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Lietuviai diplomatai vieningai dirba 
Lietuvos laisvinimui

VYRIAUSIOJI LIETUVOS LAISVINIMO KOMITETO PILNA
TIES SESIJA.

Salomėja Norkeliünaiíé

r ,"NEW YORKAŠ. — Metinė 
Vyriausiojo Lietuvos Laisvini 
mo Komiteto sesija, vykusi 
čia dvi dienas lapkričio 12-13 
peržvelgė savo veiklą, nusis 
tatė ateities gaires ir perrin 
ko savo vadovybę.

Tokiu būdu, dr. Antanas Tri 
makas, ligšiolinis pirmininkas, 
su savo štabu dabar jau pra
dėjo savo antrąją kadenciją. 
Vicepirmininkas yra J. Stiklio 
rius ir sekretorius H. Blazas.

Vokietijoje savo antrąją ka 
denciją pradeda Vykdomosios 
Tarybos pirm. J. Glemža, už 
slėnių reikalų valdytojas dr. 
/.Karvelis ir narys bendriems 
reikalams — J. Kairys

Sukaktuvinė sesija

Vliko pilnaties sesijos vyks 
ta kasmet, bet ši sesija buvo 
ypatinga tuo, kad yra tam 
tikra prasme sukaktuvinė — 
ji vyko dvidešimtaisiais Vliko 
darbuotės už Lietuvos laisvę 
metais.

Ta proga Vilkas susilaukė 
sveikinimo telegramų ir laiš 
kų ne tik iš lietuvių, bet ir iš 
Amerikos ir Kanados vyriau
sybių.

Sveikinusių tarpe buvo JAV 
pasekretorius Douglas Dillon, 
JAV ambasadorius Jųngt Tau 
tose James Wadsworth, Kana 
■dos premjeras Diefenbaker, 
New Yorko gubernatorius Ro 
ckefeller, senatoriai Keating, 
Dodd ir kt

Iš kitataučių dar sveikino 
Latvijos ir Estijos diplomati
niai atstovai Washingtone, 
New Yorko latvių vardu svei 
kino dr Vilis Masens.

Iš lietuvių sveikino Altas, 
Amerikos įdėt. Bendruome
nės vardu adv. J. Šlepetys 
Lietuvos konsulas Daužvardis 
iš Chicagcs, Lietuvos atstovo 
Washingtone J Rajecko laiš
ką perskaitė ir savo vardu 
sveikino Ue/uvos generalinis 
konsulas New Yorke J. Bu 
dry s.

Iš Lietuvos diplomatų šefo 
St. Lozoraičio buvo gautas 
sveikinimas visų Lietu ros di 
plomatų vardu, atskirai dar 
gauti sveikinimai iš min. Ba
lučio Londone, dr. Graužinio 
iš Pietų Amerikos ir kt. Tuo
se sveikinimuose ypatingai 
pabrėžtas Lietuvos diplomatų 
vieningas noras ir pasiryži- 
mas bendrai dirbti Lietuvos 

laisvinimui.

Kels sovietinį kolonializmą

Visi sveikinimai yra nuošir 
dūs lietuviams ir jų laisvės 
bylai, bet ypatingai įdomus 
yra Amerikos ambasadoriaus 
Jungtinėse Tautose sveikini
mas.

Jame jisai Lietuvos laisvi
nimo vadovybei praneša, kad 
kai ateis diena Jungtinėse 
Tautose diskutuoti kolonializ 
mo klausimą, kurį sovietai pa 
siūlė, Amerika savo kalbose 
palies kolonializmo praktiką 
ir iš pačios Sovietų Sąjun
gos pusės.

Ambasadorius toliau užtikri 
na lietuvius kad Amerika da
rys viską, kad galėtų išlaiky 
ti tikėjimą ir laisvės 8 s pirn 
cijas visų tų taut , kurios ne 
apkenčia priespaudos ir prie 
šinasi tironijai.

Dvi posėdžių dienos

Posėdžiuose, kurie vyko 
Free Baltic House pate.1 
pose dalyvavo pilnas Vliko 
sąstatas, pasikeisdami pirmi 
ninkavo Liudas Šmulkštys, dr. 
D Krivickas dr. K. Šidlaus 
kas ir d.pi. inž V. Galinis Se 
kretoriavo nuolatinis Vliko se 
Kretorius Henrikas Blazas.

Pirmoji sesijos diena labiau 
buvo skirta veiklos praneši
mams ir pranešimams tarpiau 
tiniais bei bendrai rūpimais 
klausimais. Antroji diena te
ko finansiniams ir organizaci 
niams klausimams.

Pagrindinis pranešimas

Iš Vliko veiklos pagrindinis 
pranešimas buvo Vliko pirmi 
ninko dr. Ant. Trimako Jis 
sustojo ties visa praėjusių 
metų darbuote ir ties tarptau 
tinėmis ir politinėmis proble 
momis bei įvykiais, kurie vie 
naip ar kitaip kreipė ar vei
kė Vliko darbuotę.

Savo pranešimo pabaigoje 
jisai susumavo pagrindinius 
dalykus, kurie reikėtų atlikti 
«atsižvelgiant į «is labiau įsi
tempiančius Rytų \ akarų san 
tykius ir kaskart didėjantį ko 
munistų veržlumą penetraci- 
jos ir konspiracijos keliu pa
vergti daugiau tautų».

Prie tų punktų priklauso: 
plėtimas toliau Vliko radijo

(pabaiga 6 pusi.)
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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 pas J Karpavičių. Av. São João 
(prieš centralinį paštą).

Nepraleiskite progos prieš Adventą getai pasilinksminti.
VALDYBA

Didelis politinis judėjimas Europos sostinėse
Gruodžio m. 15 d. Paryžiu

je susirinks Šiarės Atlanto Są 
jungos (NATO) atstovų susi
rinkimas. Paprastai prieš At
lanto Sąjungos susirinkimą Pa 
ryžiun atvyksta Šiaurės Allan 
to Sąjungą s< darančių kraštų 
parlamentarai, kurie praktiš 
kai svarstytinus klausimus ap 
taria. Jie dabar yra susirinkę 
ir svarsto opiuosius Nato rei 
kalus Taip pat šiame susirin 
kime dalyvauja ir išrinktas 
Amerikos viceprezidentas 
Johnson Yra gandų, kad gruo 
džio mėn Paryžiun atvyksiąs 
ir išrinktas prezidentas Ken
nedy.

Anglijos ministerispirminiu 
kas MacMillan yra nuvykęs 
Romon, kur su Italijos vyriau 
sybės atstovais aptaria vi
siems bendrus tarptautinės po 
litikos klausimus. Tarp jų pir 
moję vietoje yra aptariama 
galimybė sušaukti viršūnių 
konferenciją.

KOMUNISTŲ VIRŠŪNĖS 
MASKVOJE NESUTARIA.

Spaliaus revoliucijos sukak 
ties proga Maskvon buvo su 
važiavę komunistinių kraštų 
galvos aktualiems reikalams 
aptarti. Tarp jų pirmoj eilėj 
išlyginti Maskvos ir Pekino 
santykiams. Konferencija vy 
ko uždarytomis durimis. Ji 
jau baigėsi, tačiau jokio ofi
cialaus pranešimo nebuvopra 
nešta. Iš to spėjama, kad ko 
munistų viršūnių konferenci
ja nepavyko Maskvos spau
da paskutinėmis dienomis 
smarkiai užuuolė Pekiną, kas 
rodo, kad jokio susitarimo ne 
prieita.

PABALTIJO DIPLOMATINIŲ 
ATSTOVŲ NOTA JT GENE
RALINIAM SEKRETORIUI

Washingtonas — Šių metų 
lapkričio 10 d Lietuvos, La
tvijos ir Estijos diplomatiniai 
atstovai Jungtinėse Amerikcs 
Valstybėse pasiuntė bendrą 
notą sekretoriiai Dagui Ham- 
marskjoldui. Jie savo notoje 
atkreipė dėmesį į Sovietų

Į Bonną Vakarų Vokietijos 
sostinę yra nuvykę Šiaurės 
Amerikos finansų sekretorius 
(ministeris) Robert Anderson 
ir valstybės departamento (už 
sienio reikalų ministerijos) 
pasekretorius Douglas Dillon. 
Jie tariasi su Vokietijos vy
riausybe, kad ši stambesnes 
pinigų sumas skirtų atsilaku
sių kraštų progresui. Taip pat 
nori, kad vokiečiai apmokėtų 
Amerikos kariuomenės stovin 
čios Vokietijoje išlaikymo iš 
laidas Vokiečiai siūio. kad 
atsilikusiuose kraštuose būt 
investuotas privatus kapita
las Amerikonai nori, kad į a 
ti vyriausybė įeitų su savo pi 
nigais Amerika yra suintere 
suota Europos didesniu įnašu 
į atsilikusius kraštus, kad ji 
ga'ėtų sumažinti savo išlaidas 
ir be nuostolių balansą suves 
ti Tačiau derybos sunkiai 
vyksta.

Sąjungos jų okupuotus kraš
tus bei Sovietų kolonializmą, 
varomą Pabaltijo valstybėse, 
prašydami, jog būtų daromi 
Jungtinių Tautų žygiai, kad 
Pabaltijo valstybės atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę

— Wernher von Braun. Vo
kietijoje gimęs raketų eks
pertas. lapkričio 16 dieną 
pareiškė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės jau nebėra 
antroje vietoje po Rusijos 
erdvės lenktynėse.

V on Braun Indianapolyje 
kalbėjęs Indianos pramoninkų 
draugijoj, korespondentams 
pareiškė: “ Prieš pusantrų 
metų sakiau, jog mes stovime 
antroje vietoje, bet šiandien 
tai jau netiesa” Jis pasakė, 
jog yra perdaug faktorių kad 
galėtų nustatyti kuri valstybė 
yra pirmoji tolimosios erdvės 
tyrinėjimo ir laimėjimo sri
tyje.

«Aš manau, jog mes esame 
kiek atsilikę išplėtime rake
tų, galančių pakelti pačias 
sunkiausias našias, bet mes 
dabar turime geras atsargas 
vidutinio tipo raketų», — pa
sakė jis.

LONDONO STERLINGAI BRA 
ZIL’JOS SKOLOMS VAŠING

TONE APMOKĖTI

Išrinktas Brazilijos prezi
dentas Janio Quadros Londo 
nan nuvyko nevien akį ope-- 
ruoti. Naujasis prezidentas- 
stovi prieš labai sunkiai iš
sprendžiamas- e-konomines ir 
finansines problemas. Būda
mas Londone suėjo į kontak' 
tą su Anglijos finansiniais’ 
sluoksniais ir kaip praneša-: 
ma. Londono vyriausybė su
teiks 400 milijonų sterlingų 
paskolą Brazilijai, kad ji ga
lėtų savo skolas su Amerika 
sutvarkyti. Paskutiniais prane 
Šimais Brazilija šiuo metu 
yra nepajėgi Amerikai skolų 
apmokėti. Moka tiktai nuošim 
čius už skolas Gal naujam 
prezidentui pavyks šis opus 
reikalas aptvarkyti.

Atrodo, kad prez. Janio 
Quadros stengsis išplėsti san 
tykius ir su Anglija, kad ne
būtų vien nuo Amerikos pri 
klausomas.

Jan a Quadros valstybės ii 
de be didžausių skolų nieko 
gera neras. Todėl jis pradė
damas valdymą ruošiasi pa
skelbti faktiną Brazilijos eko 
neminę ir finansinę padėtį.

SK EPIJIMAS BE ĮPIOVIMO

Naujas skiepijimo būdas 
nuo raupų yra propaguojamas 
gydytojų tarpe: vietom įpiovi 
mų į kūną, gydytojas turi už 
aidėjęs tokį lyg žiedą, kurio, 
akutės vietoje yra 9 sma ga-, 
lėliai Jie sutepami skiepų 
medžiaga ir paskiau gydyto
jas juos lengvai įspaudžia 
per odą Šis skiepijimo būdas- 
demonstruojamas pediatrų su
važiavime Palmer viešbuty, 
Chicagoje Jį yra suplanavęs- 
lllino s Universiteto profeso
rius dr. H. Kravitz.

MOTERŲ HORMONU GYDO 
VYRUS

Los Angeles gydytojai J. 
Marmorston, O. Magdison, O. 
Kuzma ir Fr. J. Moore, pas» 
remdami ištirtais 109 Įmonė
mis tarp 35 ir 83 m. amžiaus, 
skelbia, kad moterų hormo- 
nas (estrogen), kuris jų krau 
juje mažina riebalus, yra nau 
dingas vyrams, esantiems pa 
vojuje širdies atakos (myocar 
dyal infarčtions). Anksčiau bu 
vo prisibijoma jį naudoti, nes 
jis būnąs priežastimi sumote 
riškėjimo organizme, tačiau 
minėtieji gydytojai randa, Kad 
nuosaikios dozės estrogeno 
vyrams padeda gelbėtis šir
dies atakų atveju. Apie tai 
praneša ir Chicagos medikų 
draugijos biuletenis.
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— Spalio 1 d Kaune s. d. 
kalėjime Mickevičiaus gatvė
je susirinko grupė buvusių to 
kalėjimo kalinių komunistų 
kalėjimo uždarymo apeigoms. 
Grupė aplankė ta proga vad. 
«mirtininkų» kameras. Kaip 
praneša Vilniaus radijas, ši
tas kalėjimas (statytas dar ca 
ro laikais), uždaromas. Kalė
jimo pastatai esą rekonstruo 
jami ir pritaikomi Medžio ap 
dirbimo technikumo reika
lams. (Kalėjimo uždarymas, 
žinoma, nereiškia, kad jau ne 
bėra kalinių Sovietiniame re 
žime kalinių ir tremtinių yra 
daugiau, negu yra buvę bet 
kuriame kitame režime. E.)

— Tartu mieste (Estijoje), 
įvyko Pabaltijo geografų kon 
ferenoija, kurioje paskaitas 
skaitė ir Lietuvos geografai. 
Ypač buvo tariamasi Pabalti- 
jų miestų geografijos ir jų ty 
rimo metodikos klausimais.

— Vilniaus radijo apžvalgi 
ninkas Stasys Laurinaitis spa 
lio 2 d. savo komentare t.k, 
pastebėjo, kad tarp demons
truojančių aplink J. Tautų rū 
mus New Yorke esą ir <ponų 
iš vakarykštės Lietuvos», ku
rie, girdi, «už numestą dolerį 
šūkaują».

KLAIPĖDOS JŪREIVYSTĖS
MOKYKLA

Šiemet Klaipėdos jūreivys
tės mokykla išleido 150 Štur 
manų, mechanikų elektro ra 
dio navigatorių Tiek pat kur 
santų mokykla priėmė ir šie 
met Kursantus daugiausia su 
daro iš gamybos atėję žmo
nės. Šiemet kursantai bus 
siunčiami vienų metų prakti
kai į jūrą; grįžę iš jūros jie 
laikys egzaminus ir toliau tęs 
mokslą mokykloje.

K. Pažėraitė

Motinos M. Aloyzos 
O.S.F. Mirties Metinėm

Prieš mane guli neatsaky
tas laiškas Tai paskutinis Mo 
tinos Aloyzos O. F laiškas iš 
Pittsburgo. Paskutinis, nes 
mūsų mylimos Motinos Aloy
zos (prieš 5 metus lankiusios 
mus Brazilijoje) jau nebėra 
šiame pasaulyje Nespėjau į 
jį atsakyti. Dažnai įsigil nu į 
to mielo laiškelio turinį, ir 
savo dvasios akimis pamatau 
brangų neužmirštamos Moti
nos Aloyzos veidą, pasilenku 
sį prie popieriaus Jame ji 
rašė:

.. -Esu sveika. Dirbu daug, 
o neturiu ką parodyt. Lietu
vėlei maža begaliu pasidar- 
buot, bet kasdien meldžiuosi 
už jos vaikus visame pasau
lyje. Prašau j ems išganymo, 
susipratimo, ištvermės, darbia 
gurno, o tautai laisvės...

...«Mokau jaunas Seseles ir 
kandidates įvairių šakų, ve
du vienuolijos knygyną, turiu 
keletą rankraščių baigtų ir 
nebaigtų spausdinimui, jei Die 
vas padės. įsigijau magistro 
laipsnį bibliotekystėje, irtoje 
srityje tenka daug dirbti vie 
šo darbo vaikų ir jaunimo 
naudai Turiu ir palaikau inte 
lektualinių kontaktų ir tai. 
ačiū Dievui, padeda išlaikyti 
proto ir kūno sveika ą... Be 
to, tikiu, kad vedu nuopelniu

-r Iš koncertinės 3 mėn. 
kelionės po Sibirą sugrį/O 
Lietuvos valstybinis estradi
nis orkestras vadovaujamas 
Juozo Tiškuus Orkestras da 
vė 60 koncertų daugelyje Si
biro miestų; jų kelionės marš 
rūtas sieKė 16.000 km.

gą dvasinį ir protinį apašta
lavimą.. »

Ir mus Motina Aloyza kiek 
viename laiške ragino būti 
lietuvybės apaštalais, Dievui 
padedant.

Štai dar jsidėmė ini jos pas 
Rūtiniai žodžiai:

...Būkite labai kantrūs. Lai 
kykitės Dievo šešėlyje. Ugdy 
kite ir palaikykite savyje šir
dies ramybę ir priešimgumuo 
se nesvyruokite. Turėkit akis 
nuolat atkreiptas į tikslą Ne

Halina Didžiuiytė Mošinskienė.

Ežeras Alpėse
Skaidrus ežero veidrodis 
Prisiglaudęs prie šaltos uolos. 
Jos viršūnėje glečeris, 
Niekas nedrumsčia tylos.

Čia ilsis Kūrėjas, —
Gėrisi nuostabiu grožiu.
Papėdėje miega vėjas.
Baltas aras plaukia oru.

Sustingo mėlynas dangus
Vaiskiame veidrodyje
Žaidžia spindulys žvalus 
Tolimam pakraštyje.

Tyla taip nepaprasta 
Liūliuoja akmenį šaltą. 
Kūrėjo ranka ištiesta 
Paglosto arą baltą.

Tas aras — mano mintys
Svaig tančios Kūrėjo įkvėpime, 
Kaip permatomos valtys, 
Plaukia žydrioje tyloje.

pasisekimuose nepamirškit nu 
sijuokti ir toliau dirbti. Dary 
kit kultūrinius užsimojimus 
Dievo, artimo ir tautos mei
lės vardu Dažnai su Viešpa 
čiu pasikalbėkit apie savo ir 
visuomeninius reikalus. Būki 
te geri lietuviai ir geri kata
likai».

Ką Motina Aloyza kitiems 
skiepydavo, tai ji pati šven
tai savo kupinam maldos ir 
darbingo pasiaukojimo gyve 
nime vykdė Ji nuostabiai mo 
kėjo suderinti savo vienuolis 

kas pareigas su lietuvybė 
reikalais, artimo meilę su 
meile tautiečiui. Tai buvo ne 
paprasta asmenybė. Savo lai 
ku buvusi vienuolyno genera 
lė viršininkė, ji visu atžvilgiu 
laikėsi, kaip paprasta kukli 
vienuolė. Su švelnia motiniš 
ka šypsena ji prieidavo prie 
kiekvieno žmogaus. Juo tas 
žmogus socialiai žemiau sto
vėdavo, juo švelniau ji jį už 
kalbindavo, jo vargus atjaus
davo. Taip gimė jos galvoje 
serija pasikalbėjimų «Rašau 
senųjų žodelius» ir kiti straips 
niai.

Paskutiniu metu a a. Moti
na Aloyza ypatingai susido
mėjo mažais lietuviukais. Ji 
pradėjo rinkti, komplektioti 
įvairius originalinius vaikų iš 
sireiškimus, susijusius su Lie 
tuvą. Ruošė knygą. Ir dau- 
giau temų jos galvoje gimė, 
tačiau nespėjo save užsimotų 
darbų atlikti. Dievas pasišau
kė ją pačiame dvasinių jėgų 
žydėjime.

Lapkričio mėn 30 dieną su 
kanka metai, kai visų myli
ma Motina Aloyza paliko 
mus. Jos atminimas mums 
šventas, jos patarimai bei pa 
raginimai turėtų likti nemirš 
tami ir vykdomi. Ji ne tik mus 
ragwo, bet ir pati buvo pa 
vyzdingiausia lietuvė ir gera 
katalikė, su meile artimui 
žengusi per gyvenimą. Ir to 
ji jos meilė atsispindėjo ne 
tik žodžiuose, bet ir darbuo
se, o taip pat jos straipsniuo 
se Kas dabar surašys ‘Senų
jų žodelius»?

A A. Motina Aloyza taip pat 
daug rašė Amerikos lietuviu 
laikraščiuose apie Brazilijos 
lietuvius bei jaunimą. Jinorė 
jo dar mus aplankyti. Tačiau 
jos jau nebematysime šioje 
žemėje. Amžina Tėvynė ją 
priglaudė.

JIEMS LAISVĖS TRŪKSTA
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVĄ LANKIUSIU 

T. Angel Aitis
Chicagoje sutikau lietuvį, 

buvusį šią vasarą Lietuvoje. 
Jis mane užsikvietė pažiūrė
ti iš Lietuvos paveikslų. Ži 
nėjau kad ekskursantas yra 
r udonųjų simpatikas, kad iš 
jo išgirsiu kitokią nuomonę, 
negu kad J Stukas parsive
žė. Tačiau rūpėjo tą ekskur 
santą paklausinėti man žino
mų dalykų, apie kuriuos jis 
neteisybės pasakyti negalės.

Kai pradėjo, man nuotrau
kas rodytį, jis daugelį daly
kų gyrė Lietuvoje. Jie buvę 
ten iškilmingai priimti, su Ra 
tomskiu ir Paleckiu nusifoto
grafavę Gerai valgė ir gėrė 
Kauno ir Vilniaus restoranuo 
se Leido’aplankyti ir savo 
gimines. Laisvai galėję lanky 
tis, kur norėję

O man vis rūpėjo pradėti 
klausinėti.

— Sakyk, bičiuli, ar matei 
tą kolchozą, kur tavo brolis 
dirba? — pradėjau.

— Ne Aš neturėjau nė no 
ro ten žiūrėti Jie patys gyve 
na aplūžusiuose namuose Sa 
kiau, kodėl nepasitaiso Jie 

atsakė, kad neturi lentų, ne
turi medžiagos remontams

- Ar pavyzdinį kolchozą 
lankei?

— Na. ten tai buvom visi. 
Mus nuvežė. Pakelėj autobu 
sas įklimpo į purvą, tai sunk 
vežimis ištraukė ir pabaigė 
vežti Štai žiūrėk nuotraukas 
kaip mus veža Kolchoze mus 
pasitiko iškilmingai su duona 
ir druska, tautiškais rūbais 
pasipuošusios lietuvaitės įtei
kė gėlių. Žirai brol, už šir 
dies ima Čia žiūrėk kolcho
zo paršiukai, ar negražūs?

— Paršiukai, kaip paršiu
kai. Ar teko girdėti, kai ten 
buvai, kad visus kolchozinio- 
kus žada suvaryti į vieną vie 
tą prie kolchozo?

— O, taip. Tada bus geriau. 
Jie visi drauge gyvens Da
bar užtat ir namų remontuoti 
nebeleidžia, tegu. sako, su
grius. Tada žmonės noriau 
eis į kolchozą drauge gy
venti.

— Tai visdėlto dabar neno 
ri žmonės eiti į kolchozus.

Na. sakyk, kaip tikrai yra.
— Žinai, mano sesuo ten 

dejavo, kad, girdi kai šuva 
rys į vi.tą gyventi, tai tada 
iš jos ir tą paskutinę karvę 
atims, ką dabar turi Ką ji da 
rysianti su vaikais, kur pie
no gausianti O as jai paaiš 
kinau. kad nebėdavotų. Juk 
mieste žmonės karvių netu 
ri, o pieno gauna.

— Atseit, seserį suraminai, 
kaip kadaise karalienė lanky 
dama kaimiečius. Kai kaimie 
čiai pasiskundė, jog badauja 
ir duonos neturi tai ji atsa
kė, kad tegu valgo pyragą.

— Na. žiūrėk, va kitas pa
veikslas. Mes alų geriam Kai 
jie sužinojo kad ašnuvažiuo 
siu, tai ir alaus padarė.

— Tai tiesa, matau, kad alų 
geria, bet pasidalindami iš 
vien^ puoduko Stiklinių ma
tyt neturi O kiek žinau ir pas 
tuos žmones prieš karą kai 
gerdavom, tai kiekvienas gau 
davom po stiklinę Be to, ir 
tie žmonės, žiūrėk, juk nėra 
tokie linksmi. Atrodo tokie su 
vargę. Argi ne?

— Tai, žinai, nelengvas gy 
venimas

— O sakyk, kaip Kaune 
buvo?

— Kaunas apleistas, netoks 
kaip Vilnius Viešbuty buvom 
gerame. Bet, žinai, kaip išei
ni iš viešbučio, tai gatvėj aps 
pinta žmonės ir klausia vis 
tų pačių dalykų: kiek kainuo 
ja Amerikoj batai, kiek kos
tiumas, per kiek laiko tuos pi 
nigus mes čia uždirbame Kai 
paaiškini, tai jie nustemba, 
kad čia Amerikoj taip lengva 
gyventi. Ten Lietuvoje mene 
siais turi dirbti, kad uždirb
tų, tą, ką čia Amęrikoje uždir 
bama per dieną, kitą Bet tie 
patys klausimai atsibosta tai 
palieki juos ir vėl eini į vieš 
būtį.

— O kaip kilnius patiko?
— Dainų šventėj dalyva

vom. Brolyti, didinga, štai, žiū 
rėk paveikslą Kiek čia daug 
šokėjų, dainininkų, vėliavų.

— Taigi, kad tos vėliavos 
visos raudonos, kaip kruvi
nos, nė vienos lietuviškos.

— Tai ko tu nori, juk ru
sai kraštą valdo

- O Aušros Vartus ar ma
tei?

— Žinoma Su giminaite bu 
vau ten ir nuėjęs. Žmonės ten 
meldžiasi. Mano giminaitė dar 
ir atsiklaupė Buvom Šv: Be 
tro ir Povilo bažnyčioj. Ten 
graži bažnyčia.

— O Vilniaus katedrą ar 
matei?

— Kokią katedrą?
— Na ten, prie aikštės. Da 

bar komunistai iš jos sandė
lį padarė. Ar žinai kad komu 
nistai Vilniuje uždarė virš 
dvidešimt bažnyčių, jų tarpe 
ir gražiąją katedrą?

- Galbūt. Aš nesigilinau į 
tuos dalykus.

— Sakyk atvirai, kaip ten 
gyvenimas, dabartinėje Lietu 
voje?

— Aš jiems ten sakiau, kad 
ten būtų gal ir neblogai, bet 
vieno dalyko jie ten neturi — 
tai laisvės Parodžiau mūsų 
laikraščių iškarpas, kaip pas 
mus kritikuojama valdžia, pre 
zidentas. O jie ten to negali 
Jie nusirašė tas iškarpas. 
Jiems buvo labai įdomu

— Ar norėtum Lietuvoj gy 
venti?

— AŠ jiem taip pat paša, 
kiau, kad savo namo Chica 
goj nemainyčiau nė su visa 
Lietuva. Ką ten ubagai prieš 
mus. Visi pinigų tik prašo. Ir 
dilinau. Jiems ir reikia Siun 
tinių reikia Grįžęs j Ameri
ką jau išsiunčiau Čia dabar 
vėl prašo, vėl reiks siųsti 
Siųsk ir tu.

2



3 pusi
LIETUVOS GELEŽINKELIE
ČIAI - GERIAUSI VISOJE 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE

(E) Lietuvos geležinkelie
čiai laimėjo Sovietų Sąjungos 
pereinamąją raudonąją vėlia
vą ir pirmą piniginę premiją 
už sėkmingą lenktyniavimą 
Lietuvos Geležinkelių valdy
bos viršininkas jau kelintus 
metus yra G. Žemaitis (anks
čiau buvo rusas).

— Lietuvos spaudoje tilpo 
skelbimai kad parduodami 
trijų kambarių su virtuve ir 
veranda namai (karkasinės 
konstrukcijos) po 10 509 ru
blių. Gyvenamasis plotas 37,1 
ky. m, naudingas plotas 51,4 
kv m Veranda 12 kv m Vi
sos medžiagos, sudarančios 
komplektą (šiferis, cementas, 
kokliai, stiklas sausas gipso 
tinkas ir mineralinė vata) par 
duodamos už papildomą kai
ną. Naujoji kaina nustatyta 
puo spalio 15 d.

— (E) Vilniuje Respubliki
nių mokytojų namų savivei 
klininkai, kurių yra apie 3oO, 
ruošiasi statyti Karnavičiaus 
operą «Gražiną». Dalyviai at
rinkti iš tautinių šokių ir cho 
rų ratelių. Pirmiausia repetuo 
jamas pirmasis veiksmas, ku
riuo pasirodys viešai. Vėliau 
paruoš visą operą.

KĄ «ŠVYTURYS» VIRŠELYJE 
DIDELĖMIS RAIDĖMIS

ATSPAUSDINO

(E) Kaip sovietiniai propa- 
gand ninkai kartais save iš
plaka, matyti ir iš tokio pa
vyzdžio: Vilniuje leidžiamas 
iliustruotas žurnalas «Švytu
rys» 20 nr. viršelio antroje 
pusėje didelėmis raidėmis 
pacitavo Chruščiovo žodžius: 
•Visiškai ir galutinai likviduo 
ti visų formų kolonijinį reži
mą, kad ir kaip jis bepasi
reikštų. Tuojau pat suteikti 
visoms kolonijinėms ir ki
toms nesavavaldžioms terito

rijoms visišką nepriklausomy 
bę ir laisvę». Lietuvos gyven 
tojų daugumos nuomone ir nu 
sistatymu, šitie kolonijai!zmo 
likvidavimo obalsiai taikytini 
ir Lietuvai.

— (E) Menkesni derliai, ne 
gn buvo numatyta, gauti šiais 
metais ir Lenkijoje ir kelio
se kitose satelitinėse šalyse. 
— Turint galvoje, pagal Koz 
lovc pareiškimą ir Sov Są
jungoje šiemet gauta žymiai 
mažiau derliaus, negu numa 
tyta, darosi aišku, kad sovie 
tinis blokas turės sunkumų 
įvykdyti savo kai kuriuos pla 
nūs.

— (E) Antisemitizmas Mol
davijoje. Kaippranešė Molda 
vijos radijas,valstybinė leidy 
kla išleidusi brošiūrą titulu: 
«Teisybė apie Thorą ir Tal
mudą» Leidinyje esąs pabrė
žiamas žydų teoretinių princi 
pų reakcionieriškumas. Ateis
tinė propaganda sov. kraštuo 
se jau seniai skleidžiama. 
Bet čia, atrodo, yra pirmas 
atsitikimas, kad toji propagan 
da kreipiasi ir prieš žydų ti
kėjimą.

— (E) Masinis bėgimas iš 
Vokietijos sovietinės zonos tę 
siasi. Per pirmuosius 10 šių 
metų mėnesius į Vak. Berly
ną atbėgo 130.000 asmenų Iki 
šiol į V ik Berlyną yra jau 
atbėgė 1.500.000 asmenų Pa 
žymėtina, kad pastarais me
tais atbėga palyginamai labai 
didelis jaunų (kareiviavimo 
metų) vyrų nuošimtis. Nesi
liauja taip pat ir intelektualų 
bėgimas iš sov. zonos. Bėga 
profesoriai, docentai, asisten 
tai, net mokslinių institucijų 
vedėjai, nors šie pastarieji zo 
noje naudojasi privilegijuota 
padėtim.

LIETUVIŠKŲ VARDŲ 
ATSIRADIMAS

Lietuvoje, kaip ir kituose 
kraštuose, dėl žinomų priežas-

MU-Ų LIETUVA

Kazys Binkis

VĖJAVAIKIŲ
Pasikinkęs jauną vėją, 
vėtrą šaunią apkabinęs, 
leidžiuos per padangių plynes 
su pavasariu lenktyniais.

Gulbės — kelią!
Gervės - kelią!
Debesų keliu plačiuoju 
aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo rūko 
plasta padangėj ištisus.
Mano vėtra kai padūko — 
išsislapstė žvaigždės visos, 
mėnuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų?
Debesų keliu plačiuoju 
tik aš vienas tevažiuoju.

Lik. pavasari tarp pievų!
Gaudyk savo varles, sliekus...
Paukštės i stanči- s — sudievu !
Aš pralenkiu ir palieku.

čių savi tautiški vardai nyko. 
Tik naujaisiais laikais, kylant 
didesniam tautos susipratimui, 
buvo suprasta, kad savi lie
tuviški vardai visiškai tinka 
vartoti. Savų vardų atgaivini 
mas tikybai nepakenkė o lie 
tuvybei turėjo daug naudos.

Todėl lietuviškieji vardai 
buvo pradėti gaivinti ne taip 
seniai Suprantama, būtų sun
ku nustatyti ir pasakyti, ku
ris pirmasis lietuvis naujai
siais laikais davė savo vaikui 
lietuvišką vardą Tačiau, ten
ka manyti, kad lietuviškų var 
dų atgaivinimas prasidėjo 
drauge su tautiškuoju atbudi 
mu. Pereito amžiaus pabaigo 
je ir šio pradžioje, nors labai 
retai, bet pradedama vartoti 

lietuvių karalių ir kunigaikš
čių vardus: Vytauto. Kęstu
čio Algirdo. Gedimino. Vyte
nio ir kit Gi moteriškų var
dų buvo imta vartoti kai ku
rie istoriški ar padavimų var 
dai.- Birutės. Gražinos, Aldo
nos ir kt Daugiausiai lietuvis 
kų vardų ėmė rastis po lie
tuvių spaudos atgavimo.

AP TURTINGI BU\/O AME
RIKOS PREZ DENTAI?

Iš paskelbtų įvairių duome
nų apie buvusius Amerikos 
prezidentus galime susidaryti 
apytikrį vaizdą apie jų turtin 
gumą Daugelis iš jų buvo pa 
siturį vyrai, bet nekurie gy 
veno varge ir viską ėmė sko
lon ir mirdami paliko uetsko
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lų. Žinome, kad Abraham Lin 
coin pradėjo savo karjerą nuo 
neturtingiausio berniuko, bet 
sunkiu darbu ir kietu užsis- 
pyrimu pasiekęs prezidento 
kėdę, mirdamas savo artimie 
siems paliko apie 83 tūkstan
čius dol.

Jurgis Washington buvo lai 
mingesnis. bet ir jo gyveni
mas nebuvo rožėmis klotas, 
tai kovos vyras ir Amerikos 
patriarchas, kurio tu r4 as ne 
viršijo pusės milijono dol su
mos. bet žiūrint šios dienos 
akimis jis buvo turtingas.

Thomas Jefferson ir James 
Monroe mirė neturtingais o 
William Henry Harrison buvo 
paskendęs skolose Ulysses S. 
Grant, dabartiniu mūsų supra
timu apie turtingumą nieko ne 
paliko, išskyrus rankraščius, 
kurie vėliau buvo parduoti ir 
giminaičiams a nešė kelioliką 
tūkstančių dolerių.

