
Jornai ijiuanò «NOSSA LIT! AMA*
DIRETOR RESPONSÁVEL 

OR JOSÉ FER.REIRA CARRATO ■

REDATOR' MONS. P. RAGAZINSKAS

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES
LAIKRAŠTIS

ADRESAS
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAL 4118

SÃO PAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA 10,00 :

N R. 594 (46) SÃC PAULO — BRASIL — i960 M. LAPKRIČIO MÉN. — NOVEMBRO 19 D. XIII METAI 
—■ — ■ - .■ ./!

Maltiečiai» Svarbi Rezoliucija
Grafienė von Lowtzow, Da 

nijos Parlamento atstovė, Eu 
ropos Tarybos Patariamosios 
Asamblėjos (Council of Euro
pe, Consultative Assembly) 
1960 m. rugsėjo 21-29 dd. se
sijoj pasakė kalbą ir pateikė 
rezoliuciją Sovietų agresijos 
ir okupacijos Baltijos kraš
tuose dvidešimtine čiui atžy
mėti:

•Nė vienas kraštas, kuris 
yra šios garbingos Tarybos 
narys, negali nejusti gilaus 
skausmo ir užuojautos dėllais 
vės ir nepriklausomybės ne
tekimo Rusijai okupavus bu
vusius laisvus kraštus, kurie 
sveikai ir sparčiai vystėsi ir 
buvo gražiai ir demokratiškai 
susitvarkę, šiandien gi gyve
na skurdų pavergtųjų valsty
bių gyvenimą anapus geleži
nės uždangos. Aš kalbu apie 
Baltijos valstybes — Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Jau ir anks 
čiau ši asamblėja yra pareiš
kusi savo pažiūras dėl šių ne 
laimingų kraštų likimo

Aš žinau, kad rizikinga daž 
nai kartoti tas pačias nuomo 
nes, nes gali tai susilpnint’ jų 
reikšmę. Tuo pačiu klausimu 
kartojamos rezoliucijos jei 
tam nėra specialaus pagrindo, 
gresia toks pat pavojus. Bet 
šie metai ypatingai liečia Bal 
tijos valstybių likimą ir todėl 
yra specialus pagrindas vėl 
pasiūlyti jas liečiančią rezo
liuciją.

Šiais metais Rusija švenčia 
20-ties metų sukaktį nuo Bal 
tijos valstybių inkorporavimo 
į SSSR komunistinę bendruo 
menę. Laisvės žudikas jėga 
pasmaugęs laisvas ir demok
ratines valstybes, hypokritiš- 
kiausiu būdu vaizduojamas 
kaip «savanoriška sąjunga». 
Šiomis aplinkybėmis ši Asam 
blėja turi vykdyti savo mora
linę atsakomybę ir pasauliui 
priminti tiesą. Taip pat turi 
me atsiminti, kad kalbame ne 
tiktai laisvajam pasauliui, o 
taip pat ir pavergtoms tau
toms anapus geležinės uždan 
gos ir tremtyje gyvenantiems 
jų piliečiams.

Mes žinome, ką reiškia ,gy 
venti dvasinės prievartos ir 
nesėkmės okupuotame krašte, 
o taip pat ką reiškia gyventi 
tremtyje tėvynės išsiilgime. 
Visi mes, kurie naudojamės 
laisvės pirmumais, turime raus 
ti ir gailėtis, kad šiandien 
taip maža galime padaryti ag 
resijos aukų labui. Vieną ta
čiau dalyką mes galime pada 
ryti — priminti pasauliui tie
są ir užtikrinti vergijos au

kas, kad jos nėra mūsų pa
mirštos Mes' biaurimės tuo 
smurtu ir agresija, kurių au
komis jie yra. Mes laukiame 
tos dienos, kai jos. kaip lais 
vos valstybės, galės vėl su 
mumis susijungti europinėje 
brolybėje.

Todėl, Pone Prezidente, aš 
prašau leisti pasiūlyti šitokią 
Neatstovaujamų Valstybių Ko 
miteto priimtą rezoliuciją:

■ (1) Asamblėja,
(2) Trijų Europos valstybių 

— Estijos, Latvijos ir Lietu
vos — karinės okupacijos ir 
prievartinės inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungos 20 jų meti
nių proga;

(3) Pastebi, kad toji neteisė 
ta aneksija buvo įvykdyta ne 
paisant gyventojų norų;

(4) Reiškia užuojautą ken 
čiančioms Baltijos tautoms ir 
užtikrina jas, kad Europos 
draugų jos nėra pamirštos;

(5) Tiki, kad komunistinė 
priespauda nepalauš jų dva
sios ir jų tikėjimo į laisvę ir 
demokratiją;

(6) Pastebi kad didelės dau 
gumos laisvojo pasaulio tau
tų vyriausybių de jure tebe 
pripažįstama Pabaltijo valsty 
bių nepriklausomybė;

(7) Ragina vyriausybes — 
narius remti Pabaltijo tremt;- 
nių pastangas išlaikyti savo 
tautinę kultūrą, papročius ir 
kalbą su viltim, kad ateis lai 
kas, kai Estija, Latvija ir Lie 
tuva galės vėl reikštis kaip 
laisvos tautos mūsų tarptauti 
nėję demokratijoje.

LIETUVIAI DALYVAUJA 
TAUTŲ PARODOJE 

CHICAGOJE

Chicagos rnėra"1 Daley, der 
liaus šventės proga, rengia 
tautų parodą lapkričio 12-16 d 
Navy Pier universiteto patal
pose. Kvietimą dalyvauti pa
rodoje gavo ir lietuviai, kurį 
maloniai priėmė.

Paroda susidės iš trijų da
lių: tautodailės skyrius, mai-

Š m. lapkričio mėn. 27 d V. Anastazijaus Dr. Basanavi 
čiaus vardo lietuvių mokyklos Globėjai ruošia linksmą

ŠOKIU VAKARA
Gros geras orkestras Puikus ir skanus lietuviškas bu

fetas Pradžia 20 vai. (8 vai vakaro)
Pakvietimus iš anksto.galima įsigyti pas M-los globėjų 

valdybos narius ir pąs)j,; Karpavičių. Av São João 
(prieš eėntraiinį paštą).

Nepraleiskite progos prieš Adventą geiai pasilinksminti.
VALDYBA
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— Neseniai paskelbtas pa
saulio spaudoje pranešimas 
apie Kruščiovo areštavimą, 
tuojau vėl atšauktas buvo ne 
be pagrindo. Jau dabar paaiš 
kėjo, kad Kruščiovui esant 
New Yorke kaikurie raudono 
sios armijos generolai norėjo 
atsikratyti Kruščiovu. suruo 
šiant vyriausybės perversmą. 
Perversmo ruošimui vadova 
vę generolai NedeMn. Polovs 
ki. kurie dar lig šiol neišaiš
kintomis aplinkybėmis yra žu 
vę. Kaikurie spėja, kad jie 
buvę sušaudyti.

- Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos viršūnės yra su 
sirinkę Maskvoje Posėdžiau
ja uždaromis durimis. Joki 
spaudos atstovai nebeileidžia 
mi į posėdžių, salę

— Kremlius nutarė nuo Nau 
jų Metų sustiprinti rublį Apie 
jo tvirtumą galimi spręsti iš 
to, kad už dolerį rusai kraš
to viduje, oficialiu kursu, mo 
kėsią 90 kapeikų. Kaip šis do 
lerio kursas bus įvertintas už 
sienyje, kol kas da»r neaišku 
Rusijoje, prieš įvedant naują 
val’utą, turintieji daugiau pi 
nigų stengiasi įsigyti įvairių 
prekių bei brangenybių, nes 
žino keičiant į naujus ru
blius., did-snių sumų nebega
lės iškeisti. Vyriausybė juos 
nusavins TOdėl vienintėlis bū 
das išgelbėti didesniaš san
taupas, paversti jas prekėmis.

— Kennedy laimėjimas bal 
sų skaičiumi yra mažas. Už 
Nixon surinko vos du šimtus 
tūkstančių balsų daugiau Iš 
septyniasdešimts milijonų bal 
suotojų, labai nereikšmingas 
skaičius.

— Prancūzijos prezidentas 
yra paruošęs Arželijai laiki
ną statutą, sulig kuriuo būt 

sto gaminių, kurie drauge bus 
ir pardavinėjami. Trečioji pa 
rodos dalis — meninė, ją iš
pildys: dvi tau inių šokių gru 
pės, ir «Tėviškėlės» ansam
blio kanklininkės, vadovauja
mos A. Kirvaitytės 

suorganizuota Arželijos vy
riausybė. Vėliau ši vyriausy
bė pravestų tautės atsiklausi 
mą apie tolimesnį krašte liki' 
mą. ar norėtų būti visiškai 
nepriklausomas, ar priklausy 
ti prancūzų imperijai

Bus atsiklausta referendu
mo keliu, ar Arželijos gyven 
tojai sutinka šį laikiną statu 
tą. vyriausybės organams su
daryti. priimti, ar ne.

— Garsiam Anglijos politi
kui Winston Churchill lapkri
čio m. 30 d. sueis 86 m. am
žiaus.

— Karo pavojus Karaibų 
salose. Šiomis dienomis Gua 
temaloje buvo suruoštas su
kilimas vyriausybei nuversti. 
Pora žymesnių vietovių buvo 
sukilėlių rankose Tačiau vy
riausybė yra įsitikinus, kad 
sukilėlius remia Kubos vy
riausybė. Irijėi pasitvirtintų, 
tai Guatemala yra pasiryžusi 
karą Kubai paskelbti.
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Prezidentas John Kennedy ir Lietuvos 
Reikalai

Lietuviams, besisielojanti- 
eros Lietuvos išlaisvinimu, 
labai rūpėjo, kad ir preziden 
tų ir senatoriais ir Atstovų 
Rūmų nariais būtų išrinkti 
lietuvių draugai, tie kandida 
tai, kurie bent kiek geriau 
yra susipažinę su Lietuvos 
nepriklausomybės byla, kurie 
aiškiai stovi už visų komunis
tų pavergtų tautų išlaisvinimą. 
Todėl tiek Alto centrinių or
ganų. tiek skyrių veikėjai, 
tiek visi jų bendradarbiai dė
jo daug pastangų, kad kandi
datai aiškiai pareikštų savo 
nusistatvmą šiuo svarbiu rei
kalu. Tokius pareiškimus pa
darė abu prezidentiniai kan
didatai ir visa eilė senatorių 
bei kongresmanų.

Prieš pat rinkimus, būtent 
š. m. Lapkričio 4 d. telegra
moje Lietuvių Komitetui sen. 
Kennedy, praėjusį antradienį 
laimėjęs prezidentinius rinki
mus. nedvejodamas pasakė, 
kad jo sudarytoji vyriausybė 
nepripažins Lietuvos aneksi
jos, ir panaudos visas garbin- 
gas priemones, kad priartin
tų dieną, kurią Lietuvos žmo 
nes ir vėl bus laisvi ir nepri
klausomi.

Kitu atveju, taip pat prieš 
rinkimus, sen Kennedy pare
iškė visiems pavergtųjų tautų 
draugams, kad jau 1953 m.

— Naujojo Orleano miesto 
Amerikoje, gyventojai jau ke 
linta diena protestuoja prieš 
negrų vaikų leidimą lankyti 
baltųjų mokyklas Gatvėse,bu 
vo net susirėmimų. Baltieji da 
bar reiškia pasyvų pasiprie
šinimą - neleidžia savo yaikų 
į mokyklas, kurią bent vie
nas juodukas lanko.

— Šios savaitės pradžioje 
buvo susirinkęs Vyriausias 
Lietuves Išlaisvinimo Komite 
tas. Kas «nutarta ir koki toli
mesni veikimo planai bus pa 
rašyta sekančiame «M.L.» nu 
meryje.

— Šis mėnesis yra streikų 
mėnesis. Vienas streikas ne
spėja užsibaigti, kitas prasi
deda. Vieni streikuoja'norėda 
mi geresnio atlyginimo, kiti 
jiems solidarizuodami, trėii 
norėdami sukelti krašte be 
tvarkę. Ypač komunistai no
ri streikus savai propaean 
dai panaudoti. Santo Andrė, 
Mauà, S Caetano, Rib. Pires 
porcelano fabrikų, darbinin
kai streikuoja, kad šita būt 
priskaityta prie pirmos zo
nos.

Senato plenume jis yra pasif 
sakęs už Lietuvos, Latvijos^ 
Estijos, Ukrainos, Armėnijos 
ir kitų pavergtųjų tautų išla
isvinimą. Jisai pasakė:‘‘Tada,’ 
kaip ir dabar, aš esu giliai 
įsitikinęs, kad mes turime 
daryti visa, kas galima, palai-; 
kyti tose tautose laisvės ir 
nepriklausomybės dvasią gy-- 
va... Aš tikiu, kad mes žymiai 
daugiau galime padaryti su
pažindinimui su mūsų nusis
tatymu visas pavergtąsias 
tautas Jei aš būsiu išrinktas 
prezidentu, ši problema bus 
atsargiai studijuojama ir bis 
padaryti reikalingi pakeiti
mai ”.

1960 m. Vasario 16 d., mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bę Senate, sen Kennedy, tarp 
kitko, pasakė: «Nepaisant, kad 
Lietuva buvo Sovietų Sąjun
gos pavergta per 20 metų,, 
lietuvių tautinė dvasia tebė
ra nepažeista».

1959 m. ta pačia proga, bū
tent Lietuvių Dieną JAV Se
nate. sen. Kennedy kalbėjo: 
«Šis yra vienas iš mūsų ame
rikiečių būdų pareikšti misis 
tatymą apie ryšius su Lietu
va, kurie nebuvo nutraukti, 
nežiūrint, kad tasai kraštas 
yra pavergtas per daugelį 
metų».

(pabaiga 6 pusi.)
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CIKLAS TRASLIACIJŲ APIE 
LIETUVĄ URUGVAJUJE

Kaip praneša «Eltos Infor
macijų» korespondentas iš 
Montevideo, ryšium su Pabal 
tijo valstybių pavergimo dvi
dešimtmečio sukaktim per ra 
diją «Independencia» rugsėjo 
ir spalio mėnesiais kas pir 
madienį transliuojamos paskai 
tos ispanų kalba apie Lieki 
vą. Šiose C. Veraxo vedamo
se programose buvo skaityta 
dr. A. Trimako, min. St Lozo 
raičio, dr. J. Reisser komen
tarai, taip pat prof. kun. J. 
Venckaus, K. Čibiro, dr. E 
Gasparo, Martinez Beretchės. 
Lopez Dominguez ir kitų pas 
kaitos. Urugvajiečiai apie tas 
paskaitas atsiliepia palankiai.

Dienraštis «El Bien Publico» 
savo kultūros priede atspaus 
dino tris K. Čib ro straipsnius 

. apie lietuvišką kultūrą ben
drai, apie lietuvių liaudies 
kryžius ir apie dviejų poetų 

r -»> Aisčio ir Brazdžionio poe- 
ziją

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
SUSIARTINIMAS AUSTRA

LIJOJE

Melbourne lietuvių, latvių 
ir estų tautinių savaitgalio 
mokyklų vedėjų ir mokytojų 
iniciatyva spalio 15 d. suruoš 
ta įdomi pabaltiečių vaikų su 
siartjnimo popietė su gražia 
programa, kurioje buvo atski 
rų tautinių mokyklų mokinių 
pasirodymai: damos, šokiai, 
baletas ir kt. lo programos 
vyko bendros jaunų jų vaišės. 
Dalyvavo taip pat gausiai ir 
senimo.

— Viena pusė piliečių turi 
sekti kitą pusę. Bulgarijoje 
jau įsteigta tūkstančiai «kon
trolės komisijų», kurios priva 
lo sekti gyventojų laikyseną 
namie ir darbe. Bulgarijos gy 
ventojai į tas komisijas, vado 
vaujamas komunistų, žiūri di 
deliu nepasitikėjimu Žmonės 
sako: Dabar yra taip, kad vie 
na pusė gyventojų turi sekti, 

ką daro ir kalba kita gyven
tojų pusė.

- Kanados Socialdemokra
tų Sąjungos suvažiavimas, įvy 
kęs Toronte spalio 9 d., įcen 
tro komitetą išrinko J Novo 
grodską pirmininku. K. Luko 
ševičių ir Stonkų vicepirmi 
□ inkais, V. Dagilį sekretorių, 
Vaškelį iždininku, A Frenze- 
lį, A. Kažemekaitį ir Sarapnic 
ką nariais.

Suvažiavimą atidarė V. Šim 
kus, pirmininkavo A. Franze 
lis. Tarp kitų kalbėjo ir Onta 
riė provincijos socialistų lydė 
ris ir parlamento atstovas D. 
M. Donald, J Kaminskas sa
vo atsiųstame sveikinime th. 
pabrėžė.- «Mes esame įsitiki
nę. kad bolševizmas, nežiū
rint turimų laikinų laimėjimų 
yra santvarka, kuriai nepri
klauso ateitis. Tarybinis rėži 
mas ir Lietuvoje kurtas žmo 
nių kančiomis ir vargu parem 
tas žmogaus pavergimu ir pa 
niekinimu, artėja prie savo 
galo, kad ir palengva. Nie
kuomet nenutoikime nuo Lie 
tuvos ir kuo galėdami neški
me pagalbą už išlaisvinimą 
kovojantiems ten broliams».

— Lietuvos Va stiečių Liau 
dinink u Sąjungos naujai išrink 
tas cent o komitetas spalio 
15 16 dienomis posėdžiavo De 
troite. Pareigomis pasiskirsty 
ta šitaip: L Šmulkštys išrink 
tas pirmininku, J Audėnas 1- 
ju vicepirmininku, dr. K Kar 
velis 2 ju vicepirm-ku, Z. Dai 
lidka sekretorium, Ą. Kučys 
iždininku: Atstovais VLIKe iš 
rinkti: H Blazas VLIKo Pre
zidiume ir VLiKo nariais L. 
Šmulkštys ir J. Audėnas, jų 
antrininkas, J Pajaujis, iuž. 
A. Novickis ir J. Jaks Tyris. 
Į Tarptautinę valstiečių uniją 
(IPU) deleguojami: A. Deve- 
nienė ir pavaduotojais B. Pa 
ramskas ir J. Audėnas.

Suvažiavime gyvai atsiliep 
ta ir į aktualius politinius 
klausimus, nutarta kreiptis ir 
į kai kuriuos valstybininkus,

MŪSŲ LIETUVA

Halina Didžiulytė Mošinskienė

MELANCHOLIJA

Paukšti plačių erdvių galiūne, 
Kodėl tavo juadi sparnai?
Kodėl savo tolimai kelionei, 
Tu mane pasirinkai?

Kur tik einu, krenta šešėlis
Tavo sparno vėjuoto, '
Ir seka jis mano nykų kelią, 
Ir dengia mano mažytį luotą.

Kodėl tik mano mažą luotelį
Blaškomą likimo audringų bangų 
Ieškau atsakymo, bet ir vėliai 
Atsakymu aš nerandu.

Nuskrislum nors kartą j šalį
Ak. gyventi būtų tikrai šviesiau! 
Valandėlei užmirščiau nedalią, 
Pajusčiau, kad džiaugsmui gimiau.

Bet tu ištikimai lydi begarsiais žingsniais. 
Platus tavo sparno užlūžęs mostas.
Virpančiais, nutysusiais šešėliais

* sutemsta mano gyvenimo uostas.

kurie pastaruoju metu iškėlė 
sovietinį kolonializmą Lietu
voje ir ki.uose kraštuose.

— Paslaptingos nelaimės ir 
būdingi paskyrimai Žuvus pas 
laptingom aplinkybėm Sov Są 
jungos raketinių pajėgų vy 
r.ausiam vadui maršalui Ne- 
delinui (be jo žuvo dar ir ki 
tas žymus generolas, Pavlovs 

kis), jo vieton paskirtas mar 
šąląs Moskalenko Pasirodo, 
kad tai labai artimas Chruš 
čiovo draugas. Abu jie ukrai 
niečiai. Moskalenko Chruščio 
vui jau nekartą padėjo kopti 
į Sov. Šąjungos vadovybės 
viršūnes: 1253 metais Moska
lenko vadovavo kariuomenės 
daliniui, kuris suareštavo ga
lingąjį Beriją Padėjo Moska-

196(1 m lapkričio 19 i. „!!_■  .   r——  ---------- ——»
lenko vėliau Chruščiovui ii 
Malenkovą nuversti, kurio vie 
ton atsisėdo Chruščiovas 19Ô6 
metais Moskalenko pakėlė į 
maršalus. Bet ir pačioje ka
riuomenėje Moskalenko ištiki 
kimai pildė slaptuosius Chruš 
čiovo įsakymus, pvz., atlei
džiant maršalą Žukovą iš ka
riuomenės vadovybės. Dabar 
jis pasidarė svarbiausiojo so 
vietinio ginklo - raketų - va 
du. palengvindamas tuo Chruš 
čiovui vykdyti grasinimų (ra
ketomis) politiką.

— «Estônia» su sovietiniais 
turistais į Afriką ir Aziją. Pir 
mą kartą sovietinis turistinis 
laisvas iš Europos plauks į 
Afriką (Dakarą ir kitas vieto 
ves) bei į Azijos uostus. So
vietų įstaigos paskelbė, kad 
1959 m. 7Q0.C00 sovietinių tu
ristų lankėsi užsieniuose ir 
600 000 užsieniečių lankėsi 
Sov. Sąjungoje. Vakariečių aki 
mis žiūrint, tai yra palygina
mai menki skaičiai. Viename 
tik didesniame Vak. Europos 
mieste per metus lankosi dau 
giau svetimšalių, negu visoje 
Sov. Sąjungoje Sovietinis tu
rizmas į užsienį plečiamas, 
bet labai pamažu. Vis dar pir 
moję eilėje leidimai duodami 
į satelitines šalis, kiek galint 
vengiant Vakarų kraštų. Be 
to, sovietiniai turistai užsie
nyje yra suvaržyti kolektyvi
niais varžtais ir turistas jau
čiasi kaip su virvele vedžio
jamas.

ŽEMAIČIŲ ETNOGRAFINIO 
DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAM

BLIO VEIKLA

Šitas ansamblis, kurio būs
tinė Telšiuose, netik propa
guoja senovės žemaičių dai
nas, bet ir renka jas. Nese
niai kolektyvas, gastroliuoda 
mas šiaurės Žemaitijoje, atsi 
vežė į magnetofono plokšte
les įrašytas dar iki šiol neuž 
rašytas žemaičių dainas. Ne
maža senovės dainų padaina
vo Barbora Kliauzaitė, Ged
gaudienė ir kitos.

Kai Vaikas
Daugel tėvų ir suaugusių ži 

no. kad vaikai apie 12 15 me 
tus pergyvena lytinio brendi
mo laikotarpį ir kad šios kri 

• zės metu jie yra ypatingai 
jautrūs, eržlūs, kapryzingi. Ta 
čiau kad vaikai pergyvena 
panašias, sunkias krizes dar 
anksčiau; mažiau kas težino 
ir moka 1 atitinkamai su jais 
elgtis- Tokias vystymosi kri
zes vaikas pergyvena apie 3 
ir 7-tus savo amžiaus metus.

Kode1 kapryzingas?

Vaikutis tarp 2 su puse ir 4 
metų po elementarinio paju
timo įvairių daiktų ir žmonių 
atidengia esąs skirtingas nuo 
jų, turįs savo .asmenišką aš». 
Jis jaučiasi pajėgus jau pir
miesiems nepriklausomybės 
pareiškimams - eina po visus 
kampus, tempia uždangalus, 
daužo ką pagavęs, visur brai 
žo, paišo. Žinoma, tėvai tai 
neleidž a, draudžia, jaučiasi 
esą įpareigoti bausti. O vai

Kapryzingas
kas vistiek neklauso priešina 
si, ožiuojasi Ir taip vaikas 
pergyvena pirmąją 
priešinimosi krizę 
išsilaisvinimo kelyje.

Tie judesiai jam reikalingi 
savo pojūčių ir raumenų sti
prinimui ir tie elgesiai nau
jiems patyrimams ir savaran 
kiškumo pažangai Tebūnie to 
dėl vaikas patalpinamas kie
me ar kambaryje - ar bent 
jam duodamas kamputis - kur 
nėra tų pavojų ką sugadinti, 
bet pilna tokių daiktų, kuriuos 
jis gali kilnot-i ir daužyti: a& 
menų, lazdų, vežimėlio dalių, 
sviedinių, virvių kubų.. pa 
našiai kaip vaikų darželyje. 
Tegul būna jam leista «išdy
kauti» be pavojaus, Kitaip vai 
kas tikriausiai bus kapryzų 
pilnas.

«Ožiukų» išvarymas

Tarp žiauraus kaprvzų nu
baudimo ir perdėto atlaidumo 
tėvai dar gali pasirinkti kele 

tą kitų būdų išvaryti vaikų 
ožiavimąsi Iš anksto reikia 
pastebėti, jog tie abu kraštu 
tinumai v<?da maždaug į tą 
patį rezultatą - išmeta vaiką 
iš lygsvaros.

Jei dėl kiekvieno menknie
kio ar bereikšmio ožiavimosi 
suaugusia atsilepia visu savo 
autoriteto svoriu, tai užgniau 
žia ir prislegia vaiką, kas 
tampa giliu anomalijų, lin- 
guistumo šaltiniu; arba jei vai 
kas stiprus daugina jo kapry 
žus ir padaro priešinimosi pa 
sireiškimuš dar aštresnius To 
dėl tokių tėvų elgsena nėra 
gera.

Ir priešingai, jei suaugū
sis dedasi nieko ne 
matąs, leisdamas vaikui 
vykdyti visas savo užgaidas, 
valgyti bei miegoti kada jis 
užsimano, • taip pat pastebi
mas ožiavimosi sustiprėjimas. 
Vaikas tartum norėtų išban
dyti tėvus, pamatyti, kaip to 
Ii jis gali eiti. Pasirodo, kad 
neatsidūrimas į jokias kliūtis 
kapryzin-game vaike iššaukia 
gilų nepasitenkinimą: staiga 

sugriauta visa santvarka, ku
ri jam taip būtinai reikalin
ga! Vaikas, kurio visos užgai 
dos pildomos tampa liūdnas, 
prislėgtas, neramus, nesijau
čiąs savo vietoje Daugelyje 
atvejų savo elgesiu rodo sa
vo regresiją, atžaugą į anks
tyvesnę vystymosi fazę, Pasi 
lieka kūdikiu. Taigi, perdėto 
atlaidumo metodas irgi nėra 
geras.

Tarp tų dviejų kraštutinu
mų yra dar kita laikysena - 
vieną sykį «taip», kitą kartą 
«ne». Iš tikrųjų tai yra trūku 
mas bet* kokio metodo. Moti
na rėkia ir graso Tačiau vai 
kas visiškai neima tai galvon 
žinodamas, kad ji nevykdo 
savo pažadų bausti. Vadina 
nepaklusnumu šiandien tai, 
ka vakar jam leido daryti 
šypsodamasi..

Kaip gali norėti, kad vai
kas suprastų kaip elgtis?! Tuo 
tarpu tai yra daugelio moti
nų metodas. Pastato vaiką į 
tokią padėtį kad vaikas jo 
kiu būdu negali sukurti dori 
nio įstatymo: vieną sykį tas 

pats dalykas jam yra leidžia 
mas, o kitą kartą . draudžia
mas.

Už tat vaikas daugina savo 
kapryzus, tikėdamasis, kad 
motina pavargus pasiduos ir 
leis jam daryti, ką tik nori. 
Ir pati vadina tokį «nesuval
domu vaiku!»

Leisti ir reikalauti

Lieka tik vienas metodas 
arba būdas. Pirmoje vietoje 
jis reikalauja iš vaiko pil
dyti nedidelį skaičių 
neginčytinų taisy
klių, kaip eiti gulti ma
mos nustatytu laiku, nežaisti 
lovoje, gražiai valgyti kas 
duodama, sėdėti ramiai ant 
puodelio, leistis nuprausia
mam. neįeiti į tam tikras vie 
tas be leidimo. Antroje vieto 
je - budėti, kad vaikas 
nepatektų į pavojus, nes dar 
neturi supratimo ir patyrimo. 
Tačiau, trečioje vietoje 
leisti daryti beveik 
visus patyrimus/ ku
riuos nori, išskyrus anuos ne 
ginčytinus dalykus.
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KAIP ATSIKALBA NENORI N 
TIEJI VYKTI J DARBUS

Ryšium su Lietuvoje vykdo 
ma kapitanija prieš «veltė
džius» ir panašius gaivalus, 
Vilniaus radijuje spalio 23 d 
prabilo ir rašytojas M. Šluo
kis. Esą krašte tokių, kurie 
«prisidengę tarybinio žmo
gaus skraiste» bando gyventi 
«senoviškai». Tai pasireiškią 
ir tuo, kad jaunas žmogus, 
valstybės lėšomis ilgus metus 
mokytas, nevažiuoja dirbti, 
ikur siųstas, o taikosi «šiaip 
taip prasitrinti», ar tai tėvų 
išlaikomas, ar tai susirasda- 
mas sau «lengvo ir tuščio» 
darbo. Esą ne tik dykinėjan
čių žmonių, bet ir grobstan
čių valstybės turtą Savo «nie 
kingą egzistenciją» tokie as
mens pridengiu net filosofija. 
Prakalointi, jie aiškiną, kad 
siekią kultūros, meno, tad ne 
galį vykti į provinciją ir dirb 
ti juodo darbo. Sluckis savo 
pamoksle operuoja ir «tary
bine etika, morale», užiniršda 
mas, kad kaip tik dėl tos par 
tinės «moralės» kai kas pa
krinka. Kai sovietinis režimas 
pavogė ūkininkams žemę, vi
sam kraštui laisvę — kur čia 
ta «tarybinė moralė»? Tokia 
«moralės» sėkla, tokie ir vai
siai.

REIKŠMINGA SUKAKTIS, RO
DANTI, KAD PASTANGOS

NENUEINA NIEKAIS

Užsienio lietuvių spaudoje 
plačiai buvo minėta reikšmin 
ga. sukaktis: 15 metų, kai Ame 
rikos Lietuvių Taryba (tada 
dar vadinosi Lietuvai Gelbė
ti Taryba) sudarė delegacija, 
kuri buvo priimta JAV prezi
dento Franklino D. Roosevel- 
to. Delegacija išdėstė tragiš
ką Lietuvos padėtį, kai Sovie 
tų Sąjunga okupavo kraštą. 
Paskaitęs lietuvių memoran
dumą, prezidentas pareiškė: 
«Lietuvos nepriklausomybė nė 
ra žuvusi, ji tik pertraukta. 
Ateis laikas, kai Lietuva ir 
vėl bus laisva. Tai gali įvyk
ti anksčiau, negu Jūs galite 
tikėtis. Ir pati mažiausia tau

Neveagimo pavojaus, dide
lio nusikaltimo ir net peržen 
gimo anų neginčytinų taisy
klių atveju yra pakankamas 
išbarimas ramiu, betnepalen 
kiamu balsu.

Taigi, autoritetas niekada 
neturt «atsistatydinti», nei leis 
tis sugundomas sykį «taip», ki 
tą sykį «ne» lengvatomis. Ta 
čiau jis buri nedrausti vaikui 
galimybių ekspansijos, plėto
jimosi, kurio šaukiasi jo am
žius. Jeigu vaikas yra kuo su 
sidomėjęs, užsiėmęs - nors tei 
mums tai atrodytų ir bereikš 
mis dalykas - leiskime tai 
jam. Jis mokosi naujų daly
kų, kuria sau pasaulį! Netruk 
dykime jam savo įvairiais įsa 
kymais ar prašymais, paduoti 
ka mums. Kaip ir mums tai 
netinka, jei esame kuo užsiė 
mę. Geriau paskatinkime jį 
dėti pastangų ir ištverti.

Taip pat nėra reikalo vis 
žadėti saldainių... Nebijokitės 
taip prarasti vaiko meilę! Be 

ta turi lygią teisę su didžio
siomis į laisvę ir nepriklau
somybę». Dalegaciją sudarė 
L Šimutis, J. Švagždys, J. 
Laučka. P. Pivariūuas, K. Kar 
pins, M. Vaidyla, Dr. P Gri
gaitis, F Bagočius. P Mileris, 
J. Žuris, E. Mikužytė ir Al. 
Kumskis Nuo to ALT žygio 
praėjo 15 metų, bet per visą 
tą laikotarpį ALToa organiza 
ei ja yra veikli Lietuvos lais
vės reikalams ir atlieka iste
rinės reikšmės uždavinius.

ANGLIKONŲ ARKIVYSKUPAS 
FISHER ATVYKSTA į ROMĄ

Dr Geoffrey Francis Fisher 
Canterbury arkivyskupas, po 
piežių Joną XXIII Romoje vi 
zituos gruodžio mėnesio pra
džioje.

Pasikalbėjimas būsiąs priva 
tus Tai pranešė AnglijosBaž 
nyčios pareigūnas.

Tai bus pirmas kartas nuo 
karaliaus Henriko VI11, kai jis 
Anglijos Bažnyčią atskyrė nuo 
Romos prieš 4 šimtmečius, jog 
Canterbury arkivyskupas vizi 
tuoja katalikų Bažnyčios gal
vą.

Dr. Fisherio susitikimas su 
popiežium Jonu XXIII turės 
didelės reikšmės Bažnyčios 
vienybės klausimu.

Abu vyrai, gal būt, apsvars
tys visuotinį Bažnyčios susi 
rinkimą' kuris bus Vatikane 
1961 metų pabaigoje ar 1962 
metais

Dr. Fisher planuoja pradė
ti savo kelionę lapkričio 22 d., 
kai jis išvyks iš Londono įJe 
ruzalę, kur jis bus anglikonų 
arkivyskupo svečias, ir susi
tiks su Jeruzalės ortodoksų 
patriarchu.

Lapkričio 28 dieną jis vyks 
į Istanbulą pas Anthenagorą, 
kuris yr-a Konstantinopolio pa 
triarchas.

