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Chorai

Šia tema rašyti paskatino 
šv. Cecilijos-ehorų globėjos 
šventė.

Apie chorų reikalingumą 
nėra reikalo rašyti. Reikalas 
labai aiškus. Chorai per dai 
ną ir giesmę žadina tautinius 
jausmus, sustiprina ryšius su 
tėvyne, kitataučių tarne cho 
rai yra didelė savo kultūros 

» propagandos priemonė. Pavyz 
džiui kazokus pasaulis ne 
tiek pažįsta kaip puikius ka
rius, kiek jų nuostabius cho
rus.

Kitados São Paulo lietuvių 
kolonija turėjo tris chorus. 
Keletą kartų suruošė, tauti
nių švenčių proga, bendrus 
koncertus. Į sceną išeidavo 
apie 150 dainininkų. Gero di
rigente rankoje buvo didelė 
pajėga.

Bet laikai keitėsi. Atėjo ka 
ro metas. Atsirado daugiau 
kilo pabūdžio kliūčių, iš Lie 
tuvos atvykusiam jaunimui, pe 
rėjus j senimo eilės, o čia 
augusių j u daug mažesnis 
nuošimtis domisi lietuviška 
daina, pora chorų sustabdė 
savo veikimą. Beliko vienas 
tai liet Kat Bendruomenės 
choras, kuris ateinančių me
tų pradžioje minės dvidešim
ties metų savo niekados ne- 
pertraukte dvrbe, sukaktį'

Žinant nelengvas sąlygas, 
didelis kultūrinis indėlis yra 
įrašytas į S. Paulo lietuvių gy 
venimo istoriją.

Ka * choras išeivijoje galę 
tų gyvuoti yra reikalingi šie 
dalykai: choristai, chorvedis 
materialinės sąjygos.

Turint gerų norų ir su vi 
dutiniškomis pastangomis, dar 
i? šiandien galima surinkti 
reikalingą skaičių choristų, 
jau iš Brazilijoj augančio bei 
bręstančio jaunimo

Kur kas sunkesnis reikalas 
yra gauti geras chorvedis. 
Čia neužtenka tik savo spe
cialybės žinojimo. Chorve
džiui reikia bendrauti su cho 
ristais, turėti specialiųjų vi-« 
suomeninių nusiteikimų. Paty 
rimas rodo, kad garsūs kom
pozitoriai, nemokėdami ben
drauti su žmonėmis bendrai, 
o specialiai su choristais, ne, 
pažindami, ar nenorėdami pri

Kariuomenės šventė

Lietuvoje buvo švenčiama 
lapkričio mėn. 23 d. Kariuo
menės Šventė.

Šiandien kariuomenės bu
vusiai vadovybei yra metami 
skaudžių kaltinimų, kad nepa 
kėlė kardo ir nepaleido šū
vio bolševikams okupuojant 
Lietuvą. Kiek keno kaltės 
čia buvo, istorija tars savo 
žodį. Dar mes per daug arti 
visų tų įvykių efeame Kad 
Vasario Šešioliktosios hepri- 
priklausomybės aktas nebūtų 
buvęs įvykdintas be ginklo 
pagalbos. Jo įgyvendinimas 
pareikalavo penkių tūkstan
čių savanorių gyvybių. To
dėl ir kariuomenės šventės

Išeivijoje

sitaikinti prie aplinkumos nuo 
taikų, nors ir be blogos va
lios, ką geresnio iš choro pa 
daryti nepavyksta.

Be to mes gyvename kraš
te, kur, išskiriant p. F. Gir- 
dauską, kito chorvedžio netu 
rime. Bet p. F. Girdauskas, 
del savo sveikatos stovio, pla 
čiau į dainos meną įsileisti, 
negali.

