
ar partija ištęsės pažadu»?... Reikia pradėti derė
tis dėl garantijų, — vis toliau dėstė savo planą 
Mykoliukas.

— Ką tu manai, Mykoliuk, ir koks tavo tik
slas? — paklausė vienas iš klausančiųjų tarpo.

— Matote, besiderėdami mes sugaišinsime 
komunistams laiką. Gal tokiu būdu galėtume su
stabdyti jų persekiojimus bent mėnesiui. Dabar 
juk turėsime pilnas rankas, reikės priiminėti nau 
jus vyrus, ir reikės juos suorganizuoti, kaip sako 
vadas Lūšis. Man geriau, kai pradžioje niekas ne
trukdo Kaip jūs manote? — savo rėžtu paklausė 
vyrus Mykoliukas.

Į tą jo paklausimą atsiliepė daktaras Ra
mūnas:

— Mykoliuko planas nukreipti komunistų 
partijos dėmesį į šalį, ar net sulėtinti jų perse
kiojimus kuriam laikui, yra nebloga mintis. Bet 

jei mums pavyktų užvesti su jais tokias derybas, 
ir kiek laiko prasiderėti - mes šį tą laimėtume, 
taip sakant, diplomatiniu požiūriu. Komunistai pri
pažintų, kad ne jie, o mes esame tikrieji Lietu
von šeimininkai, ir kaip su tokiais ir derasi. To
kia naujiena pasiųsta į vakarus, turėtų didelės 
reikšmės.

Tapo apsvarstytos visokios galimybės, ir to
kio manevro pasekmės. Buvo prisibijoma, kad 
kompartija pati nepaskelbti), jog ji pradėjusi de
rybas su partizanų vyriausiuoju štabu. Tačiau jei 
kompart’ja paleistų tokias žinias, partizanai tuoj 
galėtų atsakyti kelinis kovos puolimais, ir panai
kintų tokios provokacijos įspūdį. Kitais visais at
vejais, Mykoliuko projektas galėtų laimėti kelias 
savaites .ramaus laiko.

Buvo nutarta pasiųsti komoartijai i Vilnių 
keletas laiškų, prašant atsakymo laišku, kuris tu
rėjo būti padėtas nurodytoje vietoje. Slapukai tu
rėjo iš tolo stebėti, ar kompartija sustiprins savo 
sekimą tose vietose, kurios bus nurodytos, ’kad 
galėtų ką nors iš partizanų sugauti, ar tiesiog iš
pildys nurodymus. Iš to bus galima spręsti, ar 
Petrovas nori derėtis ar naikinti prie pirmosios 
progos.

Smulkus reikalo paruošimas buvo pavestas 
paruošti Barkui ir Mykoliukui.

Toliau Lūšis ir Ramūnas papasakojo apie 
komunistų propagandos sustiprinimą vakaruose, 
kur jie stengiasi pasirodyti «taikos gynėjais» Tai
kos miglų uždanga jiems turėsianti padėti nuslėp
ti savo naikinimo darbus pavergtųjų tautų tarpę., 
ir palengvinti pastangas vykdant naujus paver
gimus.

Buvo numatoma, kad partizanams teks vesti 
nuožmesnę kovą prieš tuos kompartijos tikslus. 
Teks duoti keletą kautynių, trukdančių deporta
cijos pianus, ir teks atsakyti smūgiais prieš kom

partijos puolimus. Reikia ardyti kiekvieną komu
nistų planą, kuris tik galima suardyti. Lūšis nagri
nėjo tuos klausimus ir jų pasekmes:

— Mes turime duoti pirmą naikinantį smūgį 
prieš’ tą komunistų varomą «taiką», ir trukdyti 
jiems tol, kol jie jokios taikos neduos užgrobtų 
tautų žmonėms. Niekas taip gurinančiai nesugriau
na melo propagandos, kaip teisybė. Aš norėčiau 
šiais metais pasiųsti į vakarus kelis tokios tiesos 
apaštalus. Mano nuomone, geriausią teisybę apie 
sovietišką «taiką«, ir tarybinį gyvenimą pasakyti, 
ir savo paties gyvenimu paliūdyti, galėtų mūsų 
ginklo draugas - Jogaudas. Aš norėčiau pasiųsti 
Jogaudą į vakarus, į laisvę, kad jis ten savo pa
sakojimais, savo žodžiu galėtų atskleisti tą žiau
rią teisybę, kokią jis pats pergyveno.