Devyni prezidentai mirę ne 
seniai, kada buvo garsiai pra
dėta galvoti apie mokesčių {ve 
dimą ir artimieji nejausdami, 
kad reiks palikimo mokesčiai 
mokėti, visiškai nuslėpė jų pa 
likimą ir duomenų apie jųtur 
tą nėra. Tai Benjamin Harri
son, Grover C leveland, Wiliam 
McKinley.Theodore Roosevelt 
William H. Taft, Woodrow Wil 
son, Warren Harding, Calvin 
Coolidge ir Franklin D Roose 
velt Bet nežiūrint realių duo 
menų trūkumo, apskaičiuoja
ma. kad iš jų neturtingiausias 
buvo McKinley, palikęs 215 
tūkst. dol Kitų likusių paliki
mas vertinamas nemažiau pu 
sėl mil dol Iš jų turtingiau? 
sias buvo E D Roosevelt ku 
ris jau gimė turtingu, o mir
damas savo įpėdiniams pali
ko virš milijono dolerių

Hoover. H Truman ir Eisen 
hower dar tebėra gyvi ir jų 
tuntą sunkiau apskaičiuoti.

Naujieji kandidatai į prezi
dentus Nixon ir Kennedy la
bai skirtingi turto atžvilgių. 
Pirmasis neturtingas, o antra 
sis milionieriūs.

Draugas

Susirūpinimui Apsėdus
DALE CARNEGIE

Jau supažindinome mūsų 
skaitytojus su žinotinais da
lykais ir pagrindinėmis tech
nikomis būdais, pradedančiais 
greit atsikratyti susirūpinimų. 
Tačiau jei susirūpinimas jau 
«senas», kai jis apsėda žmo 
gų, tai negalima taip greit 
atsikratyti susirūpinimo įpro 
čio. Jis vis grįžta ir kankina. 
Todėl sekančioje straipsnių 
eilėje supažindinsime su bū
dais, kaip baigti su susirūpi 
nimo įpročiu anksčiau, negu 
jis mus pribaigs.

Netekus brangaus asmens
/

Niekad neužmiršiu, kaip 
vienas mano mokinių — va
dinkime jį slapivardžiu Ma
rion Douglas pasakojo apie 
savo susirūpinimus. Jo šeimo 
je įvyko tikra tragedija, ir 
tai du kartu. Pirmą sykį kai 
mirė jo dievinama 5 metų du 
krelė Jis ir žmona manė, kad 
negalės to pakelti. Tačiau po 
10 mėnesių Dievas jiems da 
v ė kitą dukrytę. Tačiau ir 

jos neteko 5 tą dieną Nelai
mingasis tėvas pasakojo mums 
suaugusiųjų klasėje:

— Negalėjau to pakelti Nei 
va’giau, nei miegojau, nei 
šiaip pailsėti galėjau. Mano 
nervai buvo baisiai pakrikę. 
Pasitikėjimas savimi išnyko. 
Pagaliau kreipiausi j gydyto
jus. Vienas patarė vartoti vais 
tus nuo nemigos, kitas pada
ryti ilgą kelionę Pamėginau 
vieną ir kitą. Bet nė katras 
nepadėjo. Man atrodė, lyg ma 
no kūnas būtų tarp dailydės 
varžtų, vis labiau spaudžian
čių mane...

— Tačiau ačiū Dievui, Ii 
ko mums dar vienas vaikas, 
mūsų 4 metų sūnelis Jis tai 
man parodė išsigelbėjimą iš 
sunkenybės kelio Vieną po
pietę, kai aš fotelyje atsisė
dęs liūdėjau, vaikas atėjęs 
manęs prašė; «Tėveli, pada
ryk man laivuką!» Neturėjau 
tam jokio noro Ir iš viso, ne 
turėjau jokio noro bet ką da 
ryti. Tačiau mano sūnus bu

vo labai patvarus Prašė pra 
šė ir pagaliau nusileidau. To 
žaisliuko padarymas manatė 
mė tris valandas laiko. Kai 
pabaigiau darbą pajutau pa
lengvinimą. poilsį ir ramybę, 
kokio nebuvau turėjęs per ii 
gus mėnesius. Supratau - ne
įmanoma būti susirūp’nusiam, 
jeigu dirbi tai. kas reikalau
ja galvojimo ir planavimo To 
dėl nutariau: būti užsiėmu
siam!

— Sekančią popietę, grįžęs 
iš darbo, pasiėmęs popieriaus 
lapą ėjau iš kambario į kam
barį, pasižymėdamas, ką rei
kėtų pataisyti, pagražinti Su 
sirašiau 2i2 dalykus. Per du 
sekančiu metu jų dauguma 
pataisiau. Be to, įsirašiau į ke 
lėtą draugijų, esu mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas, pa 
dedu rinkti aukas Raudona
jam Kryžiui . Dabar esu taip 
užimtas, kad neturiu laiko su 
sirūpinimais

Kaip gali toks paprastas 
dalykas išvaryti žmogų apsė 
dusį, mėnesiais kankinusį su 
sirūpinimą? Dėka vieno pa
grindinio psichologijos įstaty 
mo: bet kurio žmogaus dva

siai, kaip talentinga ji bebū
tų, visiškai neįmanoma galvo 
ti daugiau negu apie vieną 
dalyką tuo pačiu laiku Jūs 
tuo netikite?! Pabandykite!

Panašų patyrimą pareiškė 
ir Tennyson po savo artimiau 
šio draugo netekimo šiais žo 
džiais: «Turiu pas i nėr 
ti darbe, jei neno
riu vysti desespera 
c i j o j e » .

Tai yra «darbo terapeutika 
- gydymas darbu», kurį varto 
jo išmintingi gydytojai dar 
prieš Kristaus užgimimą. Tai 
patvirtina ir moderniosiosme 
dicinos autoritetas d ras Ri 
chard C. Cabot:

— Kaip medikas turėjau lai 
mės matyti, kiek darbas pagy 
dė asmenų, kenčiančių dva
sios paralyžių pasėką abejo 
nių, svyravimų ir baimių.

Taigi, negalvokime apie sa 
vo nelaimes Pasispiaudykime 
rankas ir - į darbą! Kraujas 
pradės smarkiau tekėti iršir 
dis plakti. Bendras Jūsų orga 
nizmo pakilimas greitu laiku 
išvarys dvasią apsėdusį susi 
rūpinimą. Tai pats pigiausias 

ir geriausias vaistas pasau
ly jei

Tad nugalėjimui susirūpini 
mo papročio ši yra pirma tai 
syklė: U ž s i i m k i! Susirū 
pinęs žmogus turi pasinerti 
darbe, jei nenori vysti deses 
peracijoje.

Dėl mažmožių įsierzinti?!

Kartą su žmona vakarienia 
vome Čikagoje pas mano vie 
ną draugą. Pjaustydamas 
mums mėsą, tas mano drau
gas pasielgė ne pagal etike
tą. Aš to nepastebėjau. O jei 
ir būčiau pastebėjęs, tai ma
žai reikšmės tam būčiau da
vęs. Bet jo žmona tai pama
tė ir tuoj šoko jam į akis: «Jo 
nai, žiūrėk, ką darai! Ar nie
kada neišmoksi gražiai patar 
nauti?»

Paskui atsigręžusi į mus ta 
rė: «Visada jis daro klaidas. 
Matyti nenori išmokti » Gal 
būt, mano prietelius ir neno
rėjo išmokti. Tačiau aš ste
biuosi juo, kad jis 20 metų ga 
Įėjo išgyventi su tokia mote
rimi . 4

(B. D)
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«JAUNYSTES AIDAS.

<M L.» styru»* jaunimui.
Redaguoja Redakcinė Komisija

Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški».
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevl- I 

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raitu* siųsti — «Jaunystė* Aidui».

Caixa Postai 4118
S&o Paulo

Nėra tokio lietuvio, kurs nebūtų girdėjęs 
“Ateitininkų” vardo, tačiau ateitininkijos sąjūdį ne 
visi turėjo progos iš aučiau pažinii Artėjant au
ksinio jubiliejaus minėjimui, “Jaunystės Aidas” 
talpins visą eilę straipsnių, kurie padės skaitytojui 
geriau pažinti ateitininkų nueitą keliaą ir siekimus. 
Šį kartą talpiname Dr. Tomo Jasaičio mintis, pas
kelbtas “Drauge”

<5RU€>E>ŽIC 18-ta ViJi Lietuviai Le- 
zervuoia Ateitininku Jubiliejaus 

Minėjimui

Pirmieji Ateitininkijos Metai Ateitininku Pirmtakunai

DOMAS JASAITIS

1910 m. vaeario mėn. Lou- 
vain‘e, Belgijoje, buvo išrink
ta Lietuvių Katalikų Studentų 
Draugijos pirmoji valdyba. 
Tai gimstančios Ateitininkijos 

Y pradžia. Tai pirmasis Ateiti 
ninku organizacijos gyvasis 
židinys.

Metais vėliau prie «Draugi
jos» Nr 50 (kuri buvo spaus
dinama Kaune, Lietuvoje) išč- 
jo nemokamas moksleiviams 
priedas «Ateitis» Tasai kuklus 
su gelsvais viršeliais ir raus
vomis erškėčių rožytėmis lai 
kraštelis tapo vieša katedra, 
iš kurios spausdintu žodžiu 
prabilo tik užgimęs Ateitinin
kų sąjūdis. Penkiasdešimčiai 
metų nuo to įvykio praėjus, 
be/artant pirmųjų ir antrųjų 
metų (1911, 1912) «Ateities» 
numerius, staiga pagauna ka
žin koks burtais nusėtas nus
tebimas, nenoromis ir neju
čiomis atsiranda pasididžiavi 
mo ir pagarbos pajautimas 
mūsų sąjūdžio pradininkams 
ir jų intelektiniams sugebėji
mams Atspausdintų straipsnių 
temos ir ypačiai jų turinys 
rodo, kad Ateitininkijos ideo
loginė pusė buvo pilnaf.rddiš- 
kai subrendusi sąjūdžio kūrė
jų sąmonėse.

Tai nagrinėjo Ateitis

Štai iš jų svarbesnieji Pr. 
Dovydaičio «Nejau gi?» atsa
kymas į V. Bytauto straipsnį 
«Argi?» «Aušrinėje». Juose 
vyksta turnyras idėjinėmis 
rapyromis tarp idealistiniai - 
krikščioniškos ateitininku iš
pažįstamos, ir materialistinės 
pasąuėžvalgos, aušrininkų 
pasisavintos. Dar platesnės 
apimties straipsnis «Trys pa
matiniai klasiniai », kuriame 
išsamiai ir įtikinančiai išryš
kinančiai naujo ateitininkų 
sąjūdžio pasaulėžvalgos pa
grindiniai elementai.

Nemažesnės svarbos yra 
straipsniai «Žmogus ir tikėji
mas» «Sąžinė ir Laisvė», « 
Kultūros problema», «Pasau
lėžvalgos ingijimo kelias », 
«Au įėjimas, autoritatė lais
vė».

Šalia filosofijos ir religijos 
žygiuoja gamtos mokslai so 
ciolog ja. Beveik kiekvienas Nors didelę dalį jos jaunimo yra

ant visos Lietuvos plo- 
Skleidžia savo spindu- 
Ramina ir rodo kelią 

tikros šviesos, kuri jau-

«Ateites» numeris yra turtin
gas naujų knygų, ypač arti
mų ateitininkų ideologijai, 
apžvalga, ir V Europos kata
likiško jaunimo organizacijų 
veikimo apžvalga. Labai įdo
mus ir savotiškas «Ateities» 
priedas «Tautos žiedai» Ja 
me buvo spausdimas lietuvių 
liaudies folkloras, kurį sūri 
nkdavo organizacijos nariai.

Kiekviename numeryje atsi
rasdavo vis daug au kores
pondencijų iš vietų, kuriose 
buvo atvaizduojamas jsikūru 
šių kuopų gyvenimas ir vei 
kimas. Tai rodė, kad nauja 
organizacija prigijo ir vėšliai 
augo.

Nekatalikiška lietuvių spau 
da «Ateities» pasirodymą su
tiko su karčia pašaipa ir pa- 
giežia kritika.

Katalikiška spauda entuzias 
tiška! sutiko Ateitininkijos gi 
mimą. «Užžibo dar viena švie 
selė 
to... 
liūs 
prie 
nimo sielas verčia mylėti ti
kėjimą, tautą, žmoniją, būty
bę... O kaip reikalingi tokie 
darbininkai — pilni energi
jos, nesidrovintys pasakyti 
kuo esą, ką mąstą ir ką tikį .; 
Užžibo ji vargingai, neturtin
ga, vos kelioliką iš pradžios 
teatradus gerų prietelių Užži 
bo kitų nekenčiama, niekina 
ma . Valio ateitininkai». Taip 
rašė «Dirva».

«Draugas» (Nr 29, 1911)ir
gi draugiškai sutiko «Ateitį». 
Iš straipsnio «Trys pamatinai 
klausimai» aišku, kad jųjų 
troškimai turi tvirtus pama
tus, kad jų idealai su sensu, 
prakilnūs tikslingi kad jieji 
t. y «Ateitininkai» yra pilni 
energijos, prakilnios dvasios, 
pasišventimo ir doros. Tatai 
yra viltis, kad daug jie nu 
veiks gero ir kad jų darbo 
vaisius Dievas laimys. jeigu 
tiktai ištvers ik’ galo tame 
pradėiame šventame darbe».

“Širdis kilte kyla skaitant 
mūsų jaunimo programą Tad 
ačiū Dievui, Lietuva dar ne 
pražus netikėjimo bangose

Pirmieji, kurie Ateičiai dir 
vonus plėšė ir Ateities daigus 
sėjo, buvo: K. A. Dambraus
kas Jakštas, k. P. Dogelis, k. 
P Būčys Pr. Dovydaitis EL. 
DRAUGELIS. (DR. ELIZIEJUS 
DRAUGELIS yra mūsų kolo 
nijos narys Gyvena Guaiana 
z s Jei sveikata leis. S Pau 
lo ateitininkai tikisi turėti jį 
garbės svečiu Auksinio Jubi
liejaus minėjime Taip pat 
Guaianazes gyvena vienos iš 
pirmųjų ateitininkių p. A Če 
markienė ir p. Draugelienė, 
“J A. red ”) P Grajauskas. R. 
Dulskis, A Gy ys. V. Jurgu
tis. V Mykolaitis Pūtimas k. 
BĮ Česnys k. M Reinys, k 
P Kuraitis k V Borisevi- 
čius, k A Maliauskas, P. Ka 
dzevičius, J Mačiulis, Kl. Ru 
ginis, Vyt Endziulaitis, K Bi 
zauskas, G Taučius (Krupa
vičius). L. Janušsvičiūtė, M. 
Blažėnaitė Zigmas Starkus, 
V. Čarneckis, L. Bistras. Ne
suminėtus vardus turėtų su
rasti Ateitininkijos istorikas.

Manau n-eprasilenksiu su is 
torine teisybe, teigdamas, kad 
išimtiną vaidmenį Ateitininkų 
ideologijos suformavime, jų 
organizacijos sukūrime ir plė 
troje atliko Pranas Dovydai 
tis. Visuose tuose reikaluose 
jis buvo daugiau nei primus 
interpares Nors Dovydaitis, 
važiuodamas į kažkokį moks 
liniukų kongresą, įsėdo Ber
lyne į netikrą traukinį (prof. 
J, Eretas, Aidai Nr. 2 107) bet 
tai įvyko tik dėlto kad jis ne 
buio konduktorius, todėl per 
mažai kreipė dėmesio į vago 
nūs, — bet vistiek jis yra di 

apsvaiginę «pirmeivybés» dū 
mai, bet štai drąsiai stoja 
«Ateitininkai». Jie aukštai iš
kėlė Kristaus vėliavą, kviečia 
prie jo draugus, kviečia ne 
žodžiais, bet savo gyvenimu, 
kurių trokšta įvykdyti Kris 
taus idealą . Jaunimas idea
lą myli, jo trokšta Sunku ti
kėti, kad Kristaus idealas AVei 
tininkų gyvenimo rodomas 
nepatrauktų mūsų jaunimodi 
džiumos širdžių Su dideliu 
džiaugsmu . sveikindami AT- 
kus iš širdies gilumos taria
me jiems: «Dieve, padėk-.

— AteitmLkų Auksinio Ju
biliejaus proga statomoje ope 
retėje «Rūtelių Darželis» be 
ankščiau minėtų solo partiją 
dainuos motinos — LUCIJA 
JODELYTÉ mergaitės — IRE
NA JURGELEVIČIŪTĖ.

— Praėjusį šeštadienį atei
tininkų choro vadovė mok. EI 
vira Kilčiauskaitė repeticijo
je jau mokino paskutinę ope 
retės «Rūtelių Darželis» dai
ną. Šį pirmąjį pasirengimo e- 
tapą choras atžymėjo maža 
švente.

— Poniai Stočkienei susir 
gus pereitą sekmadienį šokių 
pamokoje ją pavadavo Danu 
tė Jurevičiūtė. Tautų Parko 
Moksleiviai be dainų ir šokių 
Ateitininkų Jubiliejaus Minė
jimui pastatys vieną gyvą pa 
veikslą kurį surežisuoti suti 
ko p mok. Jurevičius.

— Aloyzas Farija, Rikar
das Tijūnėlis ir Mauricijus 
Vaičiūnas akordeonais paly

dysią Garvežininkas. Nuo pat 
jaunystės jis neklaidingai pa 
sirinko teisingą garvežį ir dva 
sinio kompaso rodomą teisin 
gą kryptį. Per ilgus dešimt
mečius, kartais beveik vie 
nas, jis sugebėjo palaikyti to 
garvežio cilindruose tokį aukš 
tą sąmoningumo spaudimą, 
kad jo negalėjo sustabdyti 
įvairių rūšių nihilizmo sukrau 
tos barikados Jo vairuojamas 
idėjinis garvežys vienur pra 
švilpdavo, kaip žaibinis eks
presas, bet daug kur jis judė 
jo kaip šarvuotas traukinys, 
nes tolimesniam važiavimui 
jis turėjo savo enciklopedi
nėmis patrankomis išardyti 
sutiktas kliūtisir savo kukiu 
paprastumu, nuoširdumu, atvi 
rumu, sugebėjimu netekti as 
meninių ribų ir ištirpti apie 
jį susibūriusiuose Tuo būdu 
susidarydavo būreliai, būriai 
bendraidėjininkų. bendradar
bių, kurie, palikdami vietoje, 
apsaugodavo idėjiniai palenk 
tas teritorijas, taisydavo su
griautus ir tiesdavo naujus 
krikščioniškai minčiai ir vei 
klai vieškelius, statydavo idė 
jinės atramos kuorus kurio 
se plevėsavo vėliavos su spin 
dinčiais žodžiais Visa atnau
jinti Kristuje 

dės tautinius šokius «Rūtelių 
Darželio» operetėje Muzikan 
tus mokina ŽANETĖ PAUKŠ
TYTĖ.

Mažiesiems gros Zsta Vinkš 
naitytê «Rugučius», Osvaldas 
Pikūnas ir Jonas Vingrys «Mi 
kitą», Tautų Parko mažiesiems' 
Selsus Mizeravičius

— Romas Dovydaitis su sa 
vo tautinių šokių grupe sek
madienį pabaigė paskutinę 
«Tryptinio» figūrą, šokis labai 
gražus ir beveik visai nepa
našus į kitus iki šiol S. Pau
ly je matytus tautinius šokius.

— VISI, KURIE RŪPINASI 
LIETUVIŠKU JAUNIMU. GRU 
ODŽIO 18 D. DALYVAUJA 
ATEITININKŲ JUBILIEJAUS 
MINĖJIME, Teatre Arthur Aze 
vedo, Av. Paes de Barros, Mo 
koje.

—- Ateitis prieš 50 metų. 
Kaune 1910 m. išėjo mokinių 
ranka rašytas iliustruotas lai
kraštėlis, vardu «Ateitis», ku 
rį redagavo ir leido šeštos 
klasės gimnazistas Kazys Bi 
zauskas. Jo išėjo keli nume
riai, 12 16 psl. Visa kūryoa 
buvo originali, daugumoje 
straipsniai ir grožinė litera 
tūra. Buvo leidžiamas ir pla
tinamas slapta. Laikraštėlio 
tikslas buvo kovoti su rusų 
priespauda ir provoslavija. Vė 
liau šį gražų vardą kun. P. Do 
gelis paėmė «Draugijoje» įves 
tam moksleivių skyriui, o ėja 
si «Ateitis» pasivadino «Mūsų 
Ateitimi». Be to tais pačiais 
— 1916 m. Kaune pasirodė ir 
kitas hektografuotas mokinių 
laikraštėlis «Atgimimas» kuri 
leido ir redagavo Vyt. Stepo
naitis.

EGZAMINAI (Kvotimai)

Jieškantiems darbo po įstai
gas visuomet tenka laikyti eg 
zaminus. bet tie egzaminai bū
na tiesiog anekdotiški, kurie 
neturi nieko bendro nei su išei 
tu mokslu nei su būsimu darbu

Vieną sykį, tarp kitų nema 
žiau kvailų dalykų buvo toks:

-■ Viename apartamente 10' 
aukštyje gyveno vyrukas; ry
tais eidamas į keltą (elevado- 
rą) paspausdavo mygtuką nur 
sileisdavo žemyn tvarkoje.

Dabar kada grįždavo vakare 
namo, užsikelia tik į 9 aukštą 
ir į 10 užeina laiptais, keltas 

, yra pilnoje tvarkoje Kodėl jis 
nesikeldavo tiesiai į 10 aukštą 
o tik į 9?

Atsakymas ki am numeryje.
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

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

Vincai PovilaJ Tjūbeliž
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ 7?. Abauna, 36

o* i AU.^U t
andar .- sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 16 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17.60 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 oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
AL Bogaslauskas, R. Uranium, 24o - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS &, CIA. LTDA
Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro

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

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyž 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

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

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą

3)r. Ataria de frança Camargo,
kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 

RUA MAN Al AS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

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

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SAN DRON 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
" • * « tt 
«OBa»

VIEN’NT’-,1AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

IRMÃ©J CARRlfRl «•
Lindoya vanduo yrr oc^ai 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

S Ã O PAULO

« m m m * n ni ui «. m «n a »i> n< ui m h m b 

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» s 

í IRMÃOS BAUŽYS ■J Raglatrado ne Cl UI Oi aob e n.* 551 g

« Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo £ 
? Telefone 63-6OO5 ę

Caixa Postai 3967

Į PREKYBOS NAMAI SPRINDYS l ČIA. |
ę ' Aberturas de firmas
Į Encerramentos de firmas
• Transferencias de firmas 
š Contrai, na Junta Comercial 
| , Diskai, na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais
íh .1 HORÁRIO das

Contratos de locação š 
Cartas de Fiança £
Requerimentos ė
Balanços f
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

£

ás 19 horas .» g
p

Į Pęa. S. José ies Campos, 1 ■ V. Zelina - Telefonas 63-5915 ’
H Qelezieó išdirbiniai ir dažai viškaš elektroj šį 

BK J*

šį įrengimui namu reikmenš ir žaislai, šį

šį ivaviiaušioš dovanoj višomJ progomJ. 0

■ • ■■
•• • . 
• ■ z *1
■■ 88
■■ ■ ■

■■■bbbbbbbbbavatwMuaiaRtiiwiiarivs 
•••■•■■••••••■■■•■■■■•■■BBBBB tfcBB BBUB BBBB (BB* BIBB OBBB B BBB BB B B BB B* ■■ BB BM BB •• 8BBM B U M M S «I B ■ ■« B BU* B8B►BBBB••WB—BBBB *BBB ■»«’ BBBB“

EJCRITCKi© CONTÁBIL 

JVaócimento

• 8

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių « 
krautuvė tiktai pas >

JAKUTIS & LAMENTS LTDA.
Irmãos Nascimento

RE«. O.R.C. »P. Hro 1.484

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

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

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

Skaitykite «Músu Lietuva» 
iišš
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*V. ZELINA, 515 — CA&XA POSTAL, 4118 — SAO PAULO

SEKANČIŲ METŲ 
PRENUMERATORIAI

(pabaiga iš 1 pusi )

programos į pavergtąjį kraš
tą ir sustiprinimas įvairių 
sričių pranešimais; išleidimas 
Eltos ispaniškai, o taip pat ir 
kitomis kalbomis; pagyvini
mas santykių su išeiviais, 
Vykdomosios Tarybos susti
prinimas naujomis jėgomis; sistatė Vilkas išeidamas ko- 
suaktyvinimas Vliko paski-

Rezoliucijo;

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

Sesija priėmė visą eilę re
zoliucijų ir sveikinimų. Tarp 
jų yra ir Vliko deklaracijos, 
1943 m paskelbtos Vilniuje, 
naujas patvirtinimas, iš naujo 
iškeliant tuos idealus ir uždą 
vinius, kuriuos prieš save pa

LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
DĖMESIUI

Kaip jau ankščiau buvo pra 
nešta, šį sekmadienį, lapkri
čio mėn. 27 d 14,30 vai. Vila 
Zelinoje gimnazijos salėje pa 
darys PRANEŠIMĄ iš Ameri
kos atvykęs svečias V. 
SIDZIKAUSKAS svarbiais Lie 
tuvos laisvinimą liečiančiais 
klausimais Lietuvių visuome 
nė yra kviečiama atvykti pa 
siklausyti įdomaus pranešimo.

Svečias į São Paulo atvyko 
ketvirtadienio naktį. Pirmadie 
nį skris į Rio de Janeiro. 
Gruodžio pradžioje dalyvaus 
Buenos Airese Pietą Ameri
kos Lietuvių Kongrese.

— Praėjusį sekmadienį per 
radijo Cometa, kap. J. Čiu- 
vinskas ir J. Kaseliūnas 
pravedė kariuomenės dienos 
paminėjimą.

— LIET. KAT. BENDRUO
MENĖS choro valdyba įvyku 
šiame posėdyje svarstė gali
mybes dalyvauti televizijos 
programoje, dar prieš Kalė
das ir choro šventės reika
lus. kuri bus 15 d. sausio.

— Lapkričio m. 18 d. Vila 
Lueijoje mirė Ana Melkūnie 
nė 75 m. amžiaus, kilusi iš 
Alytaus

— Lapkričio mėn. 14 d. 
mirė New Yorke mokytojas 
Edmundas Bortkevičius, 51 m. 
amžiaus, kilęs iš Kelmės. 
Velionis daugeliui S. Paulo 
lietuvių yra pažįstamas, nes 
kai Bortkevičių šeima gyveno

S. Paulyje, dalyvavo kultūri
niame bei visuomeniame lie
tuvių darbe. Nuliūdime paliko 
žmoną Juzefą, dukreles: Ni- 
jolę ir Danutę sūnų Algiman
tą kuris šiuo metu studijuoja 
Romoje. Bortkevičių šeimai 
reiškiame nuoširdžios užuo
jautos.

— «Mūsų Lietuvos» ilga
metis skaitytojas ir rėmėjas 
Antanas JUODZEVIČIUS, daug 
metų Mokoje, Rua Pasqual 
Moreira 31, turi lietuvišką 
pirtį, paskutiniu laiku pirtis 
yra naujai atremontuota ir 
pritaikyta moderniškos higie
nos reikalavimams. Atvyksta 
lietuviai ir iš kitų vietovių 
pasinaudoti lietuviškos pirties 
malonumais.

NĖ VIENŲ NAMŲ BE LIETU 
VIŠKO LAIKRAŠČIO

«Mūsų Lietuvos» Administra 
cija daro pastangas, kad ne 
liktų nė vienų namų be lietu 
viško laikraščio Visiems ku
rie dėl sunkios ma erialinės 
padėties negalės prenumera
tą apsimokėti, laikraštis bus 
siuntinėjamas veltui. Išlaidos 
bus stengiamasi padengti au
kų ir parengimų būdu.

— Tėvas Petras Daugintis 
S J jau aplankė Casa Verde, 
Utingos ir Santa Terezinha 
lietuvius, dabar lanko Seno 
Malūno.

Kun. J. Šeškevičius aplan
kė Agua Razos. Mokos, V. Li 
baneza, dabar lankosi Parque 
da Moka.

1961 metams garbės prenu
meratą užmokėjo LIONGINAS 
ŠPURAS 1.000 cr, Kan. JO
NAS KARDAUSKAS 1.000 cr., 
Ignas Vijūnas 500 cr., Kazi
mieras Mitkus 5C0 cr., Anelė 
Šileikienė 400cr. Be tolaikraš 
tį sekantiems metams užsisa
kė Pumputis, Stepuiionis, Ger rose vietovėse;1 pritraukimas 
vantauskas, Vitkauskas Lr- daugiau jaunimo į Lietuvos 
bietis. laisvinimo darbą; užmezgimas

tampresnių ryšių su svetim-
— Lapkričio 21 Parque das taučių spauda bei su įvairių 

Nações mirė Boleslovas Juš
kevičius. Juškevičius buvo 
ūkininkas, gyveno interiore, 
paskutiniu laiku sirgdamas bu 
vo apsistojęs pas savo gimi
naičius Nacus. Mirė sulaukęs 
56 metų kilimu buvo šaulietis.

— Otilijus Šabonas visą lai 
ką dirbęsfazendose, persikė
lė į Santos ir dirba Hotel 
«BRAZIL». Av. Prezidente Wil 
son. 118 Lapkričio 15 d i 
viešbutį buvo nuvykusi nedi 
dėlė ateitininkų ekskursija ir 
įsitikino viešbučio šeimininko 
palankumu ir svetingumu. Šei 
mininkas kviečia ir kitus lie
tuvius. kai jie vyks i Santos 
apsistoti jų Viešbutyje.

kitų tautų atstovais ir orga
nizacijomis laisvės kovai sti
printi ir kt.

Kadangi tai yra ne tik bu
vusio, bet ir dabar 
perrinkto pirmininko 
tai, be abejo, jos bus 
klos gairės ateičiai.

Pranešimai

von už Lietuvos laisvę ir nė 
priklausomybę.

PAIEŠKOMI:

naujai 
mintys, 
ir vei-

— Parque da Mooca skai 
ty to jams «Mūsų Lietuvą» į 
namus pristatys SIMONAS 
KUZMICKIS Kuzmickis yra 
ilgus metus išdirbęs «Aptarti 
koje» ir dabar gyvena kaip 
pen-ininkas džiaugdama is 
maža anūke.

—" Antanas Lązdauskas par 
nešą «Mūsų Lietuvą» visiems 
Vila Libanezos ir apylinkių 
skaitytojams Lazdauskai ver 
čiasi r|bų prekyba, pardavi
nėdami juos turguje.

— Visi dar neatsilyginę už 
I960 metus «Mūsų Lietuvos» 
skaitytojai, prašomi užsukti 
pas kurį nors platintoją, pa 
gal laikraštyje paduotą sąra
šą ir įteikti savo dalį.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

4 o - Sala 7 - Tel. 37 0324

— «Musų Lietuvos» garbės 
prenumeratą užm kėjo NOR
BERTAS STASIULIONIS 1 0G0 
kruzeirų.

PAJ IEŠKO MAS

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

Šalia Vliko prezidiumo pra
nešimų, buvo padarytas Vyk
domosios Komisijos ir Vliko 
komisijų pranešimai. Po jų 
vyko diskusijos.

Apie -tarptautinę politinę 
padėtį pranešimą padarė Va
clovas Sidzikauskas, Vliko 
narys ir Lietuvos delegacijos 
Pavergtosiose Europos Tauto
se' vedėjas ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų šios sesijos pir
mininkas. Apie Pabaltijo kraš
tų problemas Jungti- Tautose 
kalbėjo latvis dr Vilis Másens 
kuris yra tam klausimui 
specialus Pavergtųjų Tautų 
įgaliotinis.

Sesija įgaliojo Vac. Sidzi
kauską pasveikinti Vliko var
du Pirmąjį Pietų Amerikos 
lietuvių kongresą, kuris įvy
ksta Buenos Aires sausio mėn.

Henrikas Plázas padarė 
pranešimą apie Lietuvos lais
vinimo darbą kintančiose są
lygose, Juozas Audėnas refe
ravo apie demografinius pasi 
keitimus okupuotoj Lietuvoje.

Finansinius klausimus refe 
ravo iždo valdytojas V. Min- 
kūnas, o apie finansus ben
drai kalbėjo Tautos Fondo 
pirmininkas prel Jonas Bal
konas. Pranešimą padarė ir 
Kanados TF skyriaus atsto
vas ir nusipelnęs darbuotojas 
Vaidotas. Bendrai finansiniai 
reikalai esą neblogoje padė
tyje. Dabar ruošiamasi nau
jam vajui tose vietovėse, kur 
tų vajų nevykdo Altas.

1. Butkus Liudvyse,
2. Dainius Antanas; gimęs 

1912 m., sūnus Antano,
3. Dainius Anelytė,
4. Dainius Antosė,
5. Dainiu» Ona,
5. Milkowait Adam,
7. Oldinskas Vilemas, 

1897 m.,
8. Romanowski Josef, 

40 m amž.,
9. Ramanowski Eva ir

10. Vinie Elena.
Ieškomieji arba apie

žnantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom José de Bãrros, 168. 
Caixa Postal 7249, São Paulo.

Brasil. .

gim.

apie

juos

KONSULŲ KORPUSO PIETUS

Š m. lapkričio mėn. 8 d. Au ; 
tomobilių Klube įvyko São 
Paulo Konsulų Korpuso pie- , 
tūs, kuriuose Garbės svečiais 
dalyvavo: São Paulo Prefei
tas Dr Adhemar Pereira dę 
Barros bei jo ’artimiausi pa- 
gelbininkai: Vice-Prefeitas Dr, 
Cantidio Nogueira Sampaio; 
Ceremonialo Šefas Dr. Mario 
Antunes Maciel Ramos; Kabi 
neto Šefas Dr. Italo Zaccaro; 
Sekretorius Juridiniams rei
kalams Dr. Ruy de Arruda Ca 
margo; Asistentas Kapitonas 
Frederico de Campos Pimen
tel ir Ceremonialo Šefo padė 
jėjas Dr. Levy Sodrė Filho.

Pagerbimo pietuose dalyva 
vo visi São Paulyje svetimų 
valstybių reziduojantieji Kon
sulai, jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis.

Lietuviškas Grožio Salonas FOTO BORIS

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

' Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Àtsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

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

^PRIĖMIMAS PAS MONAKO 
KONSULĄ

Š.m. lapkričio mėn. 19 d, 
Monako Konsulas São Pauly 
je, Ponas Com Silvio Cesta e 
Silva su Ponia, suruošė Mo
nako Tautinės Šventės proga 
oficialų priėmimą, kuriame, 
be kitų kviestųjų, dalyvavo 
ir São Paulo Konsulų Korpu
sas — jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis su Po
nia.

Albino Vasiliausko
Rūbu Siuvykla

Gera' kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
. mandagus-patarnavimas tiktai

ANTANO CàVILONIÍ)
■■■. -i " ■

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos- 

tai 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. \

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
9 9

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode a .. . .
lių braižybos ir pritaikomojo ineno. Ų / , "

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação j

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

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

Rua Arouche, 126, 
lio andar/"sala, 7.

E®
Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar- 

' navimas.
■ T~* - k '

.'i

~ VILA ŽELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

■ ' .i.-. /

6
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