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Sueso kanalo klausimas Jungtiniu 
Tautu Organizacijos saugumo taryboj.

Staigus Tito išvykimas Rusijon.
Šiomis dienomis karštai 

ginčysis Jungtinių Tautų Or 
ganizacijos taryboj Sueso ka 
oalo klausimu. Abidvi pusės 
griežtai laikosi savo nusista 
tymų. Anglijos užsienio rei
kalų ministeris pareiškęs 
Spaudai, kad ieškos taikių 
priemonių ginčui likviduoti, 
tačiau prileido, kad nepriė
jus prie patenkinamo išspren 
dimo, gali būt pavartotas ir 
ginklas savo teisėms apginti.

Nesklandumo Įnešė į anglų 
prancūzų ir amerikonų santy 
kius;, Amerikos užsienio rei 
kalų ministério Foster Dulles 
spaudai pareiškimas, kad an

Tito Jaltoje.
Tarptautinėje politikoje bu

vo didelė staigmena Tito, kar 
tų su savo svečiu Kruščiovu 
atvykimas į Krymą, Jalton, 
«paatostogauti» Tarptautinės 
politikos stebėtojai šį įvykį 
aiškina, kad Kruščiovas spe
cialiai buvo nuvykęs Jugosla 
vijon prašyti Tito pagalbos, 
ties Sovietų Rusijos komunis
tų partijoje verdanti, nors ty
li, bet didelė kova Yra pavo 
jaus, kad Kruščiovas gali būt 
išmestas. Todėl ir bėgo Ju
goslavijon, prašyti kaimyno 
paramos.

Kiti žinių šaltiniai sako, kad 
Jaltoje kuriamas naujas, pa
našus ji Kominformą, tarptau 
tinis komunistų organas. Smul

- Poznaniuje teismas eina...
Užsieny su susidomėjimu 

sekama, Lenkijos gyventojus 
jaudina, tai teismas darbinin
kų dalyvavusių 26 28 d. Poz 
nąniaus sukilime. Kaip žino 
me to sukilimo balansas bu
vo 50 užmuštu ir 300 sužeistų.

Nors ir komunitiškame kraš 
te, bet šis teismas jau kitoks 
Teisme yra leidžiama turėti 
gynėjus, pristatyti savo liūdi 
Sinkus. Iš dalies tai yra pa
sėka nusialinimo politikos, o 
antra - baimė, kad neišprovo 
kuotų pats teismas naujų ne
ramumų krašte.

— Anglijos darbo partijos 
suvažiavime pareikalavo ati 
traukti iš Vokietijos rusų ir 
am e r i k o n ų k ari uom ene s. Ta i p 
pat sumažinti Anglijos kariuo 
menę.

— Vakarų Vokietijoje' karo 
tarnyba nuo pusantrų suma 
žinta ligi vie nerių metu. Ka 
ro specialistai bijo, kad per 
šį laikotarpį nebus galima 
tinkamai aomokiiiti karių, fu 
riet dėmesį modernišką ap
ginklavimą. 

glų ir prancūzų stengimasis 
pasilikti savo kontrolėje Sue 
so kanalą, yra savo rūšies 
kolonializmo politika. Š i s 
Dulles pareiškimas Londono 
ir Paryžiaus spaudoj sukėlė 
tikrą audrą.

Šiaip ar taip Pueso kanalo 
klausimas pasaulio taiką, vra 
įstatęs pavojun. Anot Indijos 
ministério pirmininko Nehru, 
paskutinių dviejų mėnesių 
laikotarpį, del Sueso kanalo 
du kartu jau beveik buvo pri 
eita prie pasaulinio karo už
siliepsnojimo. Žodžiu, gyve
name neramius ir pavojin
gus laikus.

kių žinių kol kas nėra. Kaip 
ten bebūtų, Tito staigus atvy 
kimas rodo, kad I ryme kal
bamasi svarbiais reikalais.

Bendrai visur užsienyje, ir 
taip pat pačioje Rusijoje., ko 
munistų partijose yra dvi sro 
vės. Viena grupė nori laiky
tis griežtos, kaip buvo Stali
no metais linijos, kiti gi nori 
demokratiškėti. atleisti dikta
tūros varžtus. Šių dviejų gru 
pių kova oMskutiniu metu be 
ne ryškiausiai pasireiškia Len 
kijoj. Satelitinė Lenkija šiuo 
metu pergyvena didelę vi
daus gyvenimo politinę kri
zę Šitas skilimas komunis
tų prasidėjo su «nustalínimo» 
politika.

Didžiausiais kaltininkais 
yra laikomi trys darbininkai 
neva už nužudymą vieno ka 
triškio. Politinis momentas iš 
teismo esąs išjungtas. Esą 
ieškoma tiktai tesisybės. Teis 
mas buvo pradėtas prieš po
ra savaičių ir dar nebaigtas.

Kaltintojai trims darbinin
kams reikalauja «griežtos» 
bausmės. Apie mirties baus
mę nieko nekalba.

Sulig paskutinių pranešimų 
Lenkijoj, d ena po dienos lau 
kiama naujų neramumų.

— Vienas Ispanijos gydyto 
jas, pareiškė, kad rūkymas, 
nikotinas, (tabake yra nikoti
no) yra viena apsisaugojimo 
priemonė prieš vėžio ligą.

Urugvajaus parlamentąs pa
gerbė Nikaragvos prezi

dento žudiką.

Prieš kelias dienas buvo 
suruoštas atentatas prieš Ni
karagvos prezidentą Anastá
cio Samosa Atentato vykdin

Bell X.2 moderniausias ir greičiausias kovos lėktuvas 
pasiekiąs per valandą 19U0 mylių. Šis lėktuvas yra spraus- 
minis (ajato). (US1S).

•to jas buvo žurnalistas Rigi- 
berto Lones Perez Preziden 
to iš kart nužudyti nepavyko 
bet tik sunkiai sužeidė. Aten 
tato vykdimojas buvo vietoj 
nušautas Prez Anastacio Sa 
ma po kelių dienų mirė.

Urugvajaus parlamento ats 
tovai pagerbė prezidento žu 
diką. pavadindami jj didvyriu 
Sako jisai pašalinęs iš vaid 
žios diktatorių Samosa. Atro
do, kad Urugvajaus parla
mento nariai sutinka siekti 
tikslo nesiskaitant su priemo 
nėmia, pavartojant net aten
tatą žudymą. Įdomu, kaip jie 
suderina su demokratija pa
ryš save laikydami labai di
deliais demokratais Šitoks jų 
elgesys yra kišimasis, kad ir 
netiesioginiu būdu į kito kraš 
to vidaus reikalus. Jei Niką 
ragvos gyventojams nepatiū 
ka jų prezidentas, tegul išsi
renka O jei jie nėra dar de 
mokratijai pribrendę, tai to
kiuose ^kraštuose diktatūra 
yra neišvėngiatns rėiKalas.

Argentines vyriausybė mi
rus prez. Samosa paskelbė 
krašte trijų dienu, gedulą, 
nuleido vėliavas pusiau stie 
bo. Socialistinis jaunimas nak 
tį nuleistas vėliavas mėgino 
išmėtyti Tai jau yra ženklas 
kad velionis prez nebuvo ko 
munistuojantis. Kodėl jie nė 
protestuoja prieš Kruščiovą?

Brazilijoje
Ateinantį antradienį iš Ame 

rikos grįžta Brazilijon Carlos 
Lacerda, «Tribuna da Impren 
sa» direktorius ir federalinio 
parlamento atstovas Carlos 
Lacerda buvo nevien Getulio 
Vargas, bet ir dabartinės vy 
riausybės didžiausias priešas

São Paulo miestas pada
lintas i 19 sub-pzefeituiu

São Paulo miesto prefeitas 
pasiuntė savivaldybės parla 
menini projektą, sulig kuriuo 
São Paulo miestas yra išdali 
namas į 19 subpreieilūrų. 
Kiekviena sabpreieitūra turi 
virš šimto tūkstančių gyven 
tojų. Pavyzdžiui Vila Pruden 
te subprėfeitftfa, kuriai pri 
klauso Vila Žolina, Belą, Al 

pina, turi 120 tūkstančių gy 
ventojų. Šis administracinis 
padalinimas padės sekinio 
giau administruoti miestą ir 
geriau patenkinti gyventojų 
reikalus. Žinoma su nauju ad 
ministraciniu padalinimu bus 
padidintas ir valdininkų skai 
čiųs.

Šao Paulo miestas šiuo me 
tu turi tris milijonus du šim 
tus tūkstančių gyventojų. Rio 
de Janeiro jau pralenkė.

Brazilijos sostine perkels 
1969 m.