Mes taip pat turime savo tautiečiams laisva
me pasaulyje mūsų kovos įsakymą, ginti savo tau
tą! Mes čia kovojame ir pildome tą kovos įsaky-. 
mą, aukodami gyvybę ir kraują. Kiekvieno lietu
vio laisvame pasaulyje pirmoji pareiga turi būti
- rėmimas kovos už Lietuvos laisvę ir tautos išli
kimą. Reikia palaikyti tautinės brolybės ryšiai tarp 
pasaulio lietuvių ir kenčiančios tėvynės.

Pasiekti laisvuosius vakarus ir ten nuvykti, 
sunkus uždavinys, ir pavojai didesni, negu kovoti 
čia. Bet mūsų gyvenimas šiandieną iš viso tever
tas tik tiek, kiek mes dar galime įvykdyti savo 
tikslus ir pareigas. Tas pareigas vykdydami turi
me rizikuoti savo gyvybe, nes kitaip iš žmonių 
teisių būti žmogumi ir naudotis laisve, po Krem
liaus jungu jau neliko nei šešėlio.

Todėl aš noriu rizikuoti siųsdamas Jogaudą 
į vakarus. Mes paruošime tą kelionę kaip galėda
mi geriau, bet vykstantieji turi padėti visas pa
stangas prasiveržti gyvi, o nežūti nors ir garbin
giausiai, Mums reikia, kad Jogaudas patektų 
į vakarus gyvas. Jogaudas neišvyks iš tėvynės 
sau laisvės ieškodamas. Jis. turi vykti ten kovoti, 
skleisti tiesą ir kalbėti už mus, pasiliekančius ko
vai ir mirčiai.

Jogaudai, tu būtum tinkamiausias tokiai mi
sijai. Tau su mumis gal taip pat neilgai beliko 
gyvam būti. Ten tave, gal būt, ir gi tykos nu
žudyti. Ar tu gali prisiekti, kad pildysi įsakymą.u

— Man būtų mieliau palikti savo senus ir pa
vargusius kaulus šioje tėvų šalies žemelėje Va
de! - Įsakymas lieka įsakymu, ir jeigu taip reikia
- aš mėginsiu tą įsakymą išpildyti. (B. d,)
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e CARE d© £€>VO

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos -durys 
pagal mąstą.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-07 JO

Rua 12 N.o 39 - Vila
Avenida Zelina N.o 714 —
Caixa Postai 4118 — São Paulo

Rio de Janeiro
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 g

TEL. 34-7482 — SÃO PAULO f

niHiiiiin iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiHiiuiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiii  iiiHiiniiimi

MARTINS & SIMKUS

55 A V E N I D A PAIS DE BARROS, 55

MEKANIKOS DIRBTUVE

& FILHOS

selina
(fundos)
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c ČIA.
PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 - S. PAULO - VILA ZELINA

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

vitrolų. Čia taip

HfcES&MANAS ltm
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

,r-.rt|.itiiiilHliiihiMi!lli!lliilhilliillitl1iillHlliilhilli!Hillliilliilhilliillillliilliilliilliilliilliini<llhlliHhlHiilliillillliiHi aiilimhllliiililIlHllillhlililllilllitflilllilllilllillIlllllllHlllllllillllillilllimilllilllilllilIlHlliHhllhllHllilllllllllimili

jCAJAJ
JÃC J'O R ŠIE

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

S°PAS wokseltwPRONTAS EM 5 MINUTOS < U ' , ' JL
-st; . PALADAR CASEIRO "" B

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

1l

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus-• Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÀO PAULO

tSSSJži

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!INI)

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Alsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

KRAUTUVĖS:
Rua São Čaetano, 526

Rua São Caetano, 510

IE CCA4EKCIC IDE
/HATELION LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua Javaés 719

São Paul o

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKAUOf ©ARKIEIKI i™.

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

HÍBSI 
i antai

Caixa Postal 3967 
SÃO PAULO
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Pusi. 6 MŪSŲ LIETI VA
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

SUSIRINKIMAI
Šį sekmadienį, spalių mėn. 

21 d. Vila Zelinoje mokyklos 
patalpose bus susirinkimai:

Liet. Kat. Moterų Draugijos 
2 vai. po pietų.

Lietuvių Savišalpos ir Kul
tūros Bendruomenė «Lituania» 
4 vai. po piet.

Mokoje mokyklos patalpose 
rua juituania 67. 3 vai. šaukia 
mas Lietuvių S-gos Brazilijo
je visuotinas narių susirinki
mas aptarti svarbiems orga
nizaciniams reikalams.

— LIETUVIŲ KATALIKŲ 
moksleivių sambūrio šventė 
bus spalių mėn. 28 d., Kris
taus Valdovo šventėje.

