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BRASIL

įtampa Jungtinėse Tautose ir
Pasaulyje dar Neatslūgo
Chruščiovo triukšmavimai ir grasinimai išstoti iš Jungt. Tau
tų organizacijos - «Kodėl Sovietai pas save neduoda
tautoms laisvės»?

Tokių reiškinių Jungtinių
Tautų salėje iki šiol dar nė
ra buvę. Matydamas, kad jo
pirmoji kalba (rugs 23 d)
Jiingt. Tautų plenume ypatin
go įspūdžio nepadarė, paty
ręs per pirmąsias sesijos sa
vaites dar ir kitas nesėkmes
Maskvai, Chruščiovas ėmė
nervuotis ir karščiuotis: Bri
tų premjerui MacMillanui kad
bant (rūgs 29 d ) Chruščiovas
kalbą pakartotinai pertraukė
šūkavimais, «rusiškais keiks
mais», daužė stoją kumščiais
grūmojo ir mostagavo ranko
mis. Tai buvo tikrai neįpras
tas vaizdas, kuriuo stebėjosi
net juodukų tautų atstovai.
Įgėlė jam britų premjero kai
bos kai kai kuries dalys, pvz.
toks paklausimas Chruščiovui:
«Jūs siūlote tautų apsispren
dimo teisę visoms tautoms Af
rikoje, kodėl Jūs tos teisės
nenoryte taikyti Europos tau
toms, kurios yra netekusios
laisvės?
Matyt, negalėdamas nuryti
kartaus kąsnio, kaip negra
žiai Sovietai buvo išprašyti
iš Kongo respublikos, Chruš
čiovas visą savo kerštą išlie
jo ant JT generalinio sekre
toriaus, vadindamas jį «kapi
talistų )akajum> ir panašiai.
Savo antroje kalboje spalio 3
d Chruščiovas dar kartą, dar
aštresniu tonu, kaip anksčiau,
reikalavo netik general se
kretoriaus Hammarskjoeld at
sistatydinimo, bet ir gen sekretoriaus posto panaikinimo
jo vieton įsteigiant trijų as-"
menų prezidiumą (vieną iš Va
fearų, kitą iš sovietinio bloko,
trečiąjį iš neutraliųjų!. Reika
lavo iš viso Jungtines Tautas
perorganizuoti, priimti į jas
Raud. Kiniją. NeiŠpildžius jo
reikalavimų, netiesioginiai pa
grasino Jungt. Tautų organi
zaciją susprogdinti, steigiant
gretimai naujas (Rytų'1 Jung
tines Tautas. Afrikos Azijos
naujosios valstybės, kaip ir Va
karai, stengiasi Jungtir es Tau
tas išlaikyti Chruščiovo ofen
zyva nepavyko. Kai dėl gen.
sekretoriaus Hammarskjoeld,
tai jis pareiškė atsisakąs
klausyti Maskvos pageidavi
mo ir neatsistatydinsiąs, kol
turįs JT daugumos 'pasitikė
jimą.
Kad įtampa Jungtinėse Tau
tose ir apskritai pasaulio po
litikoje bent kiek atslūgtų, In
dijos premjeras Nehru ir Indonesijos, Ghanos, Jugoslavi-

jos ir Suj. Arabijos delegatai
paruošė rezoliuciją kuria Ame
tikos prezidentas Eiseniioweris ir So v. min. p kas Chruš
čiovas raginami užmiršti sa
vo asmenišką nesantaiką ir
susieiti pasitarimams. Tačiau
'Eise-P/howeris pasiūlymą atme
tė pastebėdamas, kad Sovie
tai pirma turėtų parodyti, kad
tikrai siekia susitarimo Tarp
tautinės problemos negalin
čios būti išspręstos grasini
mais, triukšmavlmais Sov cą
junga ir toliau tebevykdo
smurto politiką.
Įdomūs kai kurie komenta
rai ryšium su JT sesijos ne
paprasta eiga Londono BBC
komentatorius klausė spalio
3 d. transliacijoje:
Kodėl Chruščiovas daužo
stalus, kodėl šūkauja, kodėl
taip keistai elgiasi? Keikdamas Vakarų tariamą kolonia
lizmą. ar neturėtų jis pas sa
ve namie likviduoti kolonija
linio išnaudojimo metodus sa
vo pavergtuose kraštuose?
Britai štai šiomis dienomis Ni
geri jos federacijai davė ne
priklausomybę, o ką duoda So
vietai savo valdomoms tau
toms?»

Priminęs Chruščiovo pakar
lotinus šūkavimus dėl «kolonia
lizmo». JAV užs. reik vicemi
nisteris Dillon spalio 2 d. vie
noje kalboje t.k. pareiškė,
kad sovietinis kolonializmas
yra platesnis, negu bet kada
istorijoje. Leninas dar 1918
metais pažadėjęs tautoms ap
sisprendimo teisę bet sovieti
nis režimas per visą laiką
stengėsi tautoms tą teisę iš
plėsti, ar tai politine infiltra
cija. ar atviru smurtu, kaip
atsitiko valstybėse čiapat už
geležinės uždangos. Dillonas
minėjo Lietuvą, Latviją, Esti
ją, Suomiją.
JT sesija truksianti dar iki
gruodžio vidurio.
Rytų Europos pavergtųjų
tautų atstovai stengiasi Jung
tintų Tautų sesijos metu atnau
.inti senus kontaktus ir už
megzti naujus JT delegatai
supažindinami su Pabaltijo ir
kitų pavergtųjų tautų proble
momis ir raginami kiekviena
pasitaikančia proga priminti
pasauliui, kad pavergtosios
tautos nenustos siekusioslais
vės.
E.

— Komunistai didelio trukšmo kelia del pramatomos,
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Mirus
BRUNAI STASIULIONIENEI
jos vyrą, Norbertą Stasiulionį ir artimuosis gilaus skaus
įmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.
Mūsų Lietuva

Sąjungos narį Norbertą Stasiulionį liūdintį dėl
brangios žmonos
BRUNOS STASIULIONIENĖS mirties
Nuoširdžiai užjaučiame
Liet. Sąjungos Brazilijoje
VALDYBA

į Ameriką Kruščiovą v-ieoas
jūrininkas, estų tautybės atsi
sakė grįžti Rusijon ir pap:a
šė Amerikos vyriasybės leidi
mo pasilikti tame laisvės?
krašte Jūrininkas jau senai
PENICILINAS TABLETĖSE
svajojo laisvėn patekti. Bet
vis neturėjo progos Būtent
Iki šiol penicilinas buvo New Yorke jūrininkai labai
daugiausiai vartojamas tiktai sunkiai buvo išleidžiami mies
skystu pavidalu. įleidžiant tan. O išvykus vienas kitą pri
ligoniui į raumenis, po oda. valėjo saugoti. Estijoje pal.ko
Toks vartojimo būdas, ypač tris brolius ir daugiau gimi
su vaikais sudarydavo thin nių
tikrų nepatogumų ir, be to
Daug papasakojo apie gy
ligoniui turėdavo įleisti gydy veuimą okupuotoje Estijoje.
tojas arba gailestingoji sesuo.
Dabar daugeliu atvejų peni EUROPOS TARYBA DAR
cilinas yra taip paruoštas, K AR Ą PASISAKĖ UŽ PA
kad ji galima vartoti tabletė
BALTIJO TAUTŲ LAISVE
mis. žmona, tik pagal gydy
Europos Tarybos Pataria
tojo nurodymą.
masis Seimas posėdžiava SMASKVOS STUDENTAI
trasburgė nuo rugsėjo 21-29
IR U 2
dienos ir svarstė, be kitų,
klausimus susijusius su Pa
MASKVA — Iš neoficialaus baltijo valstybėmis, dalyvau
20 Maskvos studentų apklasi- jant ir- Pabaltijo kraštų ats
nėjimo ryšium su U-2 lėktu tovavo prof dr. J. Baltrušai
vu, gauta tokie atsakymai: tis.
tik vienas studentas pareiškė,
Jau liepos mėnesį Europos
Kad lakūnas Powers turėjo Taryboje neatstovaujamųjų
būti nuteistas mirties bausme. valstybių komisija priėmė
Kni pareiškė, kad jį reikėjo nutarimą smerkiantį sovieti
nubausti ne daugiau 2 5 me nę agresiją Pabaltijo kraš
tais kalgjimo, gi vienas stu tuose. Dabar ta- nutarimas
dentas pasakė, kad lakūną buvo svarstomas E T Pataria
Powers reikėjo apdovanoti majame Seime Seimas dar
medal’u už jo puikų šuolį su kaitą pasisakė už Lietuvos,
parašiutu iš 12,000 metrų au Latvijos ir Estijos laisvę
kštumos.
Europos Taryboje buvo kai
beta ir apie sovietinį kolo
PAGROBTI 255 ŽMONĖS
nializmą. kuris pastoviai iš
Berlynas —■ Nno 1945 me naudoja eilę Rytų ir Vidurio
tų iki 19 0 m. vasario 15 d. Europos tauių.
kksta, jėga, papirkinėjimais,
šantažavimu bei chemikalais- IR TARPPARLAMENTARINÉJE UNIJOJE SOVIETAMS
vaistais iš vakarų Berlyno
NESĖKMĖ
buvo pagrob’i 255 žmonės. Be
to, 71 atveju žmogių p grobi Nenorėjo išklausyti Chruščio
vo sveikinimo
mas baigėsi nesėkmingai Šie
daviniai paimti iš Lipschitz
E Tokio mieste (Japonijoje)
knygos Rytų pogrindžio dar
prasidėjo Tarpparlamentinės
bas Vakarų Berlyne. Oficia
Unijos sesiją. Ligšiolinėse
liais duomenimis. 1959 m Ry
sovietų delegacijose papras
tai ypač sustiprino šnipinėji tai būdavo ir Lietuvos, Aukšč:
mą.
tarybos prezidiumo p-kas J.
PABĖGO SOVIETŲ JURININ Paleckis, kuris yra ir unijos
tarybos narys. Dalyvauja jis
KAS
ir šį kartą ir pasireiškė dis
Laivo «Baltika», atvežusio kusijose.
dar šį mėnesį pasirašyti tarp
Prancūzijos - Vak Vokietijos
karo sutarties ir Vokietijos
apginklavimo atominiais gin
klais.
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Jau pačiuose pirmuose
posėdžiuose
Sovietų
Sąjunga susilaukė ryškios
nesėkmės. Tuo gal būt ir ga
lima išaiškinti, kad sovietų
radijas ir spauda apie tą se
siją iki šiol labai šykščiai
tepranešė. Incidentas buvo
toks: Chruščiovas iš r ew
Yorko buvo atsiuntęs sesijai
ilgoką “sveikinimą”, kuris,
žinoma,
turėjo
būti perskaitytas pilnačiai
ištisai. Tačiau siūlymas liko
- atmestas. Tik tcūmpai buvo
pranešta, kad yra gautas to
ks sveikinimas, ir tiek. Nesė
kmingos buvo ir kai kurios
kitos sovietinio bloko pastan
gos pravesti savo nusistatymą.
Kai buvo kalbama apie Afrikos reikalus sovietų bioko
delegatai stengės iškelti “ko
lomializmo“ klausimą. Bet
jiems iš Vakarų ir pačios
Afrikos delegatų buvo atsa
kyta: ' iena tik Prancūzija
pastarais laikais yra suteiku
si nepriklausomybę 14 kraštų,
tuo tarpu kai Sovietų ^ąiuS
negrąžino nepriklausomybę
dar nė vienam kraštu’, kurį
užvaldė
TRIUKŠMINGAS JUNGTIN Ų
TAUTŲ ORGANIZACIJOS SU
SIR1NKIMAS. KRUŠČOVAS
B \TU DAUŽO STALĄ. TRIUK
ŠMAS KILO DEL KOLONUILIZMO. .
Jungtinių Tautų Organlzaci
jos istorijoje dar n ekad ne
buo tokio triukšmingo ir karš
to susirinkimo kaip praėjusį
trečiadieni, spaiiaus 12 d. Su
sirinkimias turėjo būt per
trauktos net pora kartų, nes
pirmin ūkaujantis jau nebeįs
tengė tvarkos palaikyti.
Buvo šitaip. Atidarius posė
dį pirmu kalbėtoju buvo užsi
rašęs Kremliaus raudonasis
caras Krušeiovas. Kartojo se
nas, jau daug kartų girdėtas
istorijas, kad tik Sovietų Są
junga kovoja už laisvę ir tai
ką o visi kiti yra imperialis
tai.
Girdi, santykiai su Amerika
sušvelnėtų, jei jos atstovas
atsiprašytų Rusijos del U-2
žvalgybinio lėktuvo.
Jungtinės Tautos, anot Kruš
čiovo, privalo išnagrinėti k©
lonializmo klausimą ir visoms
tautoms laisvę suteikti.
Po Kruščiovo kalbėjo visa
eilė kalbėtojų kurie įrodinė
jo, kad Rusija yra kolonialis
tinė valstybė, anot Filipinų
atstovo, daugelio Rytų Euro
pos tautų laisvę prarijusi;
Kruščiovą panašios kalbos er
žino ir pradėjo jau uebekontroliuoti nervų, Sukauti, dau
žyti stalą. Kad būtų daugiau
(pabaiga 6 pusi.)
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MŪSŲ LIETUVA

GYVENTI ŠIOS DIENOS APARTAMENTUOSE

LELIJCÍ

DALE CARNEGiE

(Eilėraštis iš Lietuvos U. Gaulienei)

Praeitame «M L > numeryje
pradėjome spausdinti Dale
Carnegie knygos «KAIP ATSI
KRATYTI SUSIRŪPINIMŲ IR
DŽIAUGTIS GYVENIMU?» sva
rbesniąsias mintis. Rašėme,
kad pirmas dalykas, žinotina8
apie susirūpinimų atsikraty
mą yra tai «Gyvenimas šios
dienos apartamentuose», tai
yra rūpinimasis tik šios die
nos reikalais. Dabar šią pir
mąją taisyklę plačiau pagil
sime.
Kai nebebuvo dėl ko rūpintis

Prieš suvokdamas šią taisy
klę, pagarsėjęs prekybininkas
Eduardas S. Evans iš Detroi
to miesto apgadino stipriai sa
vo nervus ir nenumirė.
Neturte augęs, pirmuosius do
lerius užsidirbo pardavinėda
mas laikraščius. Paskui dirbo
pardavėju krautuvėje Vėliau
gavo bibliotekoriaus padėjė
jo vietą. Alga buvo labai ma
ža, o tūrėjo maitinti 7 burnas.
Tačiau bijojosi mesti šį dar
bą. Tik aštuoniems metams
praėjus, pasiryžo verstis savystoviai. Bet vieną sykį ap
sisprendęs, vedė labai origi
naliai savo biznį Pradėjęs su
õâ paskolintų dolerių, gauda
vo 20 000 per metus.
Bet užėjo baisi nelaimė. Su
bankrūtavo vienas jo drau
gas, kuriam buvo garantavęs
didelį vekselį. Ne gana to:
bankas, kuriame jis buvo pa
dėję s savo pinigus taip pat
subankrutavo Ir dar liko 1 600
dolerių skoloje. Jo nervai to
neatlaikė. Apie tai jis pats
pasakoja:
— Nebegalėjau nė valgyti,
nė miegoti. Keista tai buvo Ii
ga: tik susirūpinimai, tie per
dėti susirūpinimai! Jie iššau
kė šią ligą... Vieną dieną ei
damas gatve, nesekau sąmo
nės ir nugriuvau. Ir vėliau
nebegalėjau vaikščioti Turė
jau gulėti lovoje Mano kūnas
tapo išbertas spuogeliais. Jie
vis plėtėsi, ir gulėjimas lovo
je tapo viena ištisa kančia.

Kiekvieną dieną vis labiau
silpnėjau Pagaliau gydytojas
pranešė, kad man liko gyven
ti tik dvi savaitės. Likau pri
trenktas.
Sutelkęs visas dvasios jė
gas. nusprendžiau ramiai lauk
ti savo mirties Nebebuvo dėl
ko daugiau rūpintis! Kam jau
dintis?! Pajutau didelį viduji
nį palengvėjimą ir... užmigau.
O jau buvo keletas savaičių,
kai negalėjau ilgiau miegoti
kaip dvi valandas. O dabar
miegojau ilgai be rūpesčių,
kaip vaikas. Mano nervų išsi
sėmimas pradėjo išnykti Su
grįžo apetitas Atgavau svorį.
Po poros savaičių pradėjau
vaikščioti su ramentais Gi po
pusantro mėnesio grįžau į
darbą. Nors ne-eniai uždir
bau 20 Ooo dolerių į metus,
dabar buvau patenkintas ir su
30 per savaitę. Pardavinėjau,
mat. medžio kalades sunkve
žimiams padėti po užpakali
niu ratu sustojus, kai jie yra
sunkiai pakrauti. Tačiau nei
dėl to, nei dėl praeities nesis
kliudžiau. Jau buvau išmokęs
pamoką — greit baigti
su susirūpinimais! Sutelkiau
visą savo energiją ir entuziaz
mą į tų kaladžių pardavinė
jimą.
Dabar Evanso žvaigždė greit
kilo Po keleics metų jis tapo
vienos akciuės bendrovės pir
mininkas. Evanso Produktų
Bendrovė tapo įtraukta į New
Yorko biržos sąrašus. Kai
1945 metais mirė, Evans buvo
vienas iš žymiausių J.A.V-bių
prekybininkų. Groenlandijoje
vienas aerodromas pavadin
tas net jo vardu.
Išvada iš šios istorijos yra
aiški. Evans niekada nebūtų
turėjęs jėgų pasiekti tokių lai
mėjimų prekyboje, jei nebūtų
supratęs kvailystės apsikrau
ti susirūpinimais ir išmokęs
gyventi šiai dienai skirtuose
apartamentuose.
Galvojo

net nusižudyti

Jūs ir aš šią valandėlę gy-

Kaip Auklėti Vaikai?
Norime mūsų mieliems skai
tytojams pateikti eilę straips
nių apie vaikų auklėjimą. Ga
Įima žinoma, ir be straipsnių
ar knygų skaitymo ilgainiui
pramokti auklėti vaiką. Ta
čiau vaikas yra per brangi
medžiaga daryti bandymams.
Kartą sugadinus, paskui labai
sunku arba ir visai neįmano
ma pataisyti.
Taip pat negalima dažniau
siai auklėti vaiką, kaip mus
augino mūsų tėvai. Be abejo,
jie taikė sveikas iš kartos į
karta perimtas ar savo patir
tas taisykles. Tačiau Lietuvo
je jie buvo gyvenę kitoje ap
Kokoje - kaimuose ir mies
teliuose. Didmiesčiuose jie su
tiko dažnai nenugalimų sun
kenybių Be to, gyvenimas
nuo mūsų jaunystės labai jau
pasikeitė.

Ant lango šaltis paišo fantastiškas lelijas.
Ir ilgesingą tyla žavieji vakarai susupo,
Tartum Smūtkel’s vienišas liūdname kryžkelyje,
Keisti, juodi šešėliai palangėje suklupo.
Keistais, klaikiais vainikais ir mintys susipynė.
Ir lyg žiedai lelijų užšalo juoko gamė.
Baugina vis šešėliai, lyg dvasios kapinyne,
Tarytum ilgas vali odas man juodo skausmo lemia.
Ir toj tyloj, tos sidabrinės pasakos vingiuose,
Tiesiu rankas į tavo brangu siluetą.
Gal grįši, gal dar šypsniu paguosi,
O gal iš naujo susapnuosim ateitį saulėtą?
Tylu Tik vėl fantastiškos lelijos ant stiklų sužydo,
Nebeskamba tartum ledan užšalo juoko gamė.
Neateisi Vėl Tavo siluetą* tolumon nuklydo...
Aplink save juntu vien tylą, blizgančią, neramią.

vename toje vietoje, kur su— Netekau savo vyro 1937
tinka dvi amžinybės — ilga metais. Buvau labai prislėgta
praeitie, kuri jau nebegrįš J r if-..bev-eikx'5'è"cettío-'kiè€aêj&.'
ateitis, kuri skuba vis pir Parašiau laišką buvusiam ma
myn Neįmanoma gyven i šio
no darbdaviui p. Leonui Ro
se dviejose amžinybėse net ach į Kansas City Taip pasi
vala dėlę Jei tačiau vis tiek sekė man susigrąžinti mano
bandytume, palaužtame tik sa senąjį darbą - pardavinėti
vo dvasios i- kūno jėgas, ^o- knygas ir mokslo reikmenis
dėl dėkime pastangas gyven kaimų ir miestelių mokyklų
ti tik vieninteliame laike, ku lankyt jams.
riame mums le sta būtent Maniau — grįžimas į kelius
nuo dabar iki gultis valandos!
ir ga ves padės man nugalė
Anot Roberto Stevenson'»: ti nusiminimą. Tačiau vairuo
«K ekvienos gali n*šti savo ti autą ir valgyti vis vienai
našta, nors ji sunki būtų iki buvo virš mano jėgų Man
vakaro Kiekvienas gali atlik paskirtoji sritis davė maža
p šiandien savų darbą, kaip pelno. Turėjau daug sunkumų
kietas jis bebūtų. Kiekvienas sumokėti kad ir žemas kvo
gali elptis kantriai, skaisčiai tas už automobilį.
meiliai iki saulėla’dos. Gali
1933 metų pavasarį pardavi
me kiekvienas gerai atlikti nėjau Versailles srityje prie
tą darbą ar dalyką kurį da
Missouri upės Mokyklos bu
bar, šią valandėlę turime įvyk vo netartingos, o keliai blo
dyti — be erzinimosi, be rū gi Buvau taip vieniša ir pris
pesčių būsimais dar-ais. to iėgta. kad pradėjau galvoti
dėl ir be nervų nereikalingo apie nusižudymą. Man atrodė,
įtempimo».
kad prasimušti buvo neįmano
Tai yra viskas, ko gyveni ma. kad mano gyvenimas ne
mas iš mūsų reikalauja. Jei beturi daugiau tikslo. Rytme
neišmoksime gyventi tik šiai tyje išbudusijau baimindavau
dienai, mums grali atsitikti si dėl visko; nebeturėsiu iš
kaip poniai E K Shield iš kn m >kėti kvotos už automo
Saginaw miesto. Ji pati man bilį nuomos už butą, sąskai
pasakojo savo istoriją:
tų už valgį ir gydytoją, jei su

sori yra pareiškusi:
«I tris pirmuosius vaiko gy
venimo metus reikia žiūrėti
kaip į nepaprastos svarbos
reiškinį, kur.s savo didžiais
laimėjimais ir užkariavimais
prilygsta visam vėlyvesniam
gyvenimui» Vaikas per tuos
metus pergyvena ištisą gyve
flimo laikotarpį. įsigydamas
daugybę patyrimų ir sugebė
jimų

Todėl apsišvietusiam žmo
gui reikia daryti daug pas
tangų pasinaudoti kitų žmo
nių ir ypatingai žinovų paty
rimais Tokių žinovų — moky
tojų ir garsių pedagogų pata
rimus ir norime čia spaūsdin
ti. Spausdinsime tiek lietuvių,
tiek nelietuvių auklėtojų su
trumpintus straipsnius ir pa
Dv..sja kuriasi apli kos
reikštas patirtis. Tikimės, had
padedama
nevienam tėvui, motinai ir su
augusiam jie padės, protingai
Št i gležnas, bejėgis nauja
pritaikinti nugalėti kasdien
sutinkamas sunkenybes vai gimis. Jis atrodo kaip parali
tikas. Mat, jo nervų sistema
kų auklėjime.
nebaigta — trūksta centrinės
Kedckcija
vadovybės, nėra jungties su
KŪDIKIO KŪNO IR DVASIOS org nais Štai kodėl naujagi
mis negali judėti kaip kiti
RAIDA
.žinduoliai. Bet užtat kūdikis
Žmonės paprastai pirmuo gimsta apdovanot .s psichiniu,
sius kūdikio gyvenimo metus dvasiniu gyvenimu nors ge
laiko bereikšmiais Bet garsio maliniame pavidale Iššioge
ji pedagogė Marija Montes main turi susikurti i-nstinktai

ir dvasinės galios: protas, va
lia. lausni i
Žmogaus dvasios kūryba
vyksta padedant aplinkai, iš
kurios vaikas gauna įspūdžius.
Už tat vaikas ir yra apdova
notas ypatingu veržlumu ste
bėti ir nugalėti aplinką Kū
dikis, tartum kempinė vande
nį. viską siurbte siurbia, kas
yra aplinkumoje.
Iš čia kyla reik las, kad ap
linka vaikui visais
atžvilgiais būtų patrauk
Ii graži, tvarkinga ir gerai
jį nuteikianti. Antra verbų,
vaikui reikia sudaryti tokias
sąlygas, kad jis galėtų pato
giai ir laisvai tą aplinką ste
bėti. Pavz, vaikas įkalintas
vežimėlyje nors bus ir sotus
ir sausas ir kvėpuos grynu
oru. nebus ramus, bet verks
ir klyks Kaip kūnas negali
gyvuoti be gryno oro, taip
dvasia be vaizdų ir įspūdžių
Rūpindamiesi vaiko kūnu.nie
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sirgsiu Nusižudyti man dar
kliudė tik mintis apie būsimą
nemalonumą mano seseriai
ir neturėjimą pinigų savo lai
dotuvėms.
Tačiau vieną dieną laikraš
tyje perskaičiau straipsnį, ku
ris ištraukė mane iš apatijos
ir davė drąsos gyventi. Visa
da liksiu dėkinga už tą įkvėp
tą sakinį: Kiekviena diena yra naujos gyvenimas protin
gai sprendžiančiam žmogui».
Nusirašiau šį sakinį ir patalprinau jį savo aute tokioje vie
toje, kur galėjau jį vis mėty
ti vairuodama. Išmokau už
miršti vakarykščias dienas ir
negalvoti apie ateinančias.
Kiekvieną dieną sakydavau
sau: Šiandien yra naujas gy
venimas. Ir taip pasisekė man
nugalėti vienatvės ir neturto
baimę. Dabar esu patenkinta,
p ina entuziazmo ir gyveni
mo džiaugsmo
Iš tikrųjų, gyvenimag-fiūolat keičtaį Ylę-MSlelis tikru
mas yra šTdiena. Kodėl pra
rasti džiaugsmą šios dienos
grožiu, besierzanant dėl pra
eities ar bandant išspręsti ne
aiškias ateities problemas?
Nors ir tiek dėtum pastangų,
vistiek ateities negali atspė
ti! Todėl Tomas Lowel turėjo
ant sienos prie savo radijo aparato pasikabinęs gražiuose
rėmuose įrašytus 118 psal
mės žodžius: «Tai yra diena,
kurią Viešpats mums padarė.
Džiaukimės ir linksminkimės
joje!»
Taigi dabar Jums aišku, ko
dėl pirmas dalykas, kuri rei
kia žinoti ir vykdyti apie per
dėtus susirūpinimus yra: «Už
daryti geležinėmis durimis
praeitį ir ateitį bei gyventi
šios dienos apartamentuose*
Kodėl Jūs nepasistatote sau
šiuos klausimus ir neduodate
atsakymus: i. Ar neapkartinu
sau dabartį, dejuodamas dėl
praeityje įvykusių nebepatai
somų dalykų?
2. Ar nebėgau kartais iš da
bartinio gyvenimo, kad galė
čiau užsiimti ateities rūpes
čiais ir svajoti apie ateitį su.
(pabaiga 3 pusi.)
kada nepamirškime ir jo be
siplėtoja n č i o s dvasios
būtinų reikalavimų
Juos patenkinti kartais yra
daug lengviau, negu kūniškuo
sius. Kalbamuoju atvejų už
tektų pasirūpinti vaiką pagul
dyti taip, kad jis galėtų maty
ti medžius, šokinėjančius
paukštelius — ir viskas būtų
tvarkoj.

Prigimtis įsako, laikui atėjus

Praėjus šešiems mėnesiams
nuo gimimo, įvyksta dideli pa
keitimai kūdikio organizme.
Skrandis pradeda gaminti rūkš
tį, reikalingą ne tik pieno ir
vaisių sulčių virškinimui, bet
ir kitų maisto dalykų Tue pat
metu pasirodo ir pirmieii pie
niniai dantukai. Tai jau antraĮ
kūdikio žingsnis į neprikiš/
somumą Tuo pat metu kūt,kis pradeda tarti ir pirm
sius garsus bei skieme/^;.
Tai yra kertinis akmuo di i J'u
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Wojimas

ir

aiškinimas

Einšteinas tvirtino, kad jo
- atyvumo teoriją tikrai su
pranta ne daugiau kaip 12
įmonių pasaulyje, o yra jau
parašyta apie tūkstantis kny
gų, kuriose bandoma ta teo
rija aiškinti

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
NAUJAS TOMAS
jau išsiuntinėtas prenumerato
niams Enciklopedijos spaustu
vė įsigijo savo ofsetą Nuo ki
to tomo enciklopedija jau bus
spausdinama savu ofsetu ir
klišės gaminamos savo labo
ratorijoje.

Kotryna Grigaitytė

Paslaptingi Rusu Satelitai

BRIUSELIS, — Dar gerai
prisimename, kaip praėjusių
metų spalio mėnesi JAV ir Ru
sijoje, vienu metu, spauda pra
dėjo skelbti, kad rusui palei
do žemės satelitą vardu «sput
nik». O Amerikos spauda ir
atskirimoks'inink iėmėskelb
ti aliarmuojančias žinias: ru
sų satelitas apibėga aplink že
mę per 95 minutes, paleidžia
eiles garsų pipsėjimas kad
tuo būdu satelitas siunčia ru
sams žinias, kad daugelis
JAV mokslininkų skrendantį
satelitą jau esą matę ir net
spaudoje buvo įdėta fotonuo
trauka su tiesia balta linija
skrendančie satelito
Gi rusai skelbė net skren
dančio jų satelito t arkaraštį
ir dar net dabar pranešinėja,
kiek kartų satelitas jau aplė
kė aplink žemę kur jis yra
ir t.t.
Po mėnesio JAV spauda ir
mokslininkai dar garsiau ėmė
skelbtinapie sovietų paleistą
antrą žemės satelitą — «mut

— «Aidų» literatūros premi
jos komisija, susidedanti iš Al
bino Bananiusk'O, pirm., Pau
liaus Jurkaus, sehr., ir narių:
Kotrynos Grigaitytės, Nelės
Mazalaitės ir Leonardo Žitke
vičiaus. rugsėjo 10 d. Brookly
ne «Aidų» grožinės literatu
ros premiją 5 0 dol. visais
balsais paskyrė Bernardui
Brazdžioniui už jo poezijos
rinkinį rankraštyje «Vidudie
nio sodai». Komisijai buvo at niką». kuriame buvęs patalsiųsta 10 veikalų — 6 rankraš pirutas net šuo. Rusai kurį lai
čiai ir 5 knygos, išleistos ką skelbė, kad tas «mutnikas»
vis skrieja aplink žemę ir ke
1958 — 1959 m.
lėtą dienų šuo buvęs vis gy
vas.
~
Neseniai turėjau nelauktos
(pabaiga iš 2 pusi.)
progos tas žinias apie rusų
jos magiškais rožių sodais?
«sputniką» ir «mutniką» patiek
3. Ar keliuosi rytmetyje su ti čia vienam garsiam moks
pasiryžimu išnaudoti kiek ga lininkui, kuris atsakė, kad
jis gerai žino tą «sputniko»
Įima geriau šią dieną?
4. Ar pasiekiu daugiau lai ir «mutniko» istoriją. Tiesos
mėjimų gyvendamas šios va gi ten esą tik tiek, kad jie
landos darbais, «gyvendamas buvę paleisti į erdves. Bet
šios dienos apartamentuose»? «sputnikas», pasiekęs apie
130 mylių susprogęs O «mut
5. Kada pradėsiu daryti
nikas», iškilęs kiek augščiau.
taip? Ateinančią savaitę? Ryt? po trumpo laiko triukšminga
nukritęs į vandenyną, ne.oii
Ne! Šiandien!

Auksas Buvo Didele Bran

LA L LIMA J

genybe

Kokia maža viltis,
Koks didelis laukimas.
Tarytum iš širdies
Tau rakštį skaudžią ima.
Kartojo man tada
Po nuotakos šydu,
Be aisvi mielasai,
Kad nesugrįš! Tu.

Seniai praėjo jau
Žadėtas traukinys,
O aš nakties tamsoj
Tavęs dar laukiu vis.
Tušti, tušti namai,
Man šalta aš drebu ..
...gal likt čia amžinai
Po gedulo šydu.

i

liame kalbos pastate
Apie pirmuosius metus vai
kas jau pradeda vaikščioti.
Taip žingsnis po žingsnio žmo
gus žengia į savarankiškumą.
Bet šitie žingsniai dar nėra
valios padarinys. Tai tik pri
gimties dovana Vaikščioji
mas yra vienas iš didžiausių
vaiko laimėjimų, reikalaująs
ilgo pasiruošimo. Jis priklau
so nuo pailgųjų smegenų išsi
vystymo kurių labai spartus
augimas pasireiškia apie šeš
tąjį mėnesį ir tęsiasi iki 14 to
ir 15 to mėnesio.
Užtat tik maždaug 6 mene
šių vaikas gali atsisėsti. Kiek
vėliau jau jis pats gali kniūbs
ėias apsiversti, o apie 9 tąjį
mėnesį pradeda vaikščioti ke
turioms. 10-tame mėnesyje
jau bando atsistoti, tarp 11 12
mėnesių mėgina eiti,, o būda
mas 15 mėnesių gana tvirtai
ir saugiai vaikščioja.
Didelės reikšmės vaikščio
jimui yra ir nugarkaulio ner
vų išsivystimas, kuriais siun
čiami yra įsakymai iš smege
nų į raumenis, irz kojų kau
lų bei kiaušo sukietėjimas.
Tai apsaugo smegenis nuo su
«įžeidimo kritimo atveju.
Iš to aišku, kad joks auklė
jimas ar pastangos negali vai
ko išmokyti vaikščioti anks

čiau negu jis savaime tam
uždaviniui pribręsta Pati pri
gimtis duoda įsakvmus, kai
ateina laikas. Mūsų pareiga
yra žinoti tuos prigimties įsa
kymus ir paruošti sąlygas,
kad vaikas galėtą juos be
be jokių kliūčių vykdyti. Bū
tų didelė žala trukdyti vaikui
pradėt daryti anuos judesius,
laikantį lovutėje, gandelyje,
pririštą vežimėlyje ar ant ran
kų Vaikas pradeda judėti vi
dujinės energijos verčiamas.
Tai jėgai jis negali atsispirti.
Tas pats yra ir su kalba.
Vos tik vaike atbunda kalbos
organai, jis tuoj pradeda steng
tis tarti įvair us skiemenis ir
žodžius Jo niekas nuo to ne
gali sulaikyti.
Judesys ir kalba pradeda
reikštis tuo pačiu metu To
dėl vaikas turi būti
laisvas, kad galėtų tinka
mai atlikinėti šias pratybas.
Natūralaus ir nesuvaržyto ju
desio dêká vystosi ir kalba.
Sutrukdžiūs judesinius prati
mus, atsitinka kad sust o j a
plėtotis ir kai b a. Ne
retai tik dėl to vaikas atsilie
ka ir visame raidos kelyje.

Nereikalinga pagalba — tai
kliūtis
Jeigu mes vaikui, tebevaikš

Aliaskos Todėl, tų satelitų
nei matyti, nei fotografuoti
niekas ir negalėjęs. Esą žino
ma. kad rusai gaiėję paleisti
ir tokį satelitą, kuris tikrai
skraidytų ir ■ abar.
et tam
pas juos dar trukę techniško
paruošimo.
Kad tie satelitai skridę ir
tebeskrai ą. tai esąs išpūstas
propagandinis melas Nors ir
būtų čia tiesos, bet kadangi
jie labai maži, o blykčiojimo
savybių jie neturėjo tai ir
juos matyti, nors ir per te
leskopą galima būtų tik tiek,
k ek aguonos grūdą už keletą
mylių.
Ta visa istorija tai buvusi
iš anksto sutart; s dvišalis pra
monininkų ir diplomatų ma

čiojmčiam keturiomis, pasiū
lysime savo pagulba, tai jis
laikydamas.s kad irvieno mū
sų piršto, stosis ir bandys ei
ti, bet tik atot pirštų galiukų!
Tačiau kai vaikas pats mėgiatsisto i, tai tada jis stalo vi.
są pėdą ant žemės..
Bet jei suaugusis vis skati
na vaiką vaikščioti jam pa
dėdamas, tai jis tik kliudo vai
kui dažnai not sulėtindamas
normalų jo vys'imąsi Kerei
t alinga ir dažnai ne laiku tei
kiama pagalba vaikui yra tik
kliūtis.

S ebėdami vienerių metų
vaikus ir kiek didesnius pas
tebėsime jų nuolatinį
varžimasi savaran
kiškai veikti. Jie no
ri nešioti daiktus iš vienos
vietos į kitą, jie nori patys
va’gyti, rengtis laiptais užlip
ti ir 11. Šitais at\ ejais vaikai
susilaukia ne pagalbos, bet
tik didžiausių kliūčių iš suau
gusiųjų. Mama, nekantriai ats
tūmusi vaiko rankutes, pati
jį rengia prausia, valgydina,
sodina vežimėliu
Čia ir susiduriame su tėvų
pasini Šimo reikalu, jei jie
nori būti ne tik gimdytojais,
bet ir auklėtojais. Auklėjimas
— tai sąmoningas pagal
bos teikimas besis
kleidžiančiam dvasi

nevras, siekiant ekonominių
ir poli'inių tikslų.
Esą žinoma jau, kad
mokslas duos galimybę paga
minti tokias raketas, kurių
pagalba galima bus pasiekti
mėnuli ir kitas planetas, kaip
Marsas, Venera, Merkurijus.
Bet tam reikalinga dar dide
lio pasiruošimo. Vienok, ka
dangi ten nei gyventi, nei
kas iš ten gauti nėra jokių
galimybių, tai koks gi tikslas
to siekti dabar ir skubiai,
atimant iš žmonių sunkiai
uždirbtus bilionus, kurie labi
au reikalingi pasaulio žmonių
skurdui pašalinti?
Taip paaiškino užklausta
sis .
Draugas

Ir Senas Laikais

Auksas atrodo, buv© pirmas
metalas, kurį žmonės pradėjo
ypatingai vertinti. Auksas su
randamas dviem būdais: gry
nas ir sujungtas su kitais
metalais. Grynas auksas pa
sitaiko kvarco sluogsniuose
ar geležies rūdoje: jo gyslos
t)ūna švarios, be metalų prie
maišų.
Auksas yra surandamas ir
kitų metalų rūdoje. Ypatingai
auksu turtingi pasitaiko vario
sluogsniai: Nemažus aukso
kiekius turi ir sidabras bei
kiti metalai
Auksas kartais randasi net
vienos mylios žemės gilumojs.
Be to, mažą aukso kiekį tu
ri ir jūrų bei okeanų vanduo,
tačiau iki šiol nėra surastas
būdas tą auksą iŠ vandens
išskirti. Bet yra apskaičiuota,
kad mūsų žemės vandenynuo
se gali būti net dešimts bido
nų tonų aukso! Pasaulyje
auksu ypač yra turtinga Pietų
Afrika, Rusija ir Šiaurės Amerikos valstybės ir Kanada.
Auksas yra minkštokas me
talas, todėl, gaminant iš jo
pinigus ar brangenybes, būna
stiprintas su kietesniais me
talais. Tuo būdu, pagal gryno
aukso kiekį, nustatomi jo
‘ karatai”. Aukščiausias auk
so kiekis yra gaminy, kuris
turi 24 karatus.
Auksu paprastai yra paden
giami šalies ar valstybės iš
leisti pinigai
Sand.

vaiką, kuris neša ąsoti su van
deniu, bandydamas suderinti
rankų ir kojų judesius, labai
pamažu eidamas.
Tarp 2 3 metų vaikai yra
dideli «keliautojai». Jie labai
mėgsta ilgas keliones Tai jis
ramiai eina, tai bėga pasišo
kinėdamas, sustojęs ką apžiū
ri, pritūpęs ilsisi ir vėl links
mas traukia tolyn.
Deja, šių laikų vaikas tos
laimės beveik nebeturi. Jis ne
šamas ant rankų, stumiamas
vežimėlyje ar vežamas auto
mobilyje. Civilizacija pakeitė
gyvenimo sąlygas, bet ji ne
gali pakeisti vaiko prigimties
reikalavimų Dėl to daugel
vaikų kenčia. Jie negali nor
maliai plėtotis ir išsiugdyti
sveiką, stiprų būdą Neišmin
tingai elgdamiesi ir laužyda
mi prigimties nuostatus, išug
Kliudymas bėgioti ir nešioti
domo vaike ne dieviškuosius
Vienerių metų vaikuose yra ir kilniuosius pradus, bet su
pastebimas ypatingas jų ran kuriame jame bailumo, haikų ir kojų stiprumas. Iš to niekšiškumo bei kitokius men
' jiems noras įdėti į kiekvieną kavertiškumo pradus. Dėl jų
veiksmą kuo daugiau pasban vėlesniame gyvenime kenčia
gų ir juos kartoti Pusiausvy ne tik jis, bet ir mes bei vi
ros pajautimo ir rankų varto suomenė Turėkime atsakin
jimo derinimas prasideda ap e gumo sąmonės!
pusantruosius metūs Todėl
D. Petrulytė.
šio amžiaus vaikai mėgsta
daug bėgioti ir nešioti daik
tus, dažnai nepritaikytus jų
ūgiui. Gražu yra stebėtį tokį
niam ir fiziniam žmogaus gy
venimui Tai sugebėjimas pa
tarnaut’ — ne lepinti - vai
ko energijai, kad ji plėtotųs!
derama kryptimi.
Dėl to mūsų pastangos su
laikyti vaiko veržlumą veikti
dažnai lieka ne tik bergž
džios, bet ir žalingos. Jos su
kelia vaiko pasipriešinimą,
verkšlenimą ir taip vadina
muosius «ožiukus». Bandyda
mi sulaikyti valko veržlumą,
mes kovojame ne prieiš vai
ką, bet prieš pačią
prigimtį, prieš prigim
tuosius raidos dėsnits. Tuo
pačiu mes kovojame prieš pa
tį tos prigimties Kūrėją. Vai
ko protas plėtojasi tik per jo
paties prasmingus judesius,
suvokdamas daiktų santykius
bei priežastis
t ■
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Atskiestos Durys

WILLI GUTTING

PAU-IUS JURKUS

('ąsa)
Šio rašinio autorius yra vokietis, buvęs Lietuvoje karo
belaisvis Jo rašinys «Brot aus litauisehen Aehren» laimėjo
— Man išvarė, jieškau, kur
pirmąją premiją konkurse, kuri buvo paskelbęs generalinis
Eucharistinio kongreso sekretoriatas parašyti rašinį tema galėčiau prisiglausti.
«Duona dėl pasaulio gyvybės. Mano asmeniškas pergyveni
— Tai pasilik pas mus.
mas».
— Negaliu - atsakė mote
LAUKE BRĖŠKO KALĖDŲ tą, tai vienok siųskime aukš ris ir nuleido galvą.
rytas. Pirmą kartą, kilus epi tyn iš mūsų širdžių gilumos
— Bet kur keliausi su kūdemijai. vėl buvo praverti «Gloria in excelsis Deo» nes dikiu ant rankų per pusnis!
spygliuotų vielų tvoros,supau Dievas gyvena ir virš rusiš
Pakeleivė tylėjo ir dėjosi
čios ligoninę, vartai. Otto Ba ko dangaus Žinau, jūs neno savo drabužius Žmonės vėl
umgartneris, Vestfalijos ūki rite man tikėti, jūs manote, prašė ir ji pažadėjo sugrįžti.
ninkas, stabtelėjo po didžiule kad Jis jus užmiršo...
Viena moterėlė atidavė jai
iškaba, pritvirtinta prie vartų
Šalia manęs stovėjo Otto brangiausią savo skarą Usiu
sijos: «Būdamas sveikas, nie * Baumgártneris Z-r jo nekan
vinėtą auksinė'1 is gėlėmis.
ko čionai neieškok. Vien mir kina ta pati mintis?
Kažkada pravažiuodama kuni
tis čia laukia tavęs'»
gaikštienė
buvo pas kaimynę
Du šimtai gulėjo ant narų
Šitą galėtų dabar jie nuim mūsų barake su rausvom dė sustojus pernakvoti ir šią ska
ti, — pastebėjo mano drau melėm ant krūtinių: pusė jų rą padovanojo.
gas, klampojant mums per gi jau kliedėjo karštyje kitilau
Tuo tarpu vyrai pakinkė ar
lų sniegą stovyklos gatve. -- kė, kol ateis jiems eilė
klius, ir lakios rogės su skam
Mirtis jau praėjo pro mūsų
— Bet aš jums duodu šven bučiais privažiavo prie duru.
namus...
tą kunigo žudi: Jis buvo pas Jos turėjo skristi per pusnis,
Ant aukštos tvoros tupėjo jus ir tea barakuose.. — kai kol ke eivė pasakys gana įso
juodvarnis. Už jų tiesės bal bėjo kapelionas.
dino ją ir palydėjo iki pasku
tas. bekraštis laukas, gaubia
tines mieste'-io trobelės.
Buvo šeši barakai: vienas
mas pilko dangaus.
Praėjo viena kita savaitė,
mūsų. Vakarais sunešdavome
— Jie išvalė baraką, kur — Otto ir aš — mirčiai paš bet moteris negrįžo Kartais
valgom. Miško komanda atne vęstuosius į vieną vietą.
pagalvodavo žmonės sėsdami
šė eglių, — pasakojo žings
prie stalo: susirado kur ge
—. Ir aš jums sakau, Jis
niuojant mano draugas. — O
riau. Prabėgo mėnuo Pama
kapelionas, sargybinio lydi matė jus jūsų varge...
žu pradėjo sniegas tirpti o su
mas. buvo nuėjės į miestą,
Ir kartais klausydavosi vie juo dilo ir jos prisiminimas.
pas lietuvį kleboną Pasisko nas iš mudviejų, kurs tuo me Juk nemaža, prakeliavo per
lino ką tik galėjo gauti, nes tu budėdavo, pasirengęs ant ju slėnį nemaža užėjo Į na
kažinko ir pats klebonas ne tamsoj esančio kampinio na mus. o visus pamiršo
beturėjo. Iš viso ar tau ne ro krašto, ar dar kas kvėpa
Sniego šūstis nuplaukė upe
nuostabu, kad majoras leido, vo.
liais.
ir kalvos su garbiniavo
sako, tik šį vienintelį sykį.
—-.. Jūs klausiate, kodėl? jauną žolę. Žmonės kibo į sė
Valgyklos barake stovėjo Kodėl? Bet ar klausė prakai jos darbus, ir nepastebėjo,
kareiviai petys prie peties, tėlėje šąląs Kūdikė is. Kalė kaip gegutė uŽKukavc.
plikiai nukirptom galvom, nu dų naktį pradėjęs Kryžiaus
Tuomet j miestelį atėjo bū
dėvėtais paltais Prieky, tarp kelią, ar klausė Jis nors vie
relis vienuolių. Jie buvo bal
žalių eglučių, buvo pastatytas ną kartą «kodėl?»
ti k«aip pražydusios obelys Su
baltai apdengtas stalas; dvi
Rytais
'■paimdavorae
miru

stojo prie upės ir kalbėjo,
žvakės degė ant jo; priešais
siuosius
nuo
kampinio
naro
kad žmonės grįžtų prie tikro
— karo kapelionas (taip vadi
ir
sugėdydavome
juos
prieš
jo Dievo. Jų balsas atsišaukė
nome mes kariuomenės dva
namą,
ant
neštuvų
Tada
at

kiekvienoje trobelėje ir miš
siškį)
vykdavo laidotojų komanda ko tankmėje Suėjo minios ir
Nejudėdami, tyliai klausėsi už asti mūsiškius ir kitus iš
kareiviai Suskambėjo laiptų penkių barakų stovyklos ka
maldos seni žodžiai «Introibo pinėse.
Per Ite missa ėst kai karo
ad a'tare Dei». Taip jie ti
— O vienok, mano draugai kapelionas vėl atsisuko į mus,
krai klausėsi, tie kareivėliai
išbalusiais įkritusiais veidais. vienok — Gloria in exeelsis palaukė jis akimirką ir pridū
rė matomai, prieš visas tai
Kai buvo geresni laikai gir Deo!
dėjo jie tuos žodžius pasku
Geras buvo pamokslas, tiko sykles:
— Ak jūs išlikų ie,;i. jūs,
tinį kartą
kaip tik mums, esantiems dė
išlikę
gyvi! Jūs, vargšai! Ma
Vienam užgiedojus «Es ist mėtosįos šiltinės stovykloje. no broliai! O visdėlto, Gloria
ein R jis entsprungen» - iš Ramiai klausėsi kare.viai sa in excelsis Deo!
sprogo atžala»") įsijungė irki vo vidaus balso.
Kai jis nusisuko mes pas
ti iš pradžių kiek nedrąsiai,
Mišios tęsėsi Karo kapelio
bet vė iau pro pilkšvus kva nas pakėlė baltą duoną, iŠau tebėjom, kad jis pravirko
po d besėlius prasiveržė ga gusią ant lietuviškos žemės, Taip, jis verkė. Jo jauni siaū
linga giesmė. Po evangelijos ir sidabru spindinčią taurę ri pečiai .trukčiojo po pilka
atsigręžė karo kapelionas į su vynu Lenkės kareiviai palaidine.
mus ir tarė trumpą žodį:
Tylėdami stovėjo kareiviai
prieš Dievą kurs kentėjo kaip
— Mano mieli draugai! Nors ir jie ir atėjo štai į jų šaltą ir laukė iki karo kapelionas
mes ir negalime giedoti gies valgyklos baraką, kad čia bū išsiverkė...
Vertė J. Medaitis
mės apie linksmą kalėdinį me tų priimtas

meldėsi kartu su vienuoliais.
Paskui suvežė rąstus ir prie
upės ant kalnelio jastatėbaž
nyčią.
Kai viskas buvo baigta, vie
nuolių vyresnysis apgarsino
Žmonėm, kad iš tolimo Rymo
atveš stebuklingą Dievo Moti
nos paveikslą.
Žmonės iškaišė gėlėm baž
nyčią. žiedais nubarstė ke
lius, kad pasidarė lyg pieva,
ir iaukė. susirinkę ant kalno.
Apie vidurdienį dvylika
brolių baltuose kaip sniegas
drahužiu’esė įžengė į miestelį,
giedodami šventas giesmes.
Ant savo pečių jie nešė apvainikuotą Marijos pavei
kslą.
Visi puolė kniūbščia, ne
drįsdami pakelti akių. Juk
Lie o Motina ateina pas juos,
pas nusidėjėlius! Vienuolių
giesmės skardėjo slėnyje, sklido per kalnelius tolyn, to
lyn. Pamaldžiai, galvas nulei.
dę, kopė jie į kalną, karto
dami tuos pačius žodžius:
— Ateina Ji, kaip saulė
mūs sušildyti, atgaivinti . ..
Vienas žmogelis neiškentęs
pakėlė galvą, pažvelgė ir
sušuko:
— Žiūrėkite žiūrėkite!
Žmonės išsigando. Gal už
sidegė jų namai. Šoko ir dai
rėsi, bet nieko nesimatė Pa
kalnėje kaip taikia avelės
gulėjo jų trobelės, ir miškai
vipuliavo saulėje.
Žmogus kuris buvo pažvel
gęs į paveikslą, dar labiau
šaukė ir rodė pirštu Tuokart
ir kiti pažiūrėjo į vienuolius
ir nutilo Paveiksle šypsojosi
ta pati moteris, kuri žiemą su
kūdikiu buvo atėjusi pas juos.
Ta pati dovanota skara su
auksinėm gėlėm supo jos pe
čius.
Visi puolė ant kelių, bučia
vo žemę ir šaukė:
— Mes nesam verti, kad
Dievo Motina apisigyventų
tarp skurdžių.
Pakilę veržėsi prie šventų
vyrų lietė baltus drabužius ir
bėrė gėles ant tako, kur ėjo
jų išvargusios kojos.
Stebuklingą paveikslą įne
šė bažnyčion apsmilkę, ap
giedojo Vienuolyno vyresny
sis, viską patyręs, pats sėdo
si ant arklio ir išlėkė pas
vyskupą.
Kunigaikštis Jurgis Tiške
vičius, Žemaičių vyskupas,
tuoj atvažiavo, puolė kniūbš

x

ATEITININKŲSUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį 3 vai. p.p Ni
jolė Viatešnaitytė pasakos sa
vo įspūdžius iš Amerikos Da
lyvaus taip pat nesenai iš Ka
nados grįžęs Romas Saldys.
At-kų choro repeticija bus
šeštadienį 6 vakaro ir sekma
dienį po 9 vai. šv. Mišių.
—- Ateitininkų Jubiliejaus
programoje matysime du nau
jus dar niekuomet Brazilijoje
nešoktus šokius, aštuonytį ir
tryptinį.
- PARQUE DAS NAÇÕES
jaunino susirinkimas bus šį
sekmadienį 2 vai. p. p. pas
Buragus.

- LIETUVIŲ VAIKŲ, lan
kančių pradžios mokyklas su
siri tikimas, bus šį sekmadie
nį Vila Zelinos, mokykloje
prie bažnyčios 4 vai ir 30 mi
nučių po pietų. Visi vaikai
įšviečiami dalyvauti. Tėvai
prašomi jiems susirinkimą pri
minti.
— Lietuviškų maldaknygių
dar bus galima įsigyti ir šį
sekmadienį prie bažnyčios.
čias prieš paveikslą ir visą
naktį meldėsi.
— Tegu bus pagarbintas ir
Motinos Sūnus, — kalbėjo ga
nytojas. — Juk ir Jis pas jus
šaltą žiemos naktį
Pats per kalnelius pravedė
Kryžiaus kelius, su jaunom
karvaitėm arė juos, barstyda
mas šventą Jeruzalės žemę.
Skyrė didelius turtus vienuo
liams, kad šie išmūrytų baž
nyčią ir koplyčias.
Suvažiavo daug mokytų vy
rų, kunigaikščių, su iškilmėm
apėjo Kryžiaus kelius, žąsies
plunksna surašė į knygas ir
visiems amžiams pavadino šį
kraštą Marijos, o miestelį Jos
Sūnaus atminimui Žemaičių
Kalvarija.
Kasmet liepos pradžioje
žmonės liūliavo iš tolimiausių
kraštų, meldėoi dienom ir nak
tim, kalnuose giedodami. Daug
stebuklų buvo tada žemėje.
Eretikai grįžo prie Dievo, ligonys sveiko, vargų suspaus
ti rado čia malonę, rūpestin
gieji buvo palaiminti.
Nerašė jų'į knygas, tik Švėn
tam jų prisiminimui sukabi
no daug ženklų aplink Mari
jos paveikslą.

(B D.)
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5 pusi.

LIETIT Va.

i960 m. spalio 15 d.

ItTUViŠKŲ PAMALDŲ KA

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

LENDORIUS

Uincaš

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudary t ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu,
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, 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.

Pirmą mėnesio sekmadieni.
Parque das Nações H>
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
■kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
REZIDENCIJA:
Pua Boa Vista, 133
_
K. Abauna, 36
S. PALTO
andar - sala 11
Moinho Velho,
Fone 63-6273

Utinga 17 00 vai ,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai..
Lapa lt vai ,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va< ,

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, 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 pakvitavma.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
‘ Kreipkitės oas:
Jofíás Valavičius, R. P.e. Bened. de Pamargo, 698, Panda
AI. ^gųsla^kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — Sfio Paulo.
SIUNTINIAI' Į LIETUVĄ
■
'

PRANAS & CIA. LTDA

Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš.lobo pavyz
džių!) Falai, megs t i r ■‘ai, ska
ros ir kt Vaisiai Maistas.
Visi siuntiniai apdrausti Mul
tai apmokėti
Kreiptis:
Magdalena Vi n k šn ą i t i enė,
Rua Barão do tirai 65.
Vila Zelina - São Paulo.

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »
Rio de Janeiro

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS
POVILĄ* AMEkUZEMC US
hua Inhagapi, 9 ■ V. Zulina
t omsidena iš A v Zenna. 595)

Aia'iio de frança Catnaigo,

VIENtNTt-,]AI

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Žolinoje
RUA M AN Al AS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

SIUVYKLOJE LAURO

Caixa Pashil 3967
® « s a ÍI

!■ p r B H m>

lindo? a

Rua Dino Bueno, 795 a 835
ri detones: 51-4UÍ9 e 51 2223

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene 63 5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
lb «iuií 6 S n: llhB r. n o it l< B <

VANDENS

Lmdoya vanduo yrr
žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- t

I

IRMÃOS BAUŽYS
Registrada na Cl W 61 «©b o n.® 551

g
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paule

|

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

g
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HORÁRIO das

Contratos de locução
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos

PREKYBOS NAMAI SPRINDIS & ČIA. Į

?

SS-

|
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Seguros de Fogo e

=

Seguros de aeitíentee

f

ás 19 horas.

J
X’

n Pęa. S. José dos Campos, 1 • V, Zelina ■ Telefonas 63-5915 h
» QelezieJ išdirbiniai ir dažai viškaš elektroj

«

įrengimui namu reikmenš ir žaislai,
p ivaitiaušioš dovanoj višomš progomš.

i
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EJCRITOfcl© CCMTAESL
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J^íaâcimento
Irmãos
Nascimento
\ RE®. C.R.®. SP. Mro 1.484
Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis-..surašo prašymus ir kitos rūšies darbus atlieka.
Jurid nis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
A v Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Musu Lietuva»

-Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktu, indu bei darbo įrankių
krautuvė tiktai nas

JAKUTIS & L Ã PIE N IS L T D A§
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

PASTABOS KORESPON
DENTAMS
Laikraštis bus tuomet įdo
mus, kai jame atsispindės vi
sos lietuviškos kolonijos Bra
ziiijoje gyvenimas. Todėl jis
laukia korespondencijų iš vi
sur, kur tik randasi lietuvių.
Kad korespondencija galėtų
patekti į laikraštį, reikia raėy
ti galimai greičiau po aprašo
mojo įvykio. Pažymėti, kur ka
da kas įvyko ir aprašyti svar
besnius nutikimo momentus.
Korespondencija reikia būti
nai pasirašyti tikrąja savo pa
varde ir duoti antrašą. Jei ra
šantysis pageidaus, pavardė
gali būtineskelbiama, bet vien
tik slapyvarde pasirašytos ko
respondeacijos tikrumu lai
kraštis negali pasitikėti.

PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIŲ KONGRESAS
Gruodžio m. 2-4 d. Argcnti
nos sostinėje. Buenos Airese,
šaukiamas Pietų Amerikos
Lietuvių Kongresas, į kurį
kviečiami gausiai dalyvauti
ir Brazilijos lietuviai.
Rengėjai kviečia ne tik ats
tovus. bet ir svečius. Nakvy
nė bus parūpintos.
Norintieji vykti Kongreso
metu Argentinon, daugiau in
formacijų prašomi kreiptis į
prel. P. Ragažinską.
Kongreso metu būtų gražios
progos susipažinti su Argenti
na, Urugvajumi ir šiuose kraš
tuose gyvenančiais lietuviais.

— Pajieškomas Jonas ar
Juozas Morkūnas, iš Lietuvos
išvykęs 1932 m jieško sūnus
Juozas Morkūnas Kaunas 14,
Gerniakovskio gatvė, nr 69 3

— Pakvietimai parapijos pa
dėkos šventei, kuri įvyks pas
kutioį šio mėnesio sekmadie
nį (spalio 30; jau atspausdin
ti ir klebonijos statybos gera
dariams dalinami nemokamai.
Kadangi geradarių buvo daug
ir nėra lengva visiems asme
nis tai pakvietimai įteikti, to

dėl prašomi visi, kurie gali
užeiti į kleboniją ir juos pasimti pas kun J. Šeškevičių.
— Vienas dalyvis vaišių,
kurios buvo surengtos po šv.
Mišių Lapoję p.p. Šimbeliu
bute pagerbti ir paremti tė
vui J. Giedriui S. J, rašo, kad
susirinkę buvo ne tik Lapos
apylinkių gyventojai, bet sve
čių terpe matėsi ir redakto
rių ir mokytojų ir stebisi, ko
dėl jie pagailėjo plunksnos
painformuoti laikraštį (gaili
me ir mes. Red ) Vaišėse buvo
gera nuoteika, svečiai malo
nių šeimininkų globoje pasili
ko iki 11 vai At kų lape p.
Šimbelis ir car keli tautiečiai
įrašė po Cr.$ 1 000,00.

— Braz. Liet. BecidruGmemenės posėdis buvo 12 d. spa
liaus mėo , Vila Zeiinoje.
Buvo svarstomi Pietų Ame
rikos Lietuvių kongreso rei
kalai ir Bendruomenės apy
linkių organizavimas visuose
São Paulo rajonuose.
Posėdyje dalyvavo valdy
bos nariai: Prel P. Ragažins
kas, M. Vinkšnaitienė, J. Bau
žys, St Vancevičius, inž, Z.
Bačelis prezidiumo vicepirmi
ninkė M. RemenČienė, tary
bos na’rivi: kun J Šeškevi
čius, St. Remenčius. A. Žibąs.
- JONAS VALAVIČIUS, vie
nas Vemagfabriko direktorių,
spaliaus m 13 d. grįžo iš Eu
ropos, kur tarnybos reikalais
praleido virš 20 dienų.
— KALiNAUSKŲš-eima pra
neša, kad už LEONARDO KA
LINAIS KO sielą 30 tos dienos
mišios egzekvijos bus 22 d.
spaliaus šeštadienį. 8.:.0 vai.
Vila Zeiinoje. Giminės ir pa
žįstam! kviečiami į pamaldas.

— Laiškai: J Jakučiui, H.
Mcšinskienei, I. Šimonytei,
J Nadolskiui, J. Seliokui, D.
Mošinskaitei, J Antanaičiui,
P Zagorskienei G. Gudavi
čiūtei. A Kairiui

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S >>
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.

- PRANAS JAKUTIS 34
m. amžiaus, mirė 10 d spa
liaus, Sanatorio Jabaquara
Velionis kilęs iš Svėdasų pa
rapijos, Druskių km. Nuliūdi
me paliko motiną Oną, brolį
Juozą, švogerką Mariją dėdę
Feliksą Jakutį dėdienę - Na
taliją Jakutienę.
Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus spaliaus m 15
d.. 8,30 vai, šeštadienį, Vila
Zeiinoje.

nės atsilankymas bus kartu
moralinis ir materia'.inis cho
ro parėmimas.
Choras mokosi dainuoti, ruo
šia programą ne tuščioms šie
floms, bet visuomenei Jei ne
būtų besidominčių lietuviška
daina, tuomet nebūtų nė rei
kalo ir prasmės chorui dirbti.
Programoje dalyvaus ir jau
nučių choras.
Iki pasimatymo 23 d. 15 vai.
Vila Zeiinoje lietuviškos dai
nos popietyje.
Choro Valdyba

GRAŽIŲ DAINELIŲ DAl G
GIRDĖSIME
Kitą sekmadienį 23 d. spa
liaus mėn 15 vai Vila Zelitio
je, mokykloje prie bažnyčios
ruošiamame Liet. Kat. Ben
druomenės Choro lietuviškos
dainos popietyje.
Programoje bus daug gra
žiu ir širdžiai mielų dainų
Kadangi šis lietuviškos dai
nos popietis ruu/mmas dienos
metu, tai į. jį atsilankyti vi
siems patogu, net ir kituose
rajonuose gyvenantiems
Gausus lietuviškos visuome

A. A. VINCAS KIRMELA
— Spaliaus m 9 d. mirė
VIN C AS KIRMÊL A. Nuliūdime
paliko žmoną Pauliną, dukte
rį Birutę, sūnų Valterį moti
ną Uršulę, dvi seseris Geno
vaitę ir Domicėlę, brolius Zig
mą ir Nikodemą.
Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus 17 d spaliaus,
8,30 vai, Vila Zeiinoje
— Šį sekmadieni šaukianas
Liet
Moterų Draugijos ir

Maldos Apa
jos susirinl
piet Vila Zc
patalpose.
— Spaliaus mėn 13 d. 1
vai. naktį, Sã Paulo ligoninė
je, neilgai sirgusi, atsiskyrė
su šiuo pasauliu BRUNA ST A
SIULIONIENÊ, 43 m. amžiaus
kilusi iš Pilviškių parapijos,
Vilkaviškio apskr.
Giliame liūdesy paliko vyrą
Norbertą, motiną Mariją, sese
rėčią augintinę Heleną, bro
li is Alfonsą, Jeronimą ir
seserį Teresę, kitus gimines
bei artimuosius. Palaidota
Quarta Parada kapuose Lai
dotuvėse dalyvavo daug žoio
nių nes velionė su visais gra
žiai sugyveno.
Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus 20 d. spaliaus,
ateinantį ketvirtadienį, 8 vai ,
Vila Zeiinoje. Giminės ir gažjstami kviečiami atvykti į šv.
mišias.

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TĄ APSIMOKĖJO^.

Garbės prėDū®eLatą už per
nai ir šiemet M.' K. 2 000,00
cr. ST. REMENČIUS .000,10
rėmėjo pren. Sim. Pliunzu'.ai
tis 600,00 cr. J. Šepetauskas
700 u o c r. J. Pekūnas 500,00
K. B. 500,00 cr. K. Ambrozevičius 510,00 cr. Aiionis 460,00
cr. M Žvirblis 400,00 cr., J.
Birškis <00,00 cr.
j»

ATiTOVA I !
ATSAKYTE l 3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS:
1) Ar Jūs Dalyvaujate Siuntinių Biznyje?
2) Ar Jūs Esaje Pajėgūs Uždirbti Didelius Pinigus?
3) Ar Jūs Jeite Patenkinti Daoartjriiu Savo Darbu?

Jeigu jūsų atsakymai į pirmuosius du klausimus yra
TAIP, o į trečiąjį NÉ. tai jūs kaip tik tiktumėte per
mus uždirbti DIDELIUS PINIGUS
Mes turime jau seną ir gerai tvaikomą SIUNT NIŲ
BIZNĮ ir mūsų kainos yra pačios pigiausios visame pa
saulyje. Mes ieškome darbščių ir niciatyvos turinčių
žmonių.

Jeigu jūs niekados nesate buvę SU NTINIŲ BIZNYJE
bet turite gerų ryšių su PABALTIEČIŲ TAUTYBĖMIS.
UKRAIN FČ AIS. RUSAIS, ARMĖNAIS ir kt, tai mes
jums atsakysime į
3 D DLL'Ų IIMGŲ KLAUSIMUS

1

1) Mes Jums Suorganizuosime siuntiniu Biznį
2) Mes lums Sudarysime Progą Uždirbti Didelius
2) Mes Jūsų Darbą Padarysime Vertingu, Teikda
mi Visokeriopą Savo paramą

NEPRALEISKITE

ŠITOKIOS

PROGOS!

Tuojau parašyki’e mums, praškami smulkesnių žinių.
Visas susirašinėjimas bus laikomas griežtai tLAPTAI.
Adreso kreiptis Į redakciją

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.

«Ç*

<$4

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

(pabaiga iš 1 pusi.)

trukšmo nusiavė batą ir su
bate pradėjo stalą daužyti. Su
sirinkime kilo irukšmas Pir
mininkas buvo priverstas su
sirinkimą pertraukti.
Balsų dauguma buvo priim
tas nutarimas kolonializmo
klausimą įrašyti į Jungtinių
Tautų Organizacijcs darbi)
tvarką. Jau iš anksto galima
pramatyti kad susirinkimas
bus trukšmingas, nes bus lie
čiamas kolonializmas ne vien
Afrikoje ar Azijoje, bet ir Eu
ropoję, Pabaltyje.

— Kuboje teisiama visa ei
lė kontrarevoliucionierių Da
lis nubausta mirties bausme.
Nežiūrint žiaurios bausmės,
sušaudymo, kontrarevoliucija
prieš Fidel Castro plečiasi.
— ARGENTINOJE buvo ki
lęs konfliktas tarp kariuome
nės ir vyriausybės Paskuti
niais pranešimais prieita prie
susitarimo. Nuomonių skirtu
mas daugiau lietė vidaus pol'iiką. Užsienio politika pasi.
liko kokia buvo.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

PAIEŠKOJIMAS

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

“J© f IS J A”

ANTANO JPĄVĮI_€)NI.€>

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

Paieškomas BARKAUSKAS
Aleksas, sūnus Antano, gim.
1906 m. Šiauliuose. Paieško
masis ar jį pažjstantieji pra
šomi kreiptis telefonu 61-4159
São Paulo mieste.

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 pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ----- - Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------■