Anglikonų arkivyskupas į 
Romą atvyks gruodžio 1 die
ną ir sustos pas naują britų 
ministerį prie Šv. Sosto Šit 
Peter Scarlett Tarp gruodžio 
1 ir 3 d. jis vizituos popiežių 
Joną.

abejo, reikia saugotis nerody 
mo meilės kurios jis taip rei 
kalingas, bet kiekvienas daly 
kas savu laiku, o ne pagal 
vaiko kapryzus. Duodant vai
kui saldainiu kiekvieną vaian 
dėlę, visi žino, prie kiek pil 
velio skausmų ir dantukų ga 
dinimo tai priveda. Ir nėra ge 
resnio būdo padaryti vaiką 
dar labiau užgaidų pilną!

Be to, šios pirmosios vysti 
mosi krizės metu pasireiškia 
jausmų perturbacijos, sutriky 
mai. Taip, pavz., pasirodo ber 
niuko priešiškumas tėvui, ly 
dimas didesnės meilės moti
nai ir tam tikro kaltės jaus
mo. Ir atvirkščiai pas mergai 
tę. Todėl tėvai turi išlaikyt 
bandyti sveiką lygsvarą. Ar
ba vaikas tampa pavydus sa 
vo broliams, seserims, ypatin 
gai jdi vyresni amžiumi yra 
žiaurūs jam arba jei pats ma 
žiausias randa daugiau pasi
sekimo ar yra labiau tėvų 
mylimas
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

Ruduo Vytauto Parke
Vingiuoja vienišas takas.- 
Samouomis apžėlęs^ suolelis.- 
Supasi pageltęs kdštano lapas, 
Šakose nulupęs snaudžia vėjelis.

Medžiai pajuodę, nykūs, 
Kaip šmėklos saugo taką. 
Čia srovena vakarai tykūs. 
Praeities balsai suskridę šneka.

Slenka atminimų šešėliai, 
Bėga lengvai vingiuotu taku, 
Kelia kaštano mirusį lapą, /
Sustoja ties užmirštu suoleliu:

Čia buvo kažkada mylėta, 
Tarta tiek pažadų ugningų... 
Ir sutemose kadaise svaj< ta. 
Apie ateitį saulėtą laimingą ..»

Viską nusinešė praeitis, ,
Nubraukė kabėta ranka.
Medinis suolelis sutrūnys - 
Meilės pasaka negriš niekada.

ATRADO GIBEONO 
LIEKANAS

Kasinėdami El Jib, vietovė 
je aštuonios mylios į šiaurę 
nuo Jeruzalės, archeologai už 
tiko liekanas prieš 3 Oou me
tų buvusio biblinio Gibeono 
miesto Kitados tai buvo vy
no pramonės centras turėjęs 
aprūpinimą vandeniu net ir 
priešų apgulimo metų Ame
rikietis prof James Pritchard 
nustatė, kad toje vietoje ant 
kits kito yra net penkių ten 
buvusių miesto grivėsiai Ta
me mieste buvo giliai uoloje 
iškaltas šulinys. 82 pėdų gilu 
mo. Prie jo vedė sukti uolo
je iškalti laiptai Antra vande 
niu aprūpinimo būdas — uo
loje iškalti laiptai. Antrašti
nio, iš kurio gy ventojai 12 šimt 
prieš Kristų sėmėsi vandenį.

— Yra tokia vorų rūšis, ku 
rie pasigaminę voratinklius 
moka oru skraidyti Vienas jū 
rininkas p sakoja. kad toli 
nuo kranto apie 10 mylių, jū 
rininkai pamatė į laivą krin
ta kažkokie raudoni ritulėliai. 
Šie ritulėliai laikėsi už ilgų 
plonų siūlelių Krito jų labai 
daug Jūrininkas ėmė žiūrėti 
rutulėlius, siūlelius ir pama
tę. kad tie rutulėliai, tai ma
žučiai raudoni voriukai, o siū 
lėliai — jų voratinkliai Voriu 
kai buvo voratinkliuose, skri 
do per jūras, tarytum lėktų 
vu. Vėjas nešęs voratinklius; 
o voriukai įsikibę jų laikėsi. 
Tuo būdu jie uuskridę kelis 
šimtus mylių.

ELEKTRINĖS SMEGENYS

Centrinė Illinois automobi
lių numerių tvarkymo įstaiga 
įsigijo elektronines smegenis 
kurios per sekundę gali para 
šyti 62.000 ženklų. Visus b.OOo 
600 automobilistų numerių ta 
mašina gali peržiūrėti per 10 
valandų. Illinoisyra pirma vai 
stybė šiam reikalui panaudo
janti tokį modernų išradimą

— Dail. Ada Korsakaitė su 
kūrė vitražą «Jūratė ir Kas
tytis», kuris buvo atliktas dail. 
A Vakeškos meno studijoje 
Chicagoje. Vitražas yra ver
tingas meninis kūrinys jau 
spėjęs patraukti daugelio lie 
tuvių dėmesį Jame atspindi 
gili tautinė mintis o ypač 
gražiai suderintos spalvos Vi 
sas vitražas yra vaizduojamas 
jūroje. Šis puikus kūrinyf bu 
vo įteiktas operos globėjams 
M ir A Rudžiams per Vyrų 
choro dešimtmečio banketą 
So Shore Countrj* patalpose, 
kaipo padėkos simbolis už 
gausią paramą lietuviškai ope 
rai. Vitražas visiems buvu
siems bankete labai patiko.

UPIŲ VARDAI

Kai kurių Lietuvos upių var 
dai nusako jau senovėje pas
tebėtą tos upės vandens ypa 
tybę Pvz., Šalčia Šaltuona, 
Juodė, Juodupis Rausvė, Bal 
tupi». Gelužė, Žiedupis. Aitra.

Tai reiškia, kad vanduo u- 
pėje yra šaltas, juodas raudo 
nas baltas, geležingas, žydin
tis, aitrus.

Kitos upės turi iš gyvūnų 
ar augalų kilusius vardus: 
Bebrauja, Lokys, Lokysta, Lo 
kaupė; Želčiupis, Ūdrija, Žą- 
synis, Lūkna, Lašina, Vėžu- 
pis Uosenta, Alyksnupis, Laz 
duona Smilga, Ančia.

GREITAS KAVOS ATŠAL-

DYMAS

Dr Roy W. Carlson fizikas 
ir inžinierius, pamoko, kaip 
atšaldyti kavą kuo greičiau
siai: palaikykite kavą įpiltą į 
puoduką porą minučių prieš 
pridedant grietinėlę. Štai ko
dėl:

1. Prieš įpilant grietinėlę 
kava šąla nuo aukštesnės 
temperatūros ir dėlto grei
čiau.

2 Kava be grietinėlės yra 
tamsesnės spalvos ir dėlto
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QUEMOY IR MATSU SALŲ 
STRATEGINĖ IR POLITINĖ 

REIKŠMĖ

Politinio stebėtojo nuemon

NEW YORKAS. — The New 
York Times politinių įvykių 
komentatorius B Baldwin Que 
moy ir Matsu, salų Ūkimą ver 
tina kaip neišsprendžiamą ar 
t moję ateityje

Kaip žinome, prezidentiniai 
kandidatai šiuo klausimu yra 
skirtingo nusistatymo. Vice
prezidentas Nixonas aiškiai 
pasisako už tų salų svarbą 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gynybai ir įrodinėja, kad jų 
negalima atiduoti komunisti
nei Kinijai. Senatorius Kenne 
dy nelinkęs ginti tų salų, nes 
pasak jo, jų svarba nėra di
delė, o karo rizika dėl jų yrą 
didelė.

H. Baldwin pataria laikytiá 
tų salų atžvilgiu štai kokioi 
linijos: Quemoy ir Matsu s a* 
lų apgynimis yra sunkus; atá 
tumas tarp kom. Kinijos irviė 
nos salos Quemoy grupėje te 
ra tik apie vieną mylią. Mat 
su sala yra 6 mylių atstume. 
Tos salos nuo nacionalistinės 
Kinijos (Taiwan — Formozos 
salos) yra už maždaug 120 my 
lių. Tačiau tų salų strateginė 
reikšmė yra svarbi. Iš Que
moy salos tautinės Kinijos ka 
ro laivynas gali lengvai užblo 
kuoti komunistinės Kinijos 
uostą Amoy, o iš Matsu salos 
— Foochow uostą. Raudonoji 
Kinija neišvengiamai turėtų 
užimti, ar bent izoliuoti tas 
salas jeigu panorėtų pasiim
ti Taiwan — Formozos salą. 
Be to, Quemoy ir Matsu sa
los yra naudingos žinių iš raū 
donosios Kinijos rinkime. Ra 
daro ir teleskopo instrumen 
tai lengvai gali stebėti, kas 
vyksta anapus geležinės už
dangos.

Tačiau politiškai ir psicho 
logiškai šių salų reikšmė yra 
dar svarbesnė strateginė jų 
reikšmė. Šių salų atidavimas 
komunistams, už tai iš jų nie 
ko negaunant, labai pakenk
tų Jungtinių Amerikos Valsty 
bių prestižui visų laisvųjų A 
zijos valstybių akyse.

Quemoy salose yra apie 75, 
000 nacionalistinės Kinijos ka 
rių, o Matsu — apie 20.000. 
Jeigu Jungtinės Amerikos 
Valstybės įsakytų tas salas 
atiduoti kom Kinijoje, to pa 
sekoje kiltų nemalonių milita 
rinių komplikacijų.

Prezidentas Eisenhoweris 
1958 metais, kada komunistai 
grasino užgrobti tas salas, 
aiškiai pasakė, kad amerikie 
čiai neatsižadės savo princi
pų, grasinant komunistams jė 
ga paimti Quemoy ir Matsu

(pabaiga 4 pusi,)

spinduliuoja karštį greičiau.
3. Pridedant grietinėlę, su 

jos riebalų molėkulėmis, su
lėtina kavoje vandens išga
ravimą.

Dr. Carlson, kurio namai 
yra Berkeley, Calif. turi pa
mėgimą pritaikyti fiziką kas
dieniniame gyvenime.
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Paulius Jurkus

Vieno Auksino Istorija.
VAIKAI sutūpė prieš ugnį 

ir linksmai čiauškėjo, žiūrė
dami į liepsnas. Šalia sėdosi 
ir tėvas, įsidėjo žariją į pyp
kę ir užsirūkė. Mažieji tada 
įsikibto į jo rankas, ritosi ant 
kelių ir prašė ką nors papa
sakoti. Juk vakaras, kūrenas 
židinys. — jiems reikia senų 
istorijų!

Tėvas pūtė dūmus, glostė 
vaikučių galvas ir mąstė Vai 
duokliai, pelkių klajūnai ži
burėliai piliakalnių paslaptin 
gi urvai, nuskendę karalienės 
turtai, — visa tai pasakota 
Ir jo dirbtuvėje, kur jis per 
dieną triūsia, nieko naujo 
neįvyko.

Galvojo ir motina, ką pasek 
ti mažiesiems. Nieko neprisi 
minus, ji pakėlė puodą ir įme 
tė į ugnį keletą pagalėlių

Vaikai žiūrėjo, kaip skleidė 
si liepsnos, kaip vėl susijun
gę ir įpykę puolė pagalėlius.

Tada mirktelėjo man ugnie 
ir sukuždėjo:

— Tu esi senas, daug kelia 
vęs, papasakok jiems savo 
istoriją,
• Tai išgirdo svirplys, ir jam 
patiko ugnies sumanymas. 
Linksmai sučirškė ir atbėgo 
prie lentynos, kur tikseno kim 
graužėlė. Pakrutino ilgus ūsus 
davė ženklą nutilt ir klausy
tis. Ir kimgraužėlė suplukusi 
išskubėjo iš plyšio ir sustojo

(pabaiga iš 3 pusi.) 

salas. Tačiau taikingu būdu 
galima tartis, bendrai spren
džiant abiejų Kinijų proble
mas. Kinijos komunistai ban
dė jėga savo grasinimus įgy. 
vendinti ar bent pagąsdinti, 
bet visuotinos agresijos ven
gė.

Prieš dvejus metus komunis 
tinė Kinija pradėjo masinį ap 
šaudymą Quemoy sales ir mė 
gino dominuoti Taiwan są
siaurio erdvėse, pasiųsdami 
ten lėktuvas, bet nieko nelai 
mėjo. Quemoy ir Matsu salos 
yra tad apginamos, užtatai bet 
kokiai komunistinei agresijai 
būti pastotas kelias. Kitas 
klausimas — jei komunistinė 
Kinija mėgintu taikiu irdiplo 
matiniu keliu ginčus spręsti, 
tada tautinė Kinija ir Jungti
nes Amerikos Valstybės netu 
retų -uždaryti duris šitokioms 
deryboms.

Drg. 

ant lentynos krašto prieš mus.
Išgirdo ir pelytė ugnies kai 

bą. Ji buvo išlindusi pasišil
dyti ir pasidžiaugti darbinin
ko šeima.

— Pasakok, — Cypsėjo, at 
sitūpus ant pastarųjų kojyči , 
— tokia gera proga klausytis 
tavo senos, niekur negirdėtos 
istorijos.

Ugnis tvieskė kas kartą švie 
siau. ir aš visas žėrėjau. Vai 
kai pamatė mano žvilgsnį ir 
sukuždo Jie klausė tėvų iš 
kur tas auksas jų namuose. 
Aš sumirkčiojau ir visi sužiu 
ro į mane. Nebebuvo kaip iš 
sisukti.

— Mano kelionė iki jūsų 
pastogės yra ilga, pilna viso 
kiaušių nuotykių ir vargų. — 
pradėjau pasakoti. — Jau daug 
kas išdilo iš manęs besibas- 
tant Nepamenu, kada ir kaip 
atkeliavau į šitą žemę. Mano 
proseneliai su kuriais vėliau 
susipažinau, pasakojo kadpir 
kliai iš vakarų mane atnešė 
aukso gabale. Prieš daugelį 
daugelį metų karaliaus pini
gų kalykloje padarė iš ma
nęs pinigą.

Buvau naujas gražus auk
sinas. Vienoj pusėj švie
tė įmuštas karaliaus atvaiz
das, kitoje — įrašas: mone 
ta Magni DucatusLi 
t h u a n a e.

Man sakė meistrai kad aš 
eisiu visur ir karaliaus vardu 
darysiu gera žmonėms

Ir bėgau, skriete skriejau 
iš rankų į rankas Svečiavau 
si pas karalių generolus, di
delius ponus ir vėl skubėjau 
tolyn.

Pas, pirkiį

Vieną kartą nukritau ant 
pirklio stalo Garsiai nuskam 
bėjau ir drąsiai pasižiūrėjau 
į jį Apžėlusiu veidu pirklys 
staiga sujudo ir skubiai atma 
tavo gelumbės mano šeimini n 
kui — jaunam karininkui.

Jį ’šlydėjęs pirklys uždarė 
krautuvę ir pasilenkė prie 
manęs. Rudos sužėlusios žan 
denos virpėjo.

— Naujausias auksinas! — 
švapėjo lyg dusdamas

Lentynoje jis patraukė ge
lumbes, nustūmė lentas ir išė 
mė plytą iš sienos. Ten bu
vo skylė, kur slėpėsi jo auk 
sas. Įmetė- mane į odinį mai
šelį ir vėl užtaisė sieną.

CRIJ€)CŽIC 18-ta ViJi Lietuviai Re
zervuoja Ateitininku Jubiliejaus 

Minėjimui

Leonardas Andriekus

Jei sugrįžtum
O kaip būčiau aš laimingas, 
Jei sugrįžtum pas mane — 
Kipmas, namas, senos knygos 
Vėl kvepėtų ramune.

Daug linksmiau šlamėtų liepos 
Tuščio kiemo vidury.
Kai išvystu, jog paslėpus 
Mano pasakas turi.

Ak, žinau — ten jos paliko,
Kur nesibaigia šalna.
Kur tarp gedulo vainiku
Gimsta skausmas ir daina.

vinim liiiliiillillilidn luįi.in .IMK 'lllIhiiP: -ZhMtlIhh

Ten buvo ankšta, tvanku— 
nei pajudėti, nei žodeliu per
simesti.

— Ko sėdite, į tamsą susi
grūdę? — paklausiau vieno,

— Pakentėk, tuoj viską su
prasi. — atsakė man olandų 
guldenas.

Vidurnaktį sučiužėjo žings
niai. Durys prasivėrė ir į 
krautuvę įėjo pirklys su žva
ke Užrakinęs ir viską pati
krinęs, nustūmė lentas ir iš
traukė maišelį. Virpančiom 
rankom apkabino, nunešė 
prie stalo ir atrišo.

Mes atsikvėpėm ir pasvei
kinom žvakę, bet ji buvo liūd 
na ir nieko mums nesakė Ki 
ti pinigai miegojo, nekreipda 
mi jokio dėmesio tik gulde
nas man šnabždėjo:

— Įsižiūrėk.
Dirstelėjau į pirklį. Rūpes

tingos akys slėpėsi po ilgais 
antakiais ir žiūrėjo į žvakę.

— Ir ko tirpsti.. — kalbė
jo - Gyventi nebegalima ir 
žvakė sudega . Pasimelsti rei 
kia, o tamsoje nematysiu. — 
Jis užpylė žiupsnelį druskos 
ant žvakės, kad taip nedegtų.

Tada įkišo savo šaltas ran 
kas į maišelį ir mus pažėrė 
ant stalo Aš buvau arčiausiai 
prie senio prisiritęs. Už ma
nęs šaipėsi olandukas

— Pirmiau tekdavo man

SUSIRINKIMAS

Šį sekmadieni po 9 vai. Šv. 
Mišių įvyks mėnesinis ateiti
ninkų susirinkimas Referatą 
skaitys Irena Šimonytė. Visi 
ateitininkai, kurie dar nesu 
mokėjo nario mokestį ar- «Atei 
ties> prenumeratą prašomi su 
sirinkime apmokėti.

— Tautų Parke į dainavi
mo repeticiją susirinko gra
žus būrelis jaunimo. Dainas 
mokino mokytojas St Jurevi 

kentėti, dabar broleli tu pa
puolė!.

Pinigai suskambėjėjo, išsis 
klaidė ir. valandėlę pamirk
čioję, užsnūdo. Pirklio veidas 
švytėjo. Glostė mus rankomis 
ir visas drebėdamas, atsi
klaupė.

Aš džiaugiausi ir jam nusi 
šypsojau Štai pirmas geras 
žmogus, kurį sutikau Pirma
sis mane įvertino, štai, aš pa 
darysiu daug gero! Jo namuo 
se bus man linksma, links
miau nei pas karalių ar het- 
rnoną

— Skaistusis mano aukse, 
— pirklys paėmė ir įdėjo ma 
ne tarp pirštų, — tu toks tau 
rus ir galingas! Tu mano tvir 
tybė ir išmintis!

(B. D.) 

čius. P. Stočkienė repetavo 
tautinius šokius su mažaisiais.

— Pom Retire numatytas 
jaunimo susirinkimas neįvyko.

Žanetė Petnytė ir Pranas 
Blaževičius pažadėjo platinti 
pakvietimus į ateitininkų ren 
giamą Jubiliejaus minėjimą.

— At kų choro repeticija 
bus šeštadienį 6 vai. vakare.

«Aštuonyčio» repeticija šeš 
tadienį 5 vai. po pietų.

«Tryptinio* sekmadienį 2 
vai. 39 min. po pietų.

— BENDRA OPERETĖS RE 
PETICIJA bus sekmadienį 4 
vai. po pietų gimnazijos sa
lėje.

— «RŪTELIŲ DARŽELIS* 
operetėje kuri bus pastatyta 
Auksinio Ateitininkų Jubilie
jaus Minėjime gruodžio 18 d., 
teatre Arthur Azevedo (Av. 
Pais de Barros) solo partijas 
dainuos:

ANTONIJA SÊJÚNAITÉ- Ka 
stutès, ALBINAS SELIOKAS 
- Nelaimingojo, BERŽAS GU
DAVIČIUS - Piršlio, LAIMU
TIS DOVYDAITIS - Vito, NI
JOLĖ VINKŠNAITYTĖ - Mer
gaitės, beto operetėje daly
vaus at-kų choras, vadovau
jamas Mokytojos ELVYROS 
KILČIAUSKAITÉS, lietuvi 
kos mokyklos mokiniai pa
rengti mok MARIJOS KINDU 
RIENÉS, ir kelios tautinių šo 
kių grupės.

— Nijolė Vinkšnaitytė su 
pačiais jauniausiais ateitinin 
kais pradėjo repeticijas. Mo
kosi tautinį šokį «Rugučius* 
Edmundas Zalendauskas su 
berniukais rengia «Mikit».

—- K. Bendruomenės choras 
lapkričio 15 surengė piknin- 
į Santos. Pikninkautojai sulau 
kė visą eilę svečių, kurie su 
važiavo privačiomis mašino
mis, tik gaila, negalėjo sulauk 
ti saulutės. Vienok tas netruk 
dė drąsesniems pasinaudoti 
Jūros malonumais

- Ateitininkų Jubiliejaus Mi 
nėjime bus pastatyta visa ei
lė gyvų paveikių, kurių pas
tatymui talką pažadėjo Tautų 
Parke, Seno Malūno ir Vila 
Anastazijos Jaunimas.
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I960 m. lapkričio 19 d. MŪSŲ LIETUVA 5 pusi.

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2,0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276, Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 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.

Vincą J /PovilaJ T)tibeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 R- Abauna, 36

ib, 1 y* U
S- andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1o vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17,CO vai,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiama 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 pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 4@3 — São Paulo.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa lt vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 100Q pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti M ui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina -São Paulo.

SIUVĖJAS

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

2)z. Aia'iio de Jranęa Cama/ic^o,

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

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENniT’-.lAI atstovai garsiojo VANDENS lindo t a

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

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

tmaom:ibihhtu «.iiiii.niim ai m m Ui n> n>« s> it # m m u> u «■ «•

» ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA.. • 
t IRMÃOS BAUŽYS ’ a Reftatrade ne Oi Bl Cl eob o n.» 561 f
a •s Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
f Telefone 63-6OO& $
£
ę Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
€ Contrai, na Junta Comercial
* Dis^at. na Junta Comercial
g Escritas Fiscais
S Escritas Comerciais

Contratos de locação |
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

Hli , . e
| HORÁRIO das 8 às 19 horas. 1 í
é $ 
«••oaoKiijivaiavoaautuiQvtawqptsiiBBssanotsiiiiaavininiineMiwai iwwiwie «««»$ mi

i PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. I
■ » ' 
•»

h Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 j
«* ■ »
•«

į: ÇelezieJ išdirbiniai ir dažai viškaš elektroj i

šį ireng^imui namu reikmenš ir žaislai, 0

•• r«

g iuaitiaušioš dovanoj vijomJ prog,omš. |
ji

•••■bSSZ !bBBBbSZ»22 122! ■■B»»«».».»»«RB«I«B« RiniBBIII*» WWBFBBflVVBBkSBaVaaiMBBB SB BBBBWWBSBBBa ■«•■RSIS»* B B « « BBBr «BBM BB ar =X
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EJCKITCKBO CCIMTAEBL

JVaâcimento

u:::::::::::::::::::::::::;:::::::;»:::»::::»::::::::::::::::»»::»::;:»::::::::::»»;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::»»
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių » 

krautuvė tiktai pas I

JAKUTIS & L A PIE N IS LTDA. I
Irmãos Nascimento Į

RES. C.R.C. 3P. Nro 1.484 į

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo tuno pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo :

Skaitykite «Músu Lietuva»
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— Pirmam Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresui ruošti Ko 
misija iš Buenos Aires prane 
ša, kad Argentinos užsienio 
reikalų ministerijoje buvo pa 
daryti reikalingi žygiai, kad 
lietuviams turintiems lietuvis 
kus pasus, gyvenantiems ki
tuose kraštuose, nebūtų daro 
ma sunkumų vizoms gauti į- 
važiavimni Argentinon. Užsie 
nio reikalų ministerija pain 
formavo apie tai savo konsu 
latus Brazilijoje, Urugvajuje 
ir kitur.

— Šeimos židinį ruošiasi su 
įkurti Algirdas Pumputis su 
i Vanda Birute Serbentaite.

r — Šios savaitės pabaigoje 
atvyksta j São Paulo diploma 
tas ir visuomeninkas Vacį. Si 
idzikauskas Sekmadienį, 27 d. 
lapkričio, 14 30 vai., Vila Ze- 
linoje gimnazijos salėje, rua 
Campos Novos 19, padarys į- 
domų pranešimą apie Lietu 
vos laisvinimo darbo eigą ir 
tarptautinę politinę padėtį. 
Lietuviai kviečiami gausiai į 
pranešimą atvykti, pasiklau
syti įdomaus pranešimo.

— Laiškai: J. Nadolskiui, 
J. Jakučiui, M. Matelionytei, 
A. Dirsytei, N. Antanaičiui, L, 
Šlapelienei, J. Seliokui, H. Va 
lavičiui, K. Sadzevičiui, V. 
Pauloff, A. Lazdauskui. N. 
Vinkšnaitytei, Eug. Bacevičie 
nei.

— Povilas Kozakas. pragy 
venęs apie metus laiko São 
Paulyje pas brolį, 14 d. lap
kričio išvyko atgal į Ameri

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

.. ■ . < ,.

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

4 o-Sala 7-Tel. 37 0324

ką. Apsistos Clevelande.

— L. ir A. Majai, Guarujà, 
rua Rio de Janeiro. 131 mies 
to centre ir arti jūrų, jau ke 
linti metai laiko gražiai įreng 
tą pensioną Klientų netrūks
ta, nes namas švariai užlaiko 
mas ir skanus valgis.

— Praėjusią savaitę Vila 
Anastacio mirė senas jos gy 
ventojas ir prekybininkas, 
«M.L.» rėmėjas ir skaitytojas 
KAROLIS STUOKA. Nuliūdi
me paliko žmoną, dvi duktė 
ris, žentą. Velionies šeimai 
reiškiame užuojautos.

— Lapkričio 22 d. 7,45 vai 
bus šv mišios-egzekvijos už 
A. A. Veroniką Masienę.

— Šį sekmadienį, 4 vai po 
piet šaukiamas Liet. Kat. Mo 
terų Draugijos ir Maldos Apaš 
talavimo susirinkimas V Ze 
linoje svarbiems reikalams 
aptarti.

— E. Pagodinienė,gyvenau 
ti Kaune ieško savo sūnaus 
Rafailo Pagod no, gimusio 
1907 m, išvykusio iš Kauno 
Brazilijon 1927 m, gyvenęs 
São Pauly ir čia vedęs Ieško 
masis arba apie jį turintieji 
žinių prašomi pranešti prel. 
P. r agažinskui, Vila Zelinoje.

RIO DE JANEIRO SKAITY
TOJAMS

Visi «Mūsų Lietuvos» skai
tytojai. gyveną Rio de Janei
ro ir apylinkėse prenumera 
tos mokestį prašomi įteikti 
Kan. IGNATAVIČIUI.

MIELAS SKAITYTOJAU,

Niekas laikraščiui netruk
do taip darbą, kaip skolos 
Administracija turi sugaišti 
daug brangaus laiko, rašyda
ma ir ragindama apsimokėti 
užsilikusias prenumeratas. Jei 
jūs iki šiol dar nesate apsi
mokėję 1960-tų metų prenu
meratą atlikite tai tuoj pat, 
nelaukdami jokio atskiro pa
raginimo Jūsų laikraštis Jums 
už tai iš anksto dėkoja

LAIKRAŠČIO PRENUME
RATĄ APSIMOKĖJO

Garbės prenumeratą Pranė 
ZAGORSKIENÊ 1000 cr., J. 
Ivanauskas 400 cr., A Gritė 
nas 400 cr , V. Košeliauskas 
400 cr., K. Sedlickas 500 cr.

1961 metams garbės prenu 
meratą užmokėjo Kazimieras 
NARUŠEVIČIUS 10C0 cr.; be 
1*o laikraštį užsisakė Lunskts, 
Mazurke v i čius Sk varnavi čius.

(pabaiga iš 1 pusi)

19'8 m. Vasario 16 d. sena 
torius Kennedy ne tik pats 
pasakė labai gerą ir Lietuvai 
palankią kalbą, bet jisai pui
kiai pristatė Senatui vyskupą 
Vincentą Brizgi kalbėti mal
dą plenumo posėdy Jisai vys 
kūpą maloniai sutiko, globo
jo drauge nusifotografavo. 
Tais pačiais metais senato
rius specialiai atvyko iš Wa
shington© į Bostoną (birželio 
28 d. Alto seiman) ir kongre 
siniame bankete pasakė gra 
žią kaPą. kuria sustiprino 
mūsų tautos viltis anksčiau 
ar vėliau, atkovoti I ietuvai 
laisvą ir nepriklausomą gy 
venimą.

1957 m , švenčiant Lietuvos 
Neprik'ausomybę Senate, sen. 
Kennedy padaręs trumpą Lie 
tuvos okupacijos apžvalgą, 
savo kolegoms Senate primi
nė: «Manau, kad mums labai 
tinka pripažinti neužgęstan- 
čią laisvės dvasią tų kurie 
palaiko laisvės žiežirbą ir tę 
šia kovą už Lietuvos nepri
klausomybę Aš manau, kad 
yra svarbu mums Jungtinėse 
Valstybėse iki aukščiausio 
laipsnio palaikyti savo. Rytų 
Europos, ypač lietuvių minty 
se. kurie nepripažįsta ‘status 
quo’ ir kurie tebelaiko Lietu 
vą būsiančiu laisvu kraštu, 
kad mūsų užsienio politika

būtų pakreipta šiam tikslui, Dar pastaroj 
kad ne tik stiprintų Jungtinių ium su alban 
Valstybių saugumą, bet taip kymusi Pekin 
pat, kada tik susiras galimy- . Albanų delegH
bės, atgauti Lietuvai nepri
klausomybę».

Vasario 16 tos proga jisai 
kalbėjo senate ir 1953, 1955, 
1956 metais. Kalbėjo gerai ir 
palankiai. Jisai sakė kalbas 
ir Atstovų Rūmuose, kurių na 
riu jisai buvo iki buvo išrink 
tas Senatan. 1953 m. jisai sa
vo pastangomis ir iniciatyva 
atspausdino tų metų Vasario 
16 d. minėjimo Kongrese pa
sakytas senatorių ir kongre
so atstovų kalbas atsikiron 
broššiūron, paprašydamas Se
nato plenumo leidimo tai pa
daryti, jisai šitaip atsikreipė 
į savo kolegas: «Giliu tikėjimu 
ir pasitikėjimu Dievu ir įsiti
kinimu, kad Lietuvos žmonės 
ilgainiui atgaus jiems Dievo 
duotas teises į gyvenimą ir 
laisvę įrekorduojama kalbos 
ir pareiškimai»... (į Congres
sional Record).

Tai tik kelios ištraukos iš 
naujai išrinktojo Jungtinių 
Valstybių prezidento John F. 
Kennedy kalbų ir pasakytų 
Senate. Iš jų galima puikiai 
numanyti, kad jisai buvo, yra 
ir, tikimės, pasiliks mūsų tau
tos draugas ir Lietuvos išla
isvinimo pastangų stiprus rė
mėjas.

— Kazachstane, kur yra 
nuvežta ir daug lietuvių dar
bininkų, ypač jaunimo, ir 
šiemet pasikartoja katastrofi 
nės negerovės su derliaus 
nuėmimu. Maskvos «travda» 
skundžiasi, greit - pradės ten 
snigti, o dar dideliuose plo
tuose derlius laukuose. Vėl 
laukiama milžiniškų nuostolių 
Ypač esą sunkumai su «tech
nika». Viename rajone iš 230 
mašinų derliui nuimti tik 70 
dirba. Mašinos apleistos, te
chnikai nė iš tolo neišpildo 
normų Kiti šaltiniai praneša, 
kad darbininkai Kazachstane, 
ypač jaunimas, esą nepaten
kinti ir darbo ir gyvenimo 
sąlygomis ir daugelis metę 
darbą dingsta.

■ -y . . _. . ■ ’> ; • ■ :

— Jau seniai apie Albaniją yra 
žinių, kad jos komunistų va
dovybė savo ideologija ir 
taktika linksta daugiau j Mao 
Tse Tungą negu j Chruščiovą

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

kad Mao Tse Tungas atsto
vaująs «tikrąjį» komunizmą, 
o kiniečiai iš savo pusės 
paliudijo albanams, kad jie 
esą «tikrieji iniernacionalis 
tai».

Iš visų komunistinio bloko 
kraštų tik viena Albanija 
atsistojo Pekino pusėje, jo 
ideologiniame ginče su Mas
kva. Albanijos kom. partijos 
laikraštis «Zeri i Popullit» ra
šo, kad kinijos komunistų 
ideologinė laikysena esanti 
teisinga. Laikraštis puola ju
goslavo Edward Kardelj kny
gą «Socializmas ir karas», 
kurioje autorius palaiko Mas
kvos pusę jos ginče se Pe
kinu.

Tarp kitko, Albanija yra 
vienintelis komunistinio bloko 
kraštas nedalyvavęs Rytų 
bloko «viršūnių» konferenOijo- 
je, įvykusioje Bukarešte.

— Lietuvių Vakarėlis VILA 
ANASTAZIJOJE bus 26 lap
kričio (šeštadienį), (ne 27, 
kaip yra skelbime).

REIKALINGA

Pagyvenusi MOTERIS NA
MŲ RUOŠOS DARBAMS ŠEI
MOJE, užmiestyje. Skalbimui 
yra skalbiamoji mašina. Atly
ginimas sulig susitarimo.,

Daugiau informacijų šiuo 
adresu: Praça São José dos 
Campos, 3. Vj Zelinoje.

Albino Vasiliausko
Rūbu Siuvykla

Rua Arouche, 126r 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell

< -

- Lietuviškas Grožio Salonas

: « V E N u s »
* % --

r RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
i ■ s ■ ’ ■

„ 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.

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

ANTANO PAVILCM©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de 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 
lietsąrgiams dalių.

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 1 Libero Badarô, 443.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA ,»•

or-
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo .,.ir. kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

uos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje) 

Av. Zelina, 515.
J. Baužys Rua Manaias, 2V
P.P. Remenčius, Praça Car 

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

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

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

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações í' ‘
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