Spaliaus m. 2 d. preziden 
tas Juscelino Kubitschek, ly 
dimas kitų aukštų valdininkų 
lankėsi Goias estade, kur bus 
perkelta nauja Brazilijos sos 
tinė, naujas federalinis dis 
triktas. Šia proga preziden 
tas pareiškė, kad jau 1960 m. 
federalinė vyriausybė išsikels 
iš Rio de Janeiro į naują sos 
tinę. Goias estade klimatas 
yra sveikas, sausas, 1170 me 
trų nuo jūros paviršiaus.

Darbų vykdymui šiais me 
tais dar skirs 37 milijonus 
kruzeirų, o ateinančiais - 500 
milijonų.

Svc. Panelės Marijos jnbi- 
lėjiniai metai

Minint 100 metų sukaktį 
nuo Švč. Marijos Apsireiški 
mo Liurde bus paskelbti ju 
bilėjininiai metai, kurie prasi 
oės 1958 m. vasario 11 d. ir 
baigsis 1959 m, vasario 11 d. 
arba balandžio 7 d, apimant 
visą pasirodymų laikotarpį. 
Tais metais Liurde laukiama 
didelis maldininkų skaičius 
iš įvairių kraštų. Tam reika 
lui naujas Maldininkų kelio 
nių centras stato Liurde dide 
les patalpas, kurios galės su 
talpinti apie 20,000 maldinin 
kų.

Popiežius Inocentas XI 
hus paskelbtas šventuoju.

Šių metų spalio 7 d, šv. Ro 
žančiaus šventėje, bus pas 
kelbtas palaimintuoju popie 
žįus Inocentas XI, miręs 1689 
m, Jo popiežiavimo laikais di

JAU LAIKAS PAŽVELGTI Į 
MARGĄSIAS SKRYNELES!

Brangios sesės lietuvės! Lap 
kričio mėnuo nepertoliausiai. 
Galutinam Liet. Architektūros 
parodos liaudies meno ekspo 
natų sutvarkymui laiko liko 
striukokai. Atlikime pagal 
mūsų pajėgumą patarnavimą 
musų pavergtos tėvynės dalį 
lės išgarsinimui ir išlaisvini
mui.

Pažvelk į savo bočių ir ta
vo darbščių rankelių kraitį, 
išrink kas tavo širdžiai yra 
mieliausia ir sielai’gražiausia 
ir paskolink Pirmajai Lietu
vos Architektūros Parodai.

Išlaisvinta Lietuva bus tau 
dėkinga.

Parodai reikalingi šie iiau- 
dies meno daiktai:

Audiniai ir Mezginiai: ju«s: 
tos. rankšluoščiai, kilimai, pa 
tiesalai, staltiesės, tautinių dra 
bužių papuošalai ir kt

Medžio dirbiniai: statulėlės, 
kryžiai, koplytėlės ir kt.

Fotografijos ir Knygos: apie 
Liet. Liaudies meną.

Daiktus rinkti yra įgaliotos 
mūsų tautodailininkės: Magd. 
Vinkšnaitienė. G. Teresevi- 
čienė, K. Pažėraitė Kaseliū- 
nienė, Č Boguslauskienė, M. 
Kindūrlėnė. ~ '

LIETUVOS ARCHITEKTŪ
ROS PARODOS ĮŽANGA 

-1NTRO1TUS-

São Paulo Municipal Bib
liotekoje nuo š m. lapkričio 
mėn 5 d iki 24 dienos pra
sidės Pirmosios Lietuvos Ar
chitektūros Parodos Trisavai- 
tinis Tripikas.

Nuo 5 iki 10 d. - Lietuvos 
Liaudies Menas.

Nuo 12 iki 17 d. - Lietuvos 
Kryžiai.

Nuo 19 iki 24 d. • Lietuvos 
Architektūra.

Bus iškabinti tipingiausi 
rengiamosios parodos pavyz
džiai.

Šio trisávaitinio tripiko tiks 
las yra supažindinti São Pan 
lo šviesuomenę ir studijuojan 
čia jaunuomenę su busimąja 
didžiąja Lietuvos Architektū
ros Paroda.
Įėjimas į Municipal Bibliote
ką visiems laisvas.

Sekite Architektūros Paro
dos Pranešimus.

delis pavojus grėsė krišcio 
nybei iš turkų pusės. Per 
Švč. Marijos užtarimą, Gar 
bingajam Dievo Tarnui Ino 
centu XI energingai remiant 
visas pastangas prieš gaiin 
gą priešą, krikščionių perga 
lė prie Vienos išlaisvino pris 
paustuosius ir baimę kenčiau 
čius. Tam galingam įvykini 
paminėti buvo įsteigta Marijos 
Vardo šventė- rugsėjo 12 d. 
Neveltui šiai beatifikacijos iš 
kilmei parinkta sv. Rožančiaus 
šventė. Rožančiaus malda taip 
pat ir šiais sunkiais laikais šv 
Dievo Motinos ir Bažnyčios 
mums ypatingai nurodoma, 
kaip išgelbėjimo priemonė

1
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Nauji musu kultūros židiniai
Gyvenantiems toliau nuo 

mūsų kolonijos centro S. Paulo 
besikausiantiems dviejų lie
tuviškų pusvalandžių, kyla 
įvairių minčių, klausimų, net 
neaiškumų.

Prisimenant a. a. kun. Mi
kalausko pastangas gauti 
nors pusvalandį, mes staiga 
buvome nudžiuginti, o gal 
daugiau nustebinti, kaip iš
girdom du pusvalandžius, ry
tinį pasivadinusį «komerci
niu» o popietinį lietuvių kul
tūros. Abu jie yra transliuo
jami iš tos pačios radijo sto
ties. Abu turi mokėti nema
žas pinigų sumas, abu dali
nai duoda tą pačią progra
mą, kuri sudaro (arba bent 
turėtų sudaryti) pagrindą lie
tuviškų radijo pusvalandžių: 
tai mūsų dainos, muzika, vis- 
vien ar plokštelėmis, ar gy
vu žodžiu išpildoma.

Be savo lietuviškos kultū
ros propagavimo, neturėtu
me išleisti iš akių ir kovos 
reikalų dėl tėvynės išlaisvi
nimo, todėl nors ir labai trum 
pai, labai subtiliai, santūriai, 
reiktų laikas nuo laiko pra
nešti apie tragišką mūsų tau 
tiečių likimą tėvynėje, apie 
mūsų veiksnių daromus žy
gius, apie palankius žygius 
mūsų bylai draugingų vals
tybių bei žymių politikų.

Aišku, šitiems reikalams 
būtinos lėšos yra nemažos. 
Pasikliauti vien geros valios 
žmonių aukomis, nederėtų. 
Ir išviso, ar nelaikąs jau bū
tų mums atsikratyti elgetos 
psichologijos ir į gyvenimą 
žvelgti raaliau, praktiškiau. 
Mes pageidautume, kad šitie 
lietuviški pusvalandžiai iš
tvertų ilgiausią laiką, arba 
bent tol, kol čia. egzistuos 
mūsų kolonija. Reikalinga bū 
tų šitą reikalą ne vien tiK 
idealistiniais, patriotiniais 
jausmais vadovaujantis tvar
kyti, nes deja, laikui bėgant, 
svetimų vėjų jie gerokai yra 
atvėsinami, bet užkinkyti į 
darbą mūsų amžiaus akimis 
žiūrint ir patvaresnį elemen
tą, būtent, medžiaginį apskai 
Šlavimą, komercinį kalkulia 
vimą, žodžiu biznį

Kaip matome iš radijo sto
čių tiek čia, tiek visame pa 
šaulyje praktikos, jos duoda 
kartais gražų pelną ’eigų su 
maniai tvarkomos, o be to 
kartu atlieka didelį modernų 
kultūros vajų. «

Taigi pasekime išmėgintu 

keliu ir ryžkimės į šitą nau
ją kultūros barą pasidalinę 
visa ką turime - ir žmones 
ir lėšas. Sudarykime lyg ak
cinę bendrovę, arba dar ge 
riau, koperatyvą, kad daugi
au ir su mažesnėmis lėšomis 
būtų galima pritraukti savo 
tautiečių ir dirbkime siste
mingai. Je? jau palikti abu 
pusvalandžius, tai tektų kiek 
galima jų programas daryti 
skirtingomis.

Komercinis pobūdžio pus
valandis turėtų kuo daugiau 
pritraukti apmokamų skelbi
mų, pranešimų, sveikinimų, 
galėtų nevengti ir svetimų 
kalbų, biznis yra tarptautinis!

Žinoma savo keliu turėtų 
duoti ir muzikos ir dainų, 
kad ir skolintų iš kitų tautų, 
tačiau išpildomų savų tautie
čių.

Visai kitas kelias lietuvių 
kultūros pusvalandžio, įterpi 
mas į jo programą «burliokų 
maršo», (Volga, Volga, mat 
rodnaja...), arba net Dunojaus 
bangų, būtų neleistinas, žiau 
rus iš lietuvių pasityčiojimas. 
Savaime aišku, kad šio pus- 
valamdžio visai skirtinga už
duotis. būtent. lietuvių kultū
ros propagavimas, jos ngdy 
mas, tautinės dvasios palai
kymas. atgavimas tautiškos 
sielos jau netekusiems jos 
priaugančios kartos auklėji
mas savo dvasioje, na ir ko
va, kova dėl tautos ir valsty 
bės išlaisvinimo. Tai milži
niškas uždavinys, labai svar 
bus ir būtinas.

Čia, broliai, jau ne biznis, 
bet mūsų likimo klausimas.

Šitame pusvalandyje turė
tų skambėti tik taisyklinga 

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga. 
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.$ 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu 
37 2265 nuo 9-10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslaūskas.
Pusvalandžio vedėjas

lietuvių kalba, trumpi bet tu
riningi referatai apie mūsų 
istoriją, literatūrą, meną, ūkį 
apie mūsų tautos kovas am
žių begyje, apie nusipelniu
sius tautai tautiečius ir tau 
tietes (Didž. Lietuvos kuni 
gaikščius, aušrininkus, varpi 
ninkus, Tėvynės Sarg'v pijo 
nierius, etc) Būtina ir šių 
dienų lietuvių kronika. Bea 
bėjo ir daugiau panašių svar 
bių klausimų atsiras.

Kyla klausimas, kaip šutei 
kti lėšas šitam pusvalandžiui?

Džiuginti save, kad tuo tar 
pu yra nemažas būrys auko 
jančių pinigus šitam svarbiam 
kultūros darbui, nevisai būtų 
atsargu. Duok Dieve, kad ši 
tų kilnių idealistų eilės neiš 
si baigtų. Bet ką gali žinoti? 
Visaip atsitinka. O kas tada? 
Taip sunkiai iškovotą pusva 
landį prarast} būtų skaudu.

Žinoma, jeigu mes būtume 
tautiškai susipratę, būtume 
jau sudarę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Brazilijoje sky 
rių, tai klausimas išsirištų sa 
vaime.

Kam gi neaišku, kad mūsų 
likimas mūsų pačių rankose? 
Jeigu mes nustosime leidę ir 
skaitę knygas bei laikraš
čius, nustosime kalbėję lietu 
viškai. nustosim ilgėtis tėvy 
nes, pradėsime net niekinti 
savuosius, o šunuodegiausi 
me, arba vergiškai šliaužios! 
me prieš svetimus, nežinia 
delko juos laikydami už sa 
ve, ar savuosius vertinges 
niais. kilnesniais, tai aišku, 
viskas bus baigta. Mes nors 
dar ir nemirę būsime sunykę 
ir tapę svetimiems tik papras 
ta «trąša».

Taigi bent tuo tarpu, kol 
neturime mus apjungiančios 
organizacijos, griebki m ės 
nors daliniu paliatyvų, sukor

Lo Fjevac ir Jolanda Brone Smalinskaitė rugsėjo mėn 8 d. 
sukūrė šeimos židinį. Šliubas buvo Vila Zeliuos bažnyčioj. 
Svotais buvo EI. ir K. Baužiai ir EI. ir Alf. Pupeliai.

kime nors kultūros koopera 
tyrą, kad jis bent šiek tiek 
mūsų tautai ir tėvynei patar 
nautų

K. K. Lizdeika

Redakcija lauks ir daugiau 
šiuo klausimu pasisakant. Kai 
del kalbų vart jimo, tai vy 
riausybės išleisti potvarkiai 
reikalauja, Kad šalia sveti 
mos būti] vartojama, praneši 
mai, pakartojimai, arba turi 
nys atpasakojama ir poringa 
liškai Be gerų planų reikia 
dar pasiaukojančių žmonių. 
O šito kaip tik trūksta. Kaip 
tokio savaitraščio kaip «Mūsų 
Lietuva, bet 8 pusi, metams 
reiktų apie šimtų tūkstančių 
kruzeirų, Apie tiek pat kai 
nuoja ir vienas radijo pusva
landis me’ams. Jei pavyz 
džiui atsirastų 40 lietuvių per
metus sumokančių po penkis 
tūkstančius kruzeirų, kad ir 
skelbimų formoje, turėtume 
daug geresnės išvaizdos ir 
turi ingesnį laikraštį ir būt 
apmokamas kultūrinis radijo 
pusvalandis. O tokius susi 
pratelius lig šiol tegalime sus 
kaityti ant vienos rankos pirš 
tų. Yra lietuvių industrialų ir

Helina Mošinskienė
Literatūros Vakaro Be

laukiant.

Menasi man Nepriklauso 
mos Lietuvos laikai.

Teko nesykį būti literatūri 
niuose vakaruose, pasiklau 
syti mūsų rašytojų ir poetų 
kūrybos, daugumoje jų pač ų 
skaitomos Būdavo įdomu pa 
žinti ir savo akimis pamatyti 
rašytoją, kurio tik vardas te 
buvo pažįstamas. Rūpėjo, 
kaip jis atrodo, kaip pats in 
terpretuoja savo kūrinius. Ra 
šytojas atrodydavo dažniau 
šiai kaip visi mirtingieji, bet 
kai įsiklausydavau į jo KŪry 
bą. jis pamažu keitėsi skleis 
damas iš savęs vidaus švie 
są, kurios spinduliavimas ir 
išskirdavo jį iš visų kitų tar

(pabaiga 3 pusi.)

biznierių, kurie lietuvišką rei 
kalą remia iš širdies. Ir jų 
dėka turime, kad ir netobulą 
laikraštį, išlaikėme radijo pus 
valandį.

Vorkutos Sukilimas
Dr. V. Literskis

1953 metais įvyko Vorkutoj 
darbo vergų sukilimas. 35.00Ò 
darbo vergų prie Šiaurės Led 
jūrio sukilo prieš XX amži 
aus gėdą. Vorkutos vergų 
streikas buvo pirmas didžiau 
tias sukilimas po Stalino mil
ties. Sukilimo slopinimas pra 
dėtas rugpjūčio mėnesio 1 d. 
To sukilimo aprašymą duoda 
vienas to sukilimo dalyvis 
vokietis. Iš Vorkutos praga 
ro grįžo jis 1955 metais. Ap 
rašymas įdomus mums visi 
ėms. Vorkutos pragare yra 
daug lietuvių.

Vorkuta yra XX amžiaus 
Rusijos darbo vergų pabaisa 
Prieš 20 metų čia buvo žino 
mas tik Vorkutos upelis (Pets 
choros prieupis). Dabar yra 
Vorkutos sritis su ketvirčiu 
rniliono darbo vergų. Srities 
centras yra Vorkutos mieste 
lis. Vorkuta pastatyta ant 
žmonių lavonų Vorkutos ap 
rūpinimo centras yra Kotlo 
miestas. Tarp Vorkutos ir 
Kotlo yra pravestas 1.200 ki 

lometrų ilgumo geležinkelis. 
Po kiekvienu to geležinkelio 
pabėgiu gali būti paguldytas 
Vorkutos darbo lavonas. Daug 
šimtų tūkstančių darbo ver 
gų vyksta į Vorkutą. Bet be 
veik niekam nėra kelio atgal.

Anapus šiaurės poliarinio 
raio yra amžinas žemės Įša 
limas. Prie tokio klimato yra 
pripratę tik eskimai. Bet 80 
metrų gilume yra atrasta sto 
ri anglies sluogsniaf. Scvie 
tai norį pasirodyti stipresni 
kaij) gamta. ’Keletą metų prieš 
karą pradėti darbai. Tada nie 
ko ten nebuvo, jokio kelio, 
geležinkelio, barako, balkio, 
medžio, puodo, benzino, gy
dytojo, medikamento, šulinio. 
Kailių ir darbo įrankių taip 
pat trūko. Keli šimtai kilome 
trų atstumo ligi miškų ribos 
ir artimiausios sodybos. Tūks 
tantį kilometrų pėsti darbo 
vergai buvo varomi į šiaurę. 
Žymi dalis vergų ^sukniubda
vo. Išsekdavo jėgos. Po to 
šūvis Į pakaušį

Aštuonių mėnesių tundros 
žiema. Prie to šiurpios snie
go audros. Tada uradėta Vor 
kutos miestelio statvba.

Vorkutos vergai ir iš dali
es prižiūrėtojai yra mirtinin
kai. Beveik visi yra politini
ai kaliniai. Areštų į.ir pasmer 
kimų tikslas - papildyti miru
sius Vorkutos, Nanęlsko, Ko- 
linios ir kitų vergų stovyklų 
kalinius. Kalinių palydovas - 
baisūs kentėjimai, - kurių ga
las žiauri mirtis. Milionams 
kaliniu mirtis yra vienintelis 
išsigelbėjimas. Dabar duokim 
žodį grįžusiam vokiečiui.

- 1951 metaisįlapkričio mė 
nesį iš Vokietijos kalinių, 
transportas pasiekė Vorkutą. 
Buvo 100 vyrų ir moterų iš 
vidurio ir vakarų Vokietijos. 
Kaltė - prieško monistinė veik 
la. Bet tikrą ištrėmimo pras
mę supratome tik vėliau. Grei 
lai atsidūrėm Vorkutos an
glių kasyklose giliai po suša
lusia žeme. Darbo jėgos sto
ka yra mūsų t’-ėmimo prie
žastis. Niekas neturi noro 
vykti į tundras Be kalinių 
Vorkuta būtų miręs miestelis.

30 tautų kaliniai

Mūsų stovyklą prie 29 šach 
tos sudarė 30 tautų kaliniai. 
Buvo vokiečių, lenkų, čekų, 
vengrų, rumanų, jugoslavų, 
bulgarų, albanų, graikų, suo
mių. estų, latvių, lietuvių, tur 
kų, persų, aserbeidžiauiėčių. 
kinų, japonų, korėjiečių, ame 
rikiečių, anglų, prancūzų, ru 
su ir t t. Iš viso po Vorku
tos dangumi buvo 4000 vo
kiečių. Beveik visi Vorkutos 
kaliniai nuteisti po 25 metus. 
Bet kas gali ištverti 25 me
tus tarybinio pragaro? Dau
giausia iš mūsų aukų parei
kalavo pragariškas klimatas 
jėgų išsekimas, didelė darbo 
norma, blogas maistas, hyper 
toniįa, džiova, ir šachtų griu
vimo pavojai. Paštas neveikė. 
Buvom tobulai atskirti nuo 
pasaulio. Tada, kada milio
nams Sibiro kalinių mirtis y- 
ra išsivadavimas iš nežmo
niškų kančių, Vakarai prie 
vieno stalo su bolševikais ku 
ria «amžiną ir laimingą tai
ką».

Stalino mirties proga buvo 
sustiprintas karininkų ir ser
žantų patruliavimas. Bolševi

kai tikėjosi neramūmų. Kali
nių veiduose buvo matyti dži 
augsmo. Neslėpė savo džiau
gsmo net kai kurie prižiūrė
tojai. Visos Rusijos žemė at
rodė sukrėsta. Tarp karinin
kų jautėsi didelis sumišimas. 
Atrodė, kad artinasi teismo 
valanda.

Mums kaliniams atrodė, kad 
artinasi mūsų likimo posūkis. 
Mūsų nuotaiką juto lagerio 
vadovybė. Tomis dienomis 
net «Prąvda» rašė,kad suka 
liniais pasielgta «neįstatymiš- 
kai» Pusiau oficialiai mums 
buvo pranešta. «Jūsų klausi
mas bus jums palankiai iš
spręstas». Bet rusiškas paža-. 
das tęsiasi kaip guma. Mūsų 
nervingumas vis kilo. Kas
dien vis laukėm kažko nau
ja. Praslinko kovas, balan
dis, gegužis ir birželis. Die
na į dieną, naktis į naktį vis 
laisdavomės į tamsias kaip 
pragaras anglių šaohtas po 
įšalusia tundra. «Planas» bu
vo mūsų gyvenimo turinys. 
Mus pasiekė žinios apie vidų 
rinės Vokietijos sukilimą. Ži
nios praplito žaibo greičiu. 
Argi Vokietijos kančios yra 
didesnės kaip mūsų? Masių
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Lietuvos Politinės Istorijos Raida Socialinės Santvarkos Raida
LIETUVA PRIEŠ SUSIDARANT VIENINGAI VALSTYBEI

Mezolito - vidurinysis akmens amžius 10.000 - 3500 pr. Kr.
Neolito - naujasis akmens amžius 3.500 ■ 1800 pr. Kr.
Žalvario amžius 1800 - 500 pr. Kr.
Geležies amžius: ankstybasis 500 - 0 pr. Kr.

senesnysis 0 - 400
vidurinis 400 - 800
vėlybasis 800 - 1250

— Lietuvių protėviai yra buvę žemdirbiai 
nuo neolito laikų. Jų užsiemi ’,<s buvo 
žemdirbystė, žuklystė ir medžioklė.

MINDAUGAS - Pirmasis Lietuvos Karalius 1225-1263 
Pirmasis Kryžiaus karas prieš Lietuva 1236
Lietuvos karai su ordinu 
Klaipėdos įkūrimas 1251
MINDAUGO Krikštas ir karūnavimas 1251 53
TRAIDENIS - Taut, ir pagoniškosios Liet. Valdov. 1270-1282
Ordinas galutinai okupuoja Lietuvos Prūsus 1280
VYTENIS 1295-1316
Sąjunga su Ryga ir Rygos Vyskupu 1298
Nuolatiniai karai su vokiečiais, rusais ir mozūrais 
GEDIMINAS 1313 1341
Lietuvos sostinės įkūrimas Vilniuje 1323
Trakų įkūrimas 
Lietuvos Valstybės praplėtimas iki Klevo 
Karai su Ordinu 
JAUNUTIS 1341-1345

ALGIRDAS IR KESTUTIS
Karai su Ordinu

1345 1377

Algirdo pulkų prasimušimas iki Maskvos ir Juodųjų Jūrų
JOGAILA 1382
Jogailos krikštas, išrinkimas ir karūnavimas
Lenkijos Karaliumi
Lietuvos (Aukštaičių) Krikštas 1387
Vilniaus Vyskupystės Įkūrimas 
Pirmosios 7 parapijinės bažnyčios

•

1387

VYTAUTAS DIDYSIS 1392-1430
Suvienijo didingą Lietuvos valstybę. 
Žalgirio (Tanenbergo) mūšis 1410
(Lietuva ir Lenkija galutinai sutriuškina vokiečių
Ordino galybę)
Vyt D. priima Čekų sostą 
Lietuvos (Žemaičių) Krikštas 1413
Vyskupystės įkūrimas 1417

ŠVITRIGAILA
Kovos su Lenkija

1430 1432

ZIGMANTAS KESTUTAITIS 1432-1440

— Senosios Lietuvos socialinė santvarka. 
Visuomenė buvo susiskirščiusi į grupes, 
kurios turėjo nelygias pareigas ir nely
gias teises.

Valdančioji kunigaikščių šeima. Valsty
bė buvo laikoma visos šeimos nuosavybė. 
Did. kunigaikštis buvo visos valstybės sa 
vininkas ir valdovas.

Kunigaikščiai, kurie iš valstybės kūri
mosi laikų buvo išlikę savo mažytėse 
srytelėse.

Bajorai iš seno valdė tam tikrus žemės 
plotus, poveldėdami iš tėvų, bet savinin
kas buvo laikomas kunigaikštis. Svarbi
ausia pareiga eiti į karą.

Valstiečiais buvo ūkininkai ir darbinin
kai. Jie buvo visi laisvi. Už žemę mokė
jo tam tikrą duoklę. *

Beteisiai gyventojai buvo karo belais
viai, prasiskolinę ar mirti nuteisti ir pasi 
gailėti valstiečiai.

Vergų prekybos Lietuvoje nebuvo. Pe
rėjimas iš vieno luono į kitą buvo laisvas.

Ūkis. Žemdirbystė, žuklystė ir medžioklė 
Prekyba - su Skandinavija, Rusija, Ryga. 
Azijos kraštais ir Viduržemio Jūra.

— Pirmosios mokyklos prie Vyskupystės 
ir parapijų.
—- Pirmoji Lietuvos Bažnyčiai privilegij .
— Pirmoji krašto privilegija-arba apsikri 
kštijusių bajorų teisės. (Katalikai bajorai 
gavo teisę laisvai valdyti savo žemes ir 
negalį turėti kitų prievolių, kaip tik kam 
tarnybą ir pilių taisymą bei statymą. Lie 
tuvos bajorai valstybės valdyme teisės 
n ti rėjo,.

— Prekyba su vakarais

Kultūros Raida
Lietuvių tauta yra vienas didelės indo

europiečių šeimos narys. Indoeuropie
čiams ji priklauso sava kalba, sava kil
me ir savo papročiuose, mene ir religi
joj yra originalūs - savitus.

Jos kultūros svarbiausieji elementai is
torinių aplinkybių veikime yra nepasikei 
tę. nes visą laiką tauta pašilk© gyventi 
tame pat plote - Nemuno baseine, Balti
jos jūros pakraštyje.

Lietuviškosios Kultūros pagrinduose glū 
di matriarehatinėš ir nomandinės kultū
ros mišinys

Matriarehatinėš kultūros bruožai. Miru
siųjų gerbimas, laidojimo papročiai, reli
gijos, meno ir šeimos santykiai Motinos 
pagarba šeimoje Pirktinės vedybos, bro
lio vaidmuo. Monogamija. Menas yra ma
triarchalinis susijęs su žendirbyste. Su ja 
drauge išsivystė simbolika. Nors į ją įjun 
giamos gamtinės formos, bet jos yra trak 
tuojamos simboliškai. Vyrauja geometri
niai arba sugeometrinti augaliniai ir gy
vuliniai motyvai, kurie rodo naują pasau
lėvaizdį, naują žmogaus dvasią, naują re 
liginį gyvenimą, labai skirtingą nuo anks 
tyvesnio, kuris rodė visai kitą pasaulė 
vaizdį su medžioklės magija, su natūra
listiniu menu. Lietuvos menas yra lyrinis

Nomandinės kultūros bruožai. Senovės 
lietuvių religija buvo monoteistinė. Socia
linė struktūra: šeimos galva - tėvas, mer 
gaičių nekaltybės saugojimas. Liet, me
nas nomandinės dvasios beveik nėra paty 
ręs. Čia yra jo savotiškumas, bet drau
ge ir jo tragiką, nes kaip tik dėl šitos 
vienašališkos dvasios, liet, menas ligi šio 
lei neišaugino nei diuelės nei didelio epo 
(karžyginio epo). Visuomeninė santvar 
ka:- savo istorinio tarpsnio pradžioje lie 
tuviui kaip tik pasižymėjo dideliu savo 
valstybingumu, juridine sąmone ir suge
bėjimu tvarkyti užkariautus plotus. Vy
tauto laikais buvo tikrai nomandinės dva 
sios išsiveržimas. Taip pat tik vyrų kuni 
gaikščių buvimas, jų tarpusavės kovos 
bei nesutarimai, st tuto sukūrimas, sugebė 
jimas atsispirti šimtmečiams trukusiam 
ordino puolimui - vis tai rodo didelį vi
suomeninį lietuvių genijų, kaip nomandi
nės kultūros susikryžiavimą

SINKRETIZMAS - Pirmasis Vakarų kul 
tūros laikotarpis.

Šis laikotarpis - tai mišinys pagonystės 
ir ant jos užslenkančios krikščionybės. 
Prasidėjo nuo Vitauto Didžiojo Lietuvos 
krikšto ir tęsėsi iki XVI amž. pabaigos.

(B. D.)

sukilimai bolševikams dau
giau^ a įvaro baimės.

Kiek vėliau atėjo žinios a- 
pie Berijos likvidavimą Da
bar bolševikai visas kaltes 
suvertė vienam Berijai Bet 
kada ateis «mūsų klausimo» 
sureguliavimas? Kur tie pa
žadai? Niekas nesirodė. Ta
da tarp mūsų pasklido šūkis. 
«Mirtis, bet nelėtas marini
mas. Neisim į darbą!» Įvyki
ai plėtėsi. Septintos šachtos 
streikas. Ta žinia plito žai
bo greičiu per visus barakus. 
Tuoj pasiekta visi kasyklų 
urvai. 6-toji šachta streike 
12, 14, 16 šachtos streikuoja. 
Elektros jėgainė sustabdė 
darbą. Sustabdykim ir mes!

1953 metais liepos 26 d, pa 
sigirdo šauksmas «I darbą». 
Bet niekas neklausė. Karinin 
kai ir milicija siuvo po bara
kus ir ragino į darbą. Prašė, 
keikė ir grasino.

«Eikit namo», - sakė jiems 
kaliniai. «Mes neturim ką su 
jumis kalbėti». Po dviejų va
landų į stovyklą atvyko baus 
mes būrio komendantas gen. 
Derevjanko. Komendantas 
pirmiausia pasakė kalbą' «E 
su nustebintas, kad geriau
sių Vorkutos šachtų darbiniu 
kai nenori anglies kastii Pra 
rasit visas turėtas pirmeny 
bes!»

«Pone generole», — šaukė 
kaliniai, — «čia nėra tūkstan 

čio tonų anglies klausimas. 
Klausimas eina apie mítóonus 
žmonių. Streikuosim, kol pa 
aiškės tų žmonių likimas».

«Dabar šičia yra ne strei 
kas, bet kolektyvinis darbo 
vengimas».

«Koks yra skirtumas?» - su 
šuko daugelis kalinių?

Generolas tęsė toliau. «Tu 
rit skundui oagrindo - gerai. 
Turit teisę skųstis. Bet tik 
kiekvienas atskirai Kolekty 
viniai išsišokimai yra griež 
tai uždrausti. Aš galėčiau su 
jumis kitaip pasielgti, bet...» 
Derevjanko nesuvaldė pyk 
čio. «Ko jūs keikiatės?» — 
šaukė komendantas. «Aš pats 
nekeikiu. Galim kalbėti».

«Su tavimi nėra ko kalbė 
ti. Mes žinom, kad tu esi bi 
ednas padaras, kaip ir kiti 
mūsų stovyklos karininkai. 
Tu nori apie darbą kalbėti. 
Bet mums tai neįdomu. Tu 
mums esi per mažas pada 
ras. Mes norim kalbėti su 
augštu asmeniu iš Maskvos. 
Tai mūsų paskutinis žodis».

«Gerai», — ss ko generolas, 
«tuoj duodu telegramą į Mask 
vą. Bet visdėlto savo skun 
dus galit man išdėstyti, kol 
aš esu čia».

«Kur tu buvai, kad mums 
kaulus laužė? — šaukė mi 
nia. Staiga vienas mažas vy 
ras šoko prie generolo:

(B. D.)

(pabaiga iš 2 pusi.) 

po. Klausytojas jautė, kad tai 
yra asmenybė, kurioje yra 
įžiebtas daugiau ar mažiau 
kūrybinis talentas

Ta pati proga rengiama da 
bar ir S Paulo lietuviams, 
būtent, literatūros vakare 
teks pažinti Brazilijoje gyve 
nančius lietuvius rašytojus ir 
pažinti juos savo kūrybos in 
terpretacijojė. Tiesa, daugu 
moję tai yra visur menei ži 
nomi asmenys pasireiškią da 
bartinėje spaudoje ir pratur 
tinę lietuvių literatūrą savo 
knygomis jau Nepriklausomy 
bės laikais, tai, K. Pažėraitė, 
P. Babickas, V. Ąlišas ir kt.

Žinoma, netenką laukti kaž 
kokios staigmenos Publika 
sutiks asmenis, kurie gyvena 
bendra visų kasdienybe Tai 
žmonės, kurie vienok tą kas
dienybę įsisąmonina kiek ki
taip ir tai kas eilinio žmo
gaus gyvenime praeina ne
pastebimai, rašytojo akies y- 
ra netik pastebima, bet ir a- 
pipavidalinarua ar tai prozo
je. ar tai poezijoje. Be to, į- 
domu ir tai. k^ip pats auto
rius perduoda klausytojui sa
vo kūrybą.

Tiesa, kiek teko pastebėti 
S. Paulo lietuvių kolonijoje 
gyvas žodis nėra perdaug 
mėgiamas. Tačiau vienaip ar 
kitaip visa kultūra remiasi 

pirmiausia rašytu žodžiu. Ra
šytojų gajumas parodo ir tau 
tos pajėgumą. Yra patarlė, 
«Savo krašte paukštis nepra- 
našas». Tai atsitinka nekarta 
su žodžio ar kitos srities me 
nininkais neradusiais pritari
mo savam krašte. Dažnai ne
mokama vertinti ir savo ig
noravimu stabdoma talentai 
pasireiškią vienoje ar kitoje 
srityje, bet tai vien dėl to, 
kad tie talentai kilę iš tos 
pat minios, kuri sudaro vadi
namą visuomenę. Vienok an
kščiau ar vėliau tikras talen 
tas, kūrėjas susilaukia užtar 
nauto pripažinimo, ne kartą 
net tik po mirties. Kaip pa
vyzdį paminėsiu vieną kitą 
garsų vardą: Lietuvių daili
ninkas mistikas K Čiurlionis, 
Amerikos rašytoja. Nobelio 
premijos laureatė Pearl Buck, 
rusų kompozitorius P. I. Čai 
kovski ir kt.

Rengiamo literatūrinio va
karo, įvyksiančio š. m. lap 
kričio m. 4 d, tikslas yra 
aiškus, I. finansiniai paremti 
ruošiama Lietuvių Architek
tūros Parodą, ir II pareikšti 
lietuviams rašytojams morali 
nę paramą parodžius dėme
sį jų kūrybai:

— Vengrijos kardinolas 
griežtoje milicijos priežiūro
je. Šveicarų katalikų agentu 
ra K1PA praneša, kad Ven 
grijos primas kardinolas M in 
dszenty iš vasaros rezidenci 
jos Puspokšentlašly būva per 
keltas į vieną pilį 60 kilome 
trų nuo Budapešto. Turima 
žinių, kad paskutiniu laiku 
kardinolą galėjo vėl anlanky 
ti jo motina. Sakoma, kad ko 
munistai jam buvo pasiūlę 
laisvę su sąlyga, jei jis atsi 
sakytų nuo savo anksčiau ei, 
tų ganytojiškų pareigų ir Ven 
grijos primo teisių. Kardino 
las Mindszenty tokių sąlygų 
nepriėmė ir dėl to pasilieka 
ir toliau areštuotas griežtoje 
komunistinės milicijos prie 
žiūroje.

— Daugiausia skaitomi laik 
raščiai yra šie, Mainichi Shim 
bun — Tokio, 6 mil., Daily 
Mirror — Londone, 4,6 mil.. 
Asahi Shimbun - Tokio, ?4,5 
mil . Daily Express — Londo 
ne. 4.2 mil, Pravda — Mask 
voje, 2,4 mil, Daily Mail — 
Londone. 2.2 mil.. Daily News 
— New Yorke, 2,1 mil, Daily, 
Herald — Londone, 2 mil., 
Evening News — Londone, 
1,5 mil’, France soir — Pary 
žiuje, 1,2., Chicago Tribune, 
1 mil.
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

PLUŠA BOM RETIRO 
JAUNIMAS

Šios apylinkės jaunimas at
sidėjęs rengiasi lietuviško va 
karo programai. Ne vienas 
iš jų pirmą kartą lietuviško 
je scenoje Bom Retiro meni 
nes pajėgas daugiausia suda
ro jaunieji muzikai. Ateinan 
tį sekmadienį (spalio 7 d) po 
lietuviškų pamaldų visi rink
sis į salę bendrai repetici
jai.

ZEL1NIEČIAI RENGIASI BOM 
RET1RAN VIESNAGÉN.

Vila Zelinos lietuviškas jau 
nimas nori garbingai ištesėti 
savo pažadą - atlikti dalį 
programos Bom Retiro lietu
vių vakare.

Vyresniųjų ateitininkų tau
tinių šokių grupė vadovauja
ma p. M VINKŠNAITIENĖS 
pasirodys su «Kepurine» ir 
«Blezdingėle».

Jaunieji ateitininkai paruoš 
ti p. J. GUIGOS sušoks «Mi
kitą». Šokėjų grupę sudaro 
Stasiukas Raulušaitis, Romas 
Dovydaitis, Antanas Zabiela 
ir Edmundas Žalandauskas. 
Akordejonu groja Laimutis 
Dovydaitis.

Pirmą kartą pasirodys vy
resniųjų ir jaunesniųjų mer
gaičių ateitininkių kvartetai.

Vyresniųjų kvartetą ruošia 
IRENA ADOMAVIČIŪTĖ, jį 
sudaro Julija ir Irena Šimo
nytės, Regina Levickaitė ir 
Joana Bratkauskaitė.

Jaunesniųjų kvartete daly
vauja, Gražina Gudavičiūtė, 
Giedrė Valeikaitė, Nijolė 
Vinkšnaitytė ir Aldutė Nor- 
butaitė. Kvartetui vadovauja 
ELVIRA KILČIAUSKAITĖ.

Patys jaunieji ateitininkai 
parodys gyvą laikrodį. Beto 
programoje dalyvaus lietu
viškos mokyklos mokiniai.

GALI PASINAUDOTI IR VY
RESNIEJI

Jaunimas į Bom Retirą 
vyks specialiu autobusu, kurs 
išvažiuos iš Vila Zelinos 3 
vai. p. p. (14 spalio). Autobu 
su gali pasinaudoti ir vyrės 
nieji, žinoma prisidėdami 
prie jo apmokėjimo. Visi, ku 
rie nedalyvauja programoje 
įėjimui į vakarą turi įsigyti 
pakvietimus: Pakvietimo kai 
na vyrams 30 cr.. moterims 
15 cr. Norintieji užsigarantuo 
ti sau vietą autobuse iš anks 
to praneša kun. J. Šeškevi
čiui. Kiti renkasi nustatytą 
valandą. Visi Zeliniečiai sek
madienį vykstantieji į Bom 
Retirą yra kviečiami šešta
dienį atsilankyti į KERMO
ŠIŲ.

25 rugpjūčio «Draugas» tal
pino ilgoką Brazilijos Lietu
vių Jaunimo šventės aprašy
mą

D A NA. GYVENIMO RATAS
Oi tu Strazde, strazdeli,
Tu raibasis paukšteli, 
Ko tu negiedi anksti rytelį

Ar riešutus auginai,
Ar uogeles sirpinai?
Ar Kalnely rugius brandinai?

Nei riešutus auginau,
Nei uogeles sirpinau, 
Tik kalynel rugius brandinau

«VĖŽYS» IR CIGARAI

Paskutiniu laiku dažnai dis 
kutuojama spaudoje, ar rūky 
mas yra plaučių «vėžio» prie 
žastis. Didelė dalis tyrinėto
jų kaltina cigarus.

Dr. Oscar Auerbach iš New 
Jersey patikrino 28 000 piau 
čfų gabalėlių tirdamas vėžį 
ir tos ligos pasireiškimus.

Gantus rezultatus palygi
no su tų žmonių rūkymu ir 
paskelbė, kad kuo daugiau 
žmogus ruko, tuo daugiau nu 
kenčia jo plaučiai.

Jis tvirtina, kad kuo dau
giau žmogus rūko, tuo yra 
didesnė tikimybė, kad jis su 
sirgs vėžiu.

UŽDĄ VINIAI

Du arabai susitarė joti lenk 
tynių LeoKtynes laimės tas, 
kurio arklys paskutinis atbėgs 
į sutartą vietą. Pasigirdus 
lenktynių švilpukui nė vie
nas nejudėjo iš vietos, norė
damas, kad jo arklys butų 
paskutinis Išstovėjus gerą 
laiko tarpą, pro šalį ėjo se
nelis ir pasiteiravo, ko jie 
čia bestovį Arabai paaiški
no seneliui lenktynių sąlygas. 
Tada senelis liepė jiems nu 
lipti nuo arkliu, pasakė kaž 
ką kiekvienam į ausį ir ara 
bai šoko kuo greičiausiai 
ant arklių ir kiek tik arkliai 
įkabina leidosi į paskirtą vie 
tą.

Ką senelis jodviem pasakė?

Žmogus atėjo į krautuvę 
pirkti skrybėlę. Pardavėjui

Atžymėti ir paremti PIRMĄJĄ APŽVALGINE 
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODĄ, rengiamas

Brazilijoj gyvenančių lietuvių rašytojų ir poetų,

Litèratúircs Vakaras,
■

Kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 4 d, 16 vai.

VILA ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJ.

Vakarą globoja kolonijos kepelionas kun Pijus Raga- . 
žinskas. ' ■ •
Pakvietimus galima gauti. Vila Zelinoj: «Mūsų Lietuva» 

Redakcijoj, pas Vytą Tijūnėlį užkandinėj, Karolę Paže 
raitę, Magd. Vinkšnaitienę, Hai. Mošinskiėnę,' Mar. Kin- 
durienę, Petrą Šimonį, Mieste: «Žinių» Redakcijoj ir pas 
Juozą Karpavičių. V Anastazijoj: pas mbk.: Stasį Kubi
liūną Moinho Velho pas Juozą Lukoševičių, Parque das 
Nações, pas Stasį Jurevičių.

Kur tiktai eisi, 
Kur tik sustosi, 
Nuo vyresniųjų 
Gausi per nosį

Rėžia pamokslus 
Gerbkite dorą, 
Girdi, nukrypę
Mirsit pas tvorą.

Sako ne vaikščiot 
Batų nezulint, 
Liepia skaityti 
Sėdint ir gulint.

Šokti tai neikit - 
Kenkia sveikatai 
Liūdnai jaunimui 
Sukasi ratai.

LINKSMIAU
Vienoj kaimo bažnyčioje 

graudaus pamokslo metu vei
kė visi žmonės, išskyrus vie 
ną vyrą. Paklaustas kodėl 
jis neverkė, atsakė, «Aš ne 
iš šitos parapijos.»

Jei iš keturių atimsi ketu 
ris, kiek liks? - klausia moky
toja vaiką. Kai paklaustasis 
tyli, mokytoja stengiasi jam 
padėti. Jei lėkštėje bus ketu 
ri kukuliai ir tu juos su vai 
gysi, kas liks lėkštėje?

Skystimas, ponia mokytoja.

jis p įdavė šimtą litų. Skry 
bėlė kainavo 20 litų. Parda 
vėjas neturėdamas grąžos, 
nuėjo pas kaimyną ir iškei 
tė šimtą litų. Sugryžes atida 
vė pirkėjui aštiionias dešimts 
litų ir skrybėlę.. Po kiek lai 
ko atskubėjo kaimynas ir pi 
reiškė, kad iškeistoji šimtinė 
yra netikra. Tada pardavė 
jas paėmė iš kasos tikrą šim 
tinę ir padavė kaimynui.

Kiek nuostolio turėjo par
davėjas?

Lietuvos vaizdelis.

Vytautas Tamulaitis

MOKYTOJAS
Kalvės žaizdras degė žėrė 

rėjo. Didelės odinės dumplės 
be petraukos ūžė ir šniokštė, 
užpildamos ugnį gaivinančia 
oro srove. Aplink tiško auksi 
nės kibirkštys, ugnies lietumi 
apiberdamos pajuodusias si
enas

Kalvis rymojo ant geleži
nio priekalo ir piktai žiūrėjo 
į sūnų. Iš po juodų, užgriu
vusių antak;ų, j0 aįyS gekė 
kiekvieną vaiko judesį. Aukš 
ta, prakaituota kalvio kakta 
vis labiau niaukėsi ir rūgėjo. 
Berniukas, abiem rankom nu 
sitvėręs dumplių kotą, vieno
dai linksėjo į priekį. Jis pú 
tė ugnį ir visiškai nešinome 
jo tuo, ką tėvas dirbo. Tas 
kalvį pykino Šiandien kaip 
tik nauju būdu virino- geležį 
ir buvo įspėjęs sūnų, kad at
sidėjęs žiūrėtų ir mokytųsi- 
O berniukas žvelgė pro aprū 
kusį kalvės langą, viską už 
įniršęs; Geležis žaizdre buvo 
įkaitusi iki baltumu, sproginė 
jo ir švietė akinančia šviesa. 
Pats laikas buvo ją imti ir 
dėti ant priekalo. Bet sūnus 
jos nematė. Iš jo žvilgsnio 
aiškiai dabar buvo matyti, 
kad jo širdis ir mintys buvo 
ne čia...

«Kas man iš tokio sūnaus, 
kuris nenori dirbti? — mąstė 
kalvis, ir jo akys vis labiau 
temo. Jose gęso spindėjusi 
žaizdro ugnis, ir kūjis, kurį 
laikė rankose, pasidarė štai 
ga sunkus, nepakeliamas. «Ne, 
iš jo kalvis nebus», ištarė kar 

čiai, žiūrėdamas į sūnų. Ne 
sulauks senatvėje pavaduo 
tojo, kuris stotų į jo vietą 
čia, štai prie žaizdro. Nekurs 
tomas jis užges ir atšals, 
kaip ir jo visos viltys,..

Kas gi pasidarė sūnui? 
Toks buvo darbštus ir uolus. 
Ir mokykloj buvo pirmutinis / 
ir namuose nuo tėvo neatsili 
ko. Pareis, būdavo, iš moky 
klos ir tuoj kalvėje. «Tėte, 
ką dirbi? Ar galiu pamėgin 
ti? Kur kūjis, replės?» ...Ir 
kals, būdavo, sušilęs, supra 
kaitavęs Nė perspėtas dar
bo nemes, nenoromis kūjį pa 
dės, paskutinis iš kalvės išeis.

Dabar -- ne tas sūnus. Nie 
kas čia, kalvėje, jam neįdo 
mu. Ir naujų įrankių yra, ir 
du nauji priekalai pastatyti. 
Juk ne sau juos tėvas statė. 
Ne jam senatvėje jų reikėjo. 
Tegu dirbs sūnus, tegu gar
siai skambės jaunų rankų ka 
lamas plienas. Bet sūnaus šir 
dis staiga nuo darbo atvėso 
ir atšalo

Kai mokytojas netikėtai iš
vyko, ir mokykloje pamokos 
nutrūko, tėvas tikėjosi, kad 
sūnus laiko veltui neleis Ly 
giai uoliai jis kibs į darbą 
kalvėje. Šį rudenį bus gali
ma daug ko naujo jį išmoky
ti. Bet sūnus ne tik kad ne
parodė didelio uolumo, bet 
net ėmė darbo vengti. Pašau 
ktas stoviniavo kampuose, tik 
palieptas ėmė į rankas reples.

(B. D.)
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MIELI LIETUVIAI!
Pirkimas pirkimui nelygus.

indų ;ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis j sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
m

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

Prie pat autobusų Nr. 93 sustojimo vietos.

SÃO PAULOCaixa Postai 3967
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yra gerti alus MOSSORO,

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į^mogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calcados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 626 São Paulo

RUA BARÃO DE «TAPETININGA, 273 — 4 AND. - SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»
IRMÃOS BAUZIS

Regietrado nó C, R. C. éòb o ã.d 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - \Ã Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos dê firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Jljs^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsišto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
Liliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Josė Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
Endereço Telegraf co: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas 
iš savo apylinkės, 
įnterioro.

IC8SS

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė ūktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1KMACJ CAKKÍEKÍ ™

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

ns

Cervejaria Colombia J. A
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo Al. Dino Bueno, 702 Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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Pakėlus darbininkams atly

KLEBONIJOS STATYBA.

Prieš pora savaičių pradėti 
klebonijos statybos darbai 
sparčiai varomi pirmyn. Šią 
savaitę jau bus baigti pama 
tai, sekančia kils pirmojo au 
kšto sienos. Visi geros vali 
os lietuviai prašomi statybą 
paremti auka, kad dėl lėšų 
stokos netektų darbo nu
traukti.

— Ateinančia savaitę kun. 
J. Šeškevičius kalėdos Moko 
je gyvenančius lietuvius ir 
rinks aukas klebonijos 
statybai. '

— Šį sekmadienį pamaldos 
Bom Retiro ir apylinkių lie
tuviams S. Eduardo bažnyčio 
je (Rua dos Italianos) 10 vai.

— 14 spalio pamaldos Par
que das Nações ir apylinkių 
lietuviams. Pirmadienį p© pa 
maldų kun. J. Šeškevičius 
lankys tos apylinkės lietu
vius ir prašys aukų kleboni 
jos statybai.

— Lietuvių Sąjungos Brazi 
Ii joje Pirminko p Juozo Čiu- 
vinsko nauji telefono nume
riai yra sekantieji: 63 5267 ir 
63 5269, kuriais galima skam 
b.nti visais LSB reikalais ki
ekvieną dieną, išskiriant šeš
tadienius, nuo 8 iki 11 vai.

%
— Med. studentas Br. Ska- 

das iš Porto Megre rašo, kad 
«Mūsų Lietuvą» gauna tvar
kingai. visus numerius. «Taip 
pat labai patenkintas su ra
dijo lietuviškais pusvalan
džiais. Linkiu, kad šis lietu
viškas balsas dar ilgai butų 
girdimas Brazilijos padangė
je».

V Klimeika, iš Jacarei, P. 
Šimoniui rašo' miela klausy
ti per lietuviškus radio pus
valandžius lietuvišką žodį, 
daineles ir muziką, tiems, ku 
rie gyvena interiore ir su lie 
tuviais retkarčiais susitinka. 
Toliau siūlo įvesti į radio pus 
valandžius interioro lietuvių 
skyrių. Mano,, kad interioro 
lietuviai 5 arba 10 minčių su 
tiks finansuoti. Sako, kad tai 
labai naudinga yra, kurie tu
ri mišrias šeimas, (interiore 
mišrių šeimų dauguma), radi
jo mielai klauso (ypač pa
lengvina klausyti pranešimė- 

Buhalterijos raštinė “Nascimento"
Nelson do Nascimento

Guarda • Livros Reg; C. R. C. SP. K.o 21.174

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

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

Raštinė: Avenida Zelina, 956 — Vila Zelina.
Greiti laiku persikels į naujas patalpas, į avenida 

Zelina, 831, šone bažnyčios.

jimas dviem kalbom. Radijo 
vadovybės interioro klausy
tojų pageidavimus stengsis pa 
tenkinti.

LIETUVIŠKI RANKDARBIAI
PAULISTANU PARODOJE

São Paulo savaitraščio 
“Shopping News” iniciativa 
šio mėnesio 12 d. išvakarėse 
Dia das Americas, bus atida 
rytas Pirmasis Paulistu Rank 
darbių Salonas naujuoe 
Sears, Agua Branca ritmuose 
Bus išstatyti moterų paulistu 
rankdarbiai, apie 200 exp©- 
natų, kuriems Sears užleido 
savo rėmų vieną aukštą. Eks 
ponatų tvarkimas pavertas 
Clube Paulista de Decorações 
Tame aukšte Ponia Marija 
Remenčienė gavo atskirą 
kampelį savo rankdarbiams 
išdėstyti, kadangi ji didžiau
sią eksponatų skaičių patie
kė, komisijos įvertinta virš 
Cr® 160.000,00 sumai.

Lietuviškas kampelis atvaiz 
duos seniausią lietuvės rank
darbį ■•- juostą ir jos oritai- 
kymą praktiškam gyvenimui 
Patiekta įvairių audinių tauti 
niais motyvais, kurių dalį 
paplistai jau yra matę anks
tyvesnėse parodose — G le- 
ria Prestes Maia, Ibirapuero- 
je, Rio de Janeiro. Tik čia 
bus gausesnė įvairumu ir 
vien tik jos kūribos Kiek lai 
ko paroda tęsis dar nenusta
tyta.

Oficialus parodos atidary
mas įvyks šio mėn. 12 d. 17 
vai Sears Agua Braneo rū
muose Numatyta kad atida 
ryme dalyvaus vietos valdži
os ir parlamento atstojai, J. 
Em. Kardinolas ir iš toliau 
dvasia, ir pasui, valdžios ats 
tovai.

Patogiausia susiekimas į 
parodą vykti tinka visos su
sisiekimo priemonės, kurios 
eina nuo centralinio pašto 
(correio centrai) Lapos pu
sėn. Išlipti prie Matarazzo 
fabriko (Agua Branca) Sears 
taip pat skiria savo autobusą 
geltonos spalvos, kuris važi
nės gatvėmis ir patarnaus no 
Tintiems vykti į parodą dykai.

Į parodos atidarymą Įėji
mas laisvas. Atskirų pakvie 
timų nėra. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti per spaudą.

Koresp.

VISI DALYVAUKITE ŠEIMYNIŠKAME 
BOM RETIRO LIETUVIŲ

VAKARE
Vakaras įvyks š/m. spalio mėnesio 14 d. 

“Luso-Brasileiro” salėje. R. da Graça, 608. 
Vakaro pradžia 3 vai. p. . Meninė programa 6 vai. 
Programą išpildys Bom Retiro lietuviškas jaunimas 

talkininkaujant zeliniečiams

RIO DE JANEIRO LIETUVIAI 
RUOŠIA VAKARĄ

Spaliaus m. 27 d. Rio de Ja 
neiro lietuviai ruošia vakarą. 
Bus Įdomus vaidinimas ir ki
tos įvairenybės. Visi Rio de 
Janeiro ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti Smulkes 
niu informacijų gali gauti šeš
tadieniais susirinkimų metu, 
arba paskambinant kaa. Dr. 
Z. Ignatavičiui.

— Kelioms dien. iš R de Janei 
ro į S. Paulo vyko Pr Dutkus 
su žmona Taip pat porai die 
nų biznio reikalais, buvo at
vykęs Pranas Ziezis.

— Spaliaus ra. 4 d, A'biną 
ir Kazimierą Ambrozevičius, 
gyvenančius Mokoje, buvo at 
vykę giminės ir draugai pas 
veikinti 20 metų vedybinio 
gyvenimo proga.

— Kompozitorius Juozas 
Strolia ruošiasi išvykti iš Bra 
žili jos ir todėl nei L. K. Ben 
druomenės choro chorvedžio, 
nei parapijos vargoninko pa
reigų daugiau jau neina.

LAIKAI

Juozui Genevičiui, Jr. Ma
sini, Al. Grabauskui, J Sėlio- 
kui, Vyg. Navickui, A. Laz- 
dauskui, M. hliš.vtei, Anelei 
Ambrozevičienei, H Guzikaus 
kui, Inž. M Ivanauskui.

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame kri^grašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim, visas reikalingas informacijas.

Rua Taquari, 19 — s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

A.fA. JUOZAS MAŽELIS

Rugsėjo m. 28 d. Vila Želi 
nojė mirė Juozas Maželis, 52 
m. amžiaus, kilęs iš Aluntos 
miestelio. Brazilijon atvyko 
1928 m. liepos 4 d. Velionis 
nuliūdime paliko žmoną Oną 
dukterį, Genę, sūnų Stas , 
marčią, anūkę. Septintos die 
nos mišios - egzekivijos bu< 
8 d. spaliaus, ateinantį pirma 
dietų, 8 vai. Vila Zelinoje.

— Spaliaus mėn. 4 d. vaka 
re mirė Ona Šimbelienė 77 
m. amžiaus, kilusi iš Pasva
lio parapijos Nuliūdime pali
ko dukteris Ona Vimkevičie- 
nę, Veroniką Orišiukienę, sū 
nūs, Antaną ir Joną, marčias, 
žentus, anūkus. Palaidota La
pos kapuose

— Rugsėjo m. 29 d. Vila 
Zelinoje mirė Antanas Stan
kevičius, 84 m amžiaus, ki
lęs Garliavos parapijos. Prieš 
keletą metų mirė žmona Mi
kalina. Daugiau giminių Bra 
zilijoje neturėjo. Ve
lionis yra buvęs Lietuvos ka 
riuomenės savanoris. Buvo 
pavyzdingas, susipratęs lietu
vis katalikas.

ginimą, pabrangus popieriui 
nuo šio numerio atskiras «MÜ 
sų Lietuvos* numeris kainuos 
ne du, bet tris kruzeirus. Me 
tinė preMÔmerata Crí 200,00.

Septintos dienos mišios bus 
šeštadienį, 6 sausio , šeštadie 
nį 6,30 vai. Vila Zelinoje

VYRŲ BROLIJOS SUSI
RINKIMAS

Šį sekmadienį, tuoj po su
mos kviečiamas Vyrų Broli- 
jo susirinkimas pasitarti ker
mošiaus reikalais. Kaip jau 
žinoma, kermošius prasiedės 
13 d. spaliaus, kitą šeštadie
nį. Todėl šį sekmadienį reik 
pasiskirstyti darbais.

— Jau atvežė keturis nau 
jus bažnyčiai vitražus (spal
vuotus langus). Viename lan 
ge yra šv Cecilijos paveiks 
las (L. K, Bendruomenės cho 
ro auka), kitame šv. Mykolas 
(Gremio S, Miguel auka), tre 
čiame šv. Jonas krikštytojas, 
ketvirtame šv. Petras. Pasku 
tiniesiems dviems fundatorių 
perą. Vieno lango kaina Cr. 
20.000.00.

Naujų vitražų pašventini
mas numatytas 25 d. lapkri 
čio, kartu su šv. Cecilijos 
švente.

— Užsieniečiai Pennsylva 
nijoje negali turėti šuns.. 
Šiom dienom Easton, Pa , teis 
mas nubaudė prieš ketverius 
metus atvykusį bulgarą, pabė 
gelį George Walkoff už tai, 
kad jis laikė vokišką aviga 
nį šunį. Jam priteisė 32 die 
nas kalėjimo, nes Pennsyl 
vanijos įstatymas draudžia 
užsieniečiui turėti šunį. Už 
Welkoffą kitas žmogus sumo 
kėjo 34 dol. vietoj 32 dienų 
kalėjimo ir žmogelis laisvas, 
bet šuo dar liko kalėjime ir 
turi laukti tolimesnio spren 
dimo apie savo likimą.

PAIEŠKOJIMAS:

Uršulė Dirvanauskaitė-Kaš- 
čionienė, gyv. Rua Marechal 
Malete, 77, Vila Zelina São 
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvanauską, ankščiau 
gyv. Rio Grande do Sul.

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

PARSIDUODA

Santos - Praia Grande Vila 
Balnearia, Av. Miramar 100 
mt. nuo praios kampinis skly 
pas 15x20 mt. su mediniu na
mu. sų visais baldais. Kaina 
visiems prieinama, smulkes
nių informacijų «Mūsų Lietu
vos» redakcijoj. Av. Zelina, 
706.

Spaliaus mėn. 13-14 dienomis V. Zelinoje bus

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

DIDELIS KERMOŠIUS
Kermošių prašomi paremti fantais, (prendo- 

mis). Iš anksto kviečiami visi dalyvauti.
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