Šventės Programoj bus re
liginė dalis, ryte visi nariai 
dalyvauja pamaldose ir eina 
bendrai prie šventos Komuni
jos, po pamaldi) bendra arba 
tėlė su menine programa.

Lietuviai moksleiviai ir to
limesnėse miesto apylinkėse 
gyvenantieji kviečiami daly
vauti savo dalyvavimą prane
šant telefonu 3-0558.

KERMOŠI S EINA...

Klebonijos statybos fondui 
spalių-lapkričio mėnesiais Vi
la Zelinoje, rua Campos No
vos, buvusioje futbolo aikštė
je, šalia seselių pranciškiečių 
vienuolyno yra suruoštas ker 
mostus Rua Campos Novos 
yra už 200 metrų nuo bažny
čios einant aukštyn a v. Zeli- 
na. Kadangi kermošiaus tiks
las yra surinkti pinigų klebo
nijos statybai, tai visuomenė 
gausiai jį parėmė savo auko
mis ir darnu Ypač gražių a u 
kų, daiktais ir pinigais yra 
surinkę mokyklos mokiniai.

Barakus statė P. Šimonis su 
savo dirbtuvės darbininkais.
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PRAŠOM

Lietuvių kalbos pamokų laikytojai l)r. Vinco Kudir
kos vardo mokykloje, Moóc », rua Lituania 67, L. S. B 
globoje, š. m. lapkričio 3 d. 20 vai. ruošia VAKARĄ. 
Gerb. Svečiams bus parodytas muzikalinis montažas 

«ŠVENTADIENIS LAUKUOSF», BALETAS ir kita.
Po programos šokiai iki 4 vai. ryto, grojant puikiam 
orkestrui. Pakvietimai gaunami pas L. S. B. valdybos 
narius ir mokytoją. Pelnas skiriamas mokyklų remontui 

RENGĖJAI.
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AVENIDA ŽELI NA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO §

Ü Aberturas de firmas
J Encerramentos de firmas

Transferencias de firmas
= Contrates na Junta Comercial
1 Distratos na Junta Comercial
š Escritas Fiscais

Escritas Comerciais
| HORÁRIO das
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Contratos de locação g
Cai ias de Fiança s
Requerimentos ■=
Balanços g
Alvarás diversos Į
Seguros de Fogo e g
Segures de acidentes Ê?

S às 19 horas. į
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Jiems talkino A. Skrebys, P. 
Pavilonis, B. Šųkevičius, V. 
Karaška, A. Kairys, Kirilaus- 
kas, P. Rutkauskas, Čemarka, 
V. Banys, K. Bacevičius L 
Labuckas ir kt

Elektros sutvarkymo dar
bus atliko K. Musteikis ir J. 
Nadolskis.

Valgių ir medelių barakuo
se vadovauja ir dirba Liet. 
Kat. Moterų Draugijos valdy
ba bei narės, kaip A. Nadols 
kienė, N. Jakutienė, V. Vaikė 
norienė, M. Genevičienė, Ma- 
tolionienė ir kites talkinamos 
chorisčių ir Filhas de Maria.

Roletos, baraką tvarko ir 
dirba sėkmingai Tama liūnų, 
Šukevičių, Matelionių šeimos.

Filhas de Maria dirba zui
kelio bei lankelių barakuose. 
Nuo šio šeštadienio, Filha de 
Maria turės dar vieną atski 
rą baraką.

Stalus ir kėdės iš miesto 
parvežė su savo sunkvežimiu 
B. Rimkus.

Vytautas Tumas yra puikus 
«špykeris» ir gerai praveda 
varžytines.

Praėjusį sekmadienį kermo 
šiauš dalyviams buvo didelė 
ir maloni staigmena lietuviš
kas orkestras, kuris grojo lie 
tuviškas melodijas visą vaka
rą. Orkestras taip pat pasiža 
dėjo kermošiaus dalyvius pa
linksminti lietuviška muzika 
ir sekančiais sekmadieniais.

Reikia laukti gausaus visuo 
menės kermošiui! atsilankymo 
šeštadienių ir sekmadienių po 
piečiais ir vakarais.

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS...

Spalių mėn. 13 d. Šv. Anta
no bažnyčioje buvo šliubas 
Albino Ue< uis su Patrocinia 
de Andrades. Jaunasis yra 
K. ir M. Uckų sūnus, baigęs 
komercijas mokyklą Bažny
čioje jaunuosius imlaimino 
kun. Dr. A. Milius. Svotais bu
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vo jaunojo giminaičiai p. Zie 
ziai iš Rio de Janeiro. Vaišė
se dalyvavo gražus būrys sye 
čių.

Jauniesiems linkime laimin
go gyvenimo.

— Lapkričio mėn. 10 d. pu e 
altoriaus žengs Algimantas 
Saldys ir Albina Paškauskai- 
tė. ' ’

Mirė.
Spalių mėn. 16 d. ankstybą 

rytą staiga širdies liga mirė 
Izidorius Magila45 m amžiaus.

A.fA. Izidorius Magila
Paliko giliame skausme žmo 

na Marija, sūnų Leonidą, seną 
tėvą, tris ištekėjusi.,s seseris 
ir du broliu.

Velionis yra kilęs iš Obelių 
valsčiaus. Jau keletą metų av. 
Zeliną laikė barą. Gydytojų 
patariamas ruošėsi barą par
duoti ir kuri laiką pailsėti 
Nesenai už Campinas nupir
ko graži] ūkį, j kur ruošėsi 
vykti pailsėti. Deja, staigi mir
tis visus planus sumaišė .. Pa 
laidotas São Caetano kapuose.

A.fA. Velionis buvo vienas 
iš tų, kurie gausiai remia ir 
palaiko kultūrines įstaigas. Bū 
namas nuoširdaus ir sngyve 
namo būdo turėjo daug drau
gų bei prietelių, ką parodė į 
laidotuves susirinkusi didžiu
lė žmonių minia. Vila Zelina 

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUT01

PALADAR CASEIRO

atrodė, kaip šventadienį.
A.fA. Izidoriaus asmenyje 

šeima neteko pavyzdingo tė
vo, o kolonija - susipilusio 
lietuvio.

ilsėkis Viešpatyje.

— Spalių mėn. 13 d. Moko
je mirė Pranas Ambrulevicius 
kilęs iš Alytaus Suv. parapi
jos, 50 m. amžiaus. Paliko nu 
lindime žmonų Magdelenų, su 
nų Vaclovų ir dukterį Oną.
i—i—Mn—i ■nrnrr—im rrrrrr- hui-į— -mni im i m—

REIKALINGA tarnaitė pen- 
sijonui Pageidautina lietuvė, 
rusė ar lenkė. Darbas lengvas 
gali tarnystėj miegoti ir val
gyti Atlyginimus geras.
Bar Café - Petro Steponaičio 
Al. Barão do Rio Branco, 897

Norėdamas surasti elegantiš
kų madų pavyzdį p įprašyk 

madų žurnalą «BAYERS» 
Adresu: Av. Rio Branco, 257 

14 and. sala 1415 
Rio d e Janeiro

PARSIDUODA geladeira 
“Frigidaire”, nauja. Labai pi
giai! Teirautis
Rua Rio Feio Nr. 4, V. Zelina

Radie Dirbtuvė ir Laboratorio
A IL® IIK ID A J i ID 11 ® A

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Su)
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j REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO

1 J. L. Galinskas Ltda.

I B A L D Ų S A N D Ė L Į. g
g AV. DR. GIACAGLTNI, 71-C — F; ALPINA. |
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A.fA. musų vyrui ir tėvui 
Izidoriui mirus, skausmo va
landoje visiems, giminėms, kai 
mynams bei pažįstamiems pa 
reiškusiems savo užuojautos 
bei suraminimo, dalyvavu
siems laidotuvėse, bei daug 
padėjusiems giminėms sutvar 
kyti laidojimo reikalus, kun. 
klebonu’ P. Ragažinskui už 
gražų palaidojimą, tariame 
nuoširdų savo padėkos žodį.

TaipŲpat pranešame ir kar
tu kviečiame į septintos die
nos egzekvijas, kurios bus 
ateinantį pirmadienį 7:30 vai. 
Vila Zelinos bažnyčioje

Nuliūdę Marija Bagdonaitė- 
Magilienė ir sūnus Leonidas.

LI ETŲ V IŠ x A S PEN SION A S

DONA OLGA
Duoda maistą. Išnuomoji 

kambarius su pavieniomis lo
vomis.
Rua Ribeiro de Lima, 661

1-as aukštas - Bom Retiro.

w SPALIO
VISI I BENDRUOMENĖS CHOROVisų Apylinkių

MĖNESIO
K O N C E R T A

L iėtuvi a i

28 DIENA 15 VAL.
CINE SAO FRANCISCO SALÊJE - RUA RIACHUELO, 258
Kviečiami Gausiai Dalyvauti
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