Norint nenorint chorvedžio 
reikia ieškoti kituose konti
nentuose. Tai yra surišta su 
nemažomis išlaidomis, o an
tra, atvykusieji iš kitų kraš
tų chorvedžiai, nevisada pa 
teisino į j-uos sudėtas viltis. 
Ir dabar ieškome chorvedžio. 
Rasti nelengva. Tarp kitų 
priežasčių ir ši: su šeima at 
síkvíest’ beveik neįmanoma 
dėl kelionės brangumo. O 
viengungių rasti nėra leng 
va. Šiuo metu yra laimė, kad 
bent laikinai sutiko chorui va 
dovauti p. F. Girdauskas Jis 
ir buvo pirmutiniš chorvedis 
prieš 20 metų. Atrodo, kad ir 

ats likimas taip lėmė, kad 
jam teks ir atšvęsti choro 20 
metų darbo sukaktį.

Chorui išlaikyti yra reika 
linga materialinė parama pi 
nigai. Visuomenė šiam reika 
lui nebuvo kurčia. Tai rodo 
buvęs didelis skaičius rėmė 
jų. Ir chorui vėl pradėjus dar 
bą, liębiviška visuomenė 
vėl rems
. Kartais skaitome panegyri 
kų kam nors nakrutinus pirš 
(ą vieną kartą per kelerius 
Įmetus. Choristai daugiau ne 
gu bet> kas kitas, ypač valdy 
jos, dirbo ir dirba Kartais 
net keista, kad yra tokių, ku 
rje mapo kad didelę malonę 
ir auką padarė, jei nupirko 
pakvietimą ir atėjo koncer 
tąn Tuo tar u choristai du 
tris kart per savaitę vėlais 
vakarais lanko repeticija^. Ir 
nerio mokestį moka.

Reikia džiaugtis, kad jauni 
mas rodo susidojnėjimė cho 
ru, kad visuomenė jos pas 
tąngas remia. Vieniems ir ki 
tiems bendradarbiaujant, dar 
iįgai pajėgsime išlaikyti vie 
riintėlį šiuo metu Brazilijoj 
lietuvių chorą.

progia pagerbiame žuvusius 
ūž laisvę praeityje ir dabar 
bekovojančius partizanus.

Neturėkime iliuzijų, tai pa
rodė Vengrijos pavyzdys, pa 
vergtos tėvynės išlaivinimas 
4ar pareikalaus aukų, dova
nai laisvės mums niekas ne
duos.

Vengrijos darbininkai ne
pasiduoda okupantams

Vengrija rusų tankų tapo 
okupuota. Kova tebevyksta 
tik partizaninių būdu. Nežiū

Pretesiama Lietuviškos Architektūros Paroda 
S. Paulo Municipal Bibliotekoj 

iki gruodžio mén. 1 d. 20 vai. imtinai.
Dėl didelio lietuviškos architektūros triptiko pasisekimo, 

gausaus jo lankymo ir domėjimusi Lietuva, paroda pratęsia
ma dar vienai savaitei.

Iki šiol yra pastebėta, kad apie liet, architektūros parodą 
rašė tris kart laikraštis ‘‘Gazeta" 27 oe Outubro, 10 ir 20 de 
Novembro ir “Esiado de São Paulo" Nr. 30 de Outubro ir 14 
de Novembro. Trys iš jų su didelėmis graž omis iliustracijomis.

rint, kad kraštas yra nualfn 
tas, sugriautas, trūksta mais 
to, maskoliai terorizuoja. Ii 
audies ryžtingumos kovoti 
už išsilaisvinimą nepalūžo.

Šiomis dienomis, turėjo su 
sirinkti Vengrijos darbininko 
centralinės organizacijos ta 
ryba Okupantai šį susirinki 
reą sutrukdė. Bet darbininkų 
vadai nenusilenkė okupantų 
smurte veiksmas. Jie protes 
tavo Raudonarmiečiai iš dar
bininkų sindikatų susirinkimo 
patalpų pasitraukė.

Darbininku atstovai priėmė 
šias rezoliucijas:

1 Valdžia turi pripažinti 
tautinę darbininkų tarybą kai 
po teisėtą darbininkų atstovy 
bę.

2 Skelbiamas dviejų dienų 
streikas, išskiriant maisto in
dustrijas.

3 Kada r vyriausybė priva
lo pripažinti rytoj (penktadie 
nį) tautinę darbininkų tarybą 
teisėta visų darbininkų atsto 
vybe. kad streikas galėtų būt 
baigtas šeštadienį. Priešingu 
atveju, streikas bus paskelb 
tas neribotam laikui.

4 Vyriausybė šeštadienį, la 
pkričio 24 d , privalo pradėti 
derybas su darbininkų taryba.

5 Derybų pagrindu turi bū 
ti aštuonių punktų programa, 
tarybos lapkričio m. 15 d pri 
imta ir patvirtinta. Tarp- šių 
punktu yra šie reikalavimai, 
gražinti vyriausybėn Imre Na 
gy, paleisti suimtuosius, ati 
traukti rusų armiją iš krašto, 
paskelbti laisvus rinkimus, su 
daryti koalicinę vyriausybę, 
duoti spaudai ir radijui infor
macijos laisvę

6 Vyriausybė privalo su
teikti spaudai pilnas ir teisiu 
gas informecijas.

7. Vyriausybė privalo paro
dyti gerą valią paleisdama 
laisvėn visus kalinius, gražin 
dama iš tremties tremtinius.

Pastebėtina, kad darban bu 
vo grįžę tik dvidešimts pro
centų darbininkų. Paskelbus 
streiką ir tie paleido darbą,

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 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.

Laikraštininkai lankėsi an
glių kasyklose, rado jose dar 
bą sustabdytą. Kasyklas sau
goja rusų tankai. Angliaka
siai pareiškė laikraštininkams 
kad jie pasiryžę streikuoti li
gi pasitrauks iš krašto rusų, 
kariuomene.

Partizanų veikla išsišakoju
si visame krašte. Jie ardo nl 
tus, dinamituoja traukinius.

Vengrija nors ir okupuota, 
tačiau pasyvus pasipriešini
mas ir pogrindžio kova vyks
ta visame krašte.

Ka daro Juzsgtimu Tautu 
Organizacija pavergtųjų 

reikalu.

Be žodinių protestų lig šiol 
nieko nėra padariusi Pasku 
tiniuose posėdžiuose priėmė 
Kubos rezoliuciją, kad būtų 
gražinti ištremtieji, ir Indijos 
; tstovo rezoliuciją - kad Ven 
grija įsileistu Jungtinių Tam 
’ų Organizacijos stebėtojus 
ir kad jie turėtų teisės lais
vai judėti po visa kraštą,

Jugoslavijos - Rusijos san
tykiai

Paskutiniu metu pablogėjo. 
Mat Tito vienoj savo kalboj 
pasmerkė rusų kariuomenės 
kišimąsi į Vengrijo reikalus. 
Maskva užsirūstinus” paskelbė 
bad Tito nukrypo nuo Leni
no linijos. Belgrado ir Mask 
vos santykius dar daugiau 
atšaldė Molotovo paaukštini
mas.

Pastebėtinas faktas, kad 
Lenkijos atstovas Jungtinėse 
Tautose rod© didesnio sava
rankiškumo, nevisada balsuo 
ja su satelitais. Daugiau links 
ta Jugoslavijos draugystės.

Komunistu partijos pergy
vena krizi ,

Rusų įžūlūs įsikišimas j

Vengrijos vidaus reikalus, 
beveik visų kraštų komunis
tų partijas suskaldė. Net ir 
Rytų Vokietijoj. Atrodo, kad 
Belgradas daugiau turi pase
kėjų negu Maskva.

— Lenkijoje, Gomulkai lan 
kautis Maskvoje, kaikuriuose 
miestuose įvyko demonstraci 
jų ir susirėmimų su policija. 
Padėtis įtempta Bulgarijoj ir 
Rumunijoje. Kurią nors die
ną irgi įvyks sprogimas.

— Lenkua neatsisakė nuo 
Varšuvos pakto. Tai matyti 
išpaskelbto pareiškimo Go
mulkai lankantis Maskvoje.

— Rusai pasiuntė daugiau 
kariui menės Riiminijnn. Bijo 
kad nepasikartotų Vengrijos 
įvykiai

— Argentinos vyriausybė 
paprašė, kad Rumunijos mi- 
nisteris Anton Moisescon, per 
24 va andas apleistu kraštą.

Vengrijos atletai Melbourne
Tarptautinėje olimpiadoje 

pareikalavo, kad būt iškelta 
laisvosios Vengrijos, ne ko
munistinės, vėliava Vėliava 
buvo pakeista Vėliava su 
penkiakampe žvaigžde buvo 
sudraskyta ir sudeginta.

- Laisvojo pasaulio ven
gru organizacijos reikalauja, 
kad rusu s ortininkai būt pa 
šalinti iš tarptautinės olim
piados.

— Rusija yra susirūpinusi 
savo įtakoje išlaikyti Kiniją 
peš yra ženklų rodančių, kad 
ir Kinija gali pasekti Tito pa 
vyzdžiu.

— Vengrijoje pradėjo siaus 
ti įvairios epidemijos, kaip 
vaikų paralyžius ir kitos.

Kremliuj laimi stalinístái
/

Iš Maskvos praneša, kad 
pirmasis ministerių kabineto 
vicepirmininkas Molotovas y 
ra paskirtas valstybės kontro 
lės ministerių. Jo pareiga pri 
žiūrėti finansinės ir ekonomi 
ąės krašto įstaigos, patikrin
ti vyriausybės nutarimų vyk
dymą, patiekti vyriausybei 
naujų planų. Ši nauja minis
terija turės ir savo policiją. 
Taip pat prižiūrės kariuome
nės politinį švietimą Turi tei 
sės kištis į visas ministerijas, 
jas kontroliūčti. Molotov yra 
buvęs pirmasis ir artimiau
sias Stalino bendradarbis.

Reikia laukti, kad Rusijoje 
šiek tiek paleisti pavadžiai, 
paskelbus Stalino nuvertini
mą, vėl bus suveržti.

PROTESTO MITINGAS - UŽ 
PAVERGTŲ TAUTŲ IŠLAIS

VINIMĄ.
Lapkričio mėn. 27 d. 8:30 

va!., Praça da Sė, prie S. Pau 
lo katedros, ruošiamas paverg 
tųjų tautų protesto susirinki
mas - mitingas, protestuoti pri 
eš vykdomus rusų žiaurumus 
pavergtuose kraštuose ir rei
kalauti, kad pasitrauktų išoku 
puotų kraštų. Lietuviai, kaip 
ir kitos tautos dalyvaus su sa 
v© vėliava.
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— S. m. lapkričio 23-24 d. 
d. Detroite, JAV-se, Šaukia
mas Balio kongresas. Jame 
bus apsvarstyta dvejų veiklos 
metų apyskaita ir nustatytos 
gairės ateities darbams. Bal
io darbai ne tik nemažėja, 
bet dar plečiasi. Skyriuose 
jau dabaij išrenkami delega
tai, kurie bus siunčiami į su 
važiavimą. Balfo vadovybė, 
būtent - einąs Balfo pirminiu 
ko pareigas pre). J Balkūnas 
ir vicepirm. J. P. Ginkus, su 
važiavimo reikalu išsiuntinė
jo visoms Baltų skyrių valdy 
boms aplinkraštį.

— Lietuvių Krikščionių De 
mokratų Sąjunga savo meti
nėj konferencijoj Clevelande 
išryškino lietuvių kultūrinės 
veiklos reikalą, pasisakė prieš 
daly spaudos diskreditavimą 
dirbančių politinį darbą, dar 
kartą pasmerkė komunistų už 
grobtuose kraštuose terorą ir 
vergiją, pritarė Clevelande 
pradėtam lietuvių politinių 
grupių sąjūdžiui mūsų politi
nei vienybei ugdyti. Lietuvių 
politinio bendradarbiavimo rei 
kalu - konferencija nutarė 
kviesti visus lietuvius jį grįs
ti politinę veiklą, demokraty- 
bę ir nuoširdų bendradarbia
vimą palaikančiais principais.

Lietuvos laisvinimo reikalu 
nutarta: 1. Laikyti būtina vi
soms lietuvių politinėms jė
goms dirbti bendrai ir sutar
tinai Lietuvos laisvinimo dar
bą jam vadovaujančiame Vy 
riausiajame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete. 2, Remti V li
ko žygius ir darbus tiek mo
rališkai, tiek materiališkai. 3. 
Pabrėžti, kad Vlikas yra lie
tuvių tautos politinė vadovy
bė, kokia jis prisistatė lietu
vių tautai 1944 m. Vasario 16 
d. deklaracija. 4. Siekti, kad 
iš VIiko pasitraukusios politi 
nės grupės persvarstytų savo 
pasitraukimo motyvus ir vėl 
sugrįžtų j Vliką. 5 Pritarti 
VIiko sesijos 1956 m. birželio 
22 24 d. nutarimui dėl jo san 
tykių su min. St. Lozoraičiu. 
6. Remti sumanymą kelti Lie
tuvos bylą Jungt. Tautose. (E)

— Per pasitarimus Londo
ne Suezo kanalo reikalais 
Sov. Sąjungos dabartinis užs. 
reik, ministeris Šepilovas yra 
pareiškęs, kad tautinis suve 
renumas negali būti nei per
kamas, nei parduodamas. Į 
Šepilovo teigimą tučtuojau 
reagavo Australijos min. pir 
mininkas Menzies, pažymėda 
mas, kad jį turėtų pirmoj ei
lėj vykdyti patys Sovietų va 
dai.

Lietuviškosios radijo valan
dėlės, atžymėdamos metinę 
siikaKtį tarp Stalino ir Hitle
rio sudarytojo pakto, kuriuo 
buvo pasidalytos jiems nepri
klausančios svetimos Pabalti
jo respublikų teritorijos. Še- 
pilGvui ta proga priminė Lie
tuvą. Juk Lietuvos suverenu
mas kaip tik yra buvęs So
vietų komercinės tranzakci- 
jop su nacine Vokietija auka. 
Toliau per radijo valandėles 
buvo išsamiai nurodyta, kaip 
naciai vedė derybas su bol
ševikais ir visiškai nesiskai
tė ne tik su Lietuvos, bet ir 
su kitų Pabaltijo kraštų tauti
niu suverenumu kurio gynė
ju arabų ir Azijos tautose da 
bar nori Sovietai dėt (E)

— Netoli Bregenco kuria
mas antrasis «Europos kai
mas». Kaimas susidės iš 12 
namų, jame bus įkurdintos 24 
pavergtųjų Europos tautu š»i 
mos. Kaimas įsteigtas toje vie 
toje, kur sueina Vokietijos, 
Austrijos ir Šveicarijos sie
nos. Pirmoj eilėj čia įkurdi
nami žmonės, kuriems neįma 
noma niekur emigruoti ir sun 
ku gauti darbo. 3 namai jau

visiškai pastatyti. Lėšų Šiam 
kaimui sudėjo įvairios priva
čios ir politinės organizaci
jos. Ir Vokietijos kancleris 
Adenaueris paaukojo 5000 
DM.

Pirmasis šios rūšies «euro 
pinte kaimas» pabėgėliams iš 
bolševikinių sričių įkurdinti 
belgų domininkono Domini
que Pierre rūpesčiu buvo įkur 
tas šių metų gegužės mėnesį 
prie Aacheno. Trečiasis «eu
ropinis kaimas» numatomas 
įsteigti «benamiams užsienie 
čiams» prie Augsburgo. (E)

— Vokiečių statistiniais duo 
menimis, Vokietijoje aukštuo 
sius mokslus studijuojančių 
užsieniečių skaičius iš 5.943 
pereitais metais pakilo į 6882 
Taigi, padidėjo 939. Užsienie 
čiai daugiausia studijuoja me 
diciną, techninius mokslus, y 
pač statybas ir kitus prakti 
nfus dalykus. Vokietijoj stu
dijuoja studentai 92 tautybių. 
1954 1955 m. daugiausia stiidi 
javo amerikiečių (824). bet 
pereitais metais jie nukrito į 
3 vietą. Šiuo metu Vokietijoj 
daugiausia studijuoja persų 
(šių skaičius iš 718 pakilo iki 
843) Po jų gausumu eina nor 
vegai.

Pabėgėsi Vihians deceute 
gyvena Siockhatae

(ELTA) Jau buvome prane
šę apie Stockholme iš sovie 
tinių turistų grupės nubyrėjo 
šią lietuvę. Dabar apie ją gau 
ta daugiau žinių. Pasirodo, 
tai esama vieno Vilniaus ins 
titulo politinės ekonomijos ir 
geografijos dėstytojos, kuri, 
pasinaudodama proga, atitolo 
nuo Sovietų turistų ir švedų 
įstaigas pat-iprašė politinės 
globos. Netenka abejoti, jog 
toji globa jai bus suteikta 
Kol kas ji apsigyveno viena 
me pensione.

Pabėgėlė yra karšta patrio 
tė. Gerai žino padėti taip pat 
visoje Sov. Sąjungoje. Apie 
jos pabėgimą pranešė ue tik 
skandinavų, bet taip pat ame 
rikiečių, vokiečių, britų, švei 
carų ir kita spauda. Laikraš 
čiai rašo, kad pabėgimas iš 
«Pobi e dos» š. m, rugsėjo 28 
d. buvo labai dramatiškas, 35 
m. bėglė yra labai daug išgy 
venusi, o dabar po tų visų iš 
gyvenimų nori pasilsėti. Sve 
dų policija ją tardė 4 dienas. 
Manoma, kad ji Švedijoje var 
gu pasiliks, bet išvyks toliau 
į laisvę

Tuo pačiu laivu keliavo dar 
16 lietuvių, 15 latvių, 8 estai 
ir daug rusų Saugumo sume 
ūmais kol kas pavardė nes
kelbiama Bet tikimasi, kad 
netrukus bus galima paskelb 
ti viešai daugiau duomenų. 
Užsienio spaudos nurodoma, 
kad tai yra pirmas iš Lietu 
vos pabėgimas į Švediją po 
1951 m. Į Vakarus kitais ke 
liais yra atbėgusiu ir daugiau 
mūsų tautiečių. Šis dramatfš 
kas «nubyrėjimas» iš sovieti 
nių turistų ekskursijos yra 
sukėlęs gyvą susidomėjimą 
ne tik tarp Švedijos lietuvių, 
bet ir visur kitur tarp musų 
tautiečių.

— Prancūzija. Prancūzų 
laikraštis «Nanterre» (tiražas 
27 000) paskelbė E. Turausko 
plačią įvykių apžvalgą, kurio 
je išsamiai atžymėta taip pat 
Kenčiančios Bažnyčios pade 
tis Lietuvoje Nurodyta, kaip 
religinis gyvenimas žydėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
metais ir kas bėra belikę da 
bar Naudojamasi pačiais nau 
jaustais duomenimis Drauge 
nurodyta, kaip sovietai kovo 
ja su religija naujais meto 
dais, kurie iš esmės yra pa 
tikę seni, pakeista ir geriau

LIETUVA 19'»1' m. lapkričio 24 d

Prezidentą» Eisenhower Vyriausi© Tribinol* teisėjų tarp» prie Baltąją rūsių. Vyriau
sias Trikūnolas, rinkiniams pasibaigus, oficialiai paskelbia, pačiam kandidatui dalyvaujant, 
kas būna išnaktas į prezidendentus. (US1S)

pritaikyta prie gyvenamoje 
meto reikalavimo nebent tik 
bolševikinė taktika. Tam pa 
čiam numeryje plačiau apra 
syta 48 ji socialinė savaitė 
Prancūzijoje, kurioj dalyvavo 
taip .at Lietuvos atstovai.

— Fordhamo ir Columbijos 
un-tai šiais metais New Yor 
ko lietuviams studentams su 
teikė progą tobulinti savo 
gimtąją kalbą. Abi mokslo ins 
titucijos įvedė lietuvių kalbos 
ir literatūros kursus Fordha 
mo un-te lituanistiką dėstys 
profesoriai A. Salys, A. Vasys 
ir kun. Jaskevičiut. JaV LB 
centro valdyba kreipėsi į lie 
tuvių jaunuomenę, ragindama 
ją studijuoti lituanistinius da 
lykus. Šiuo metu įvairiose 
JAV aukštosiose mokyklose 
mokosi apie 800 lietuvių stu 
dentų. Lituanistika stipriai 
atstovaujama ir Pennsylvani 
jos un-te. Lituanistika dėste 
nua taip pat Muencheno uo
te Vokietijoje.

— Liet. Kultūros Fondas' 
Australijoje yra paskelbęs 
mokiniams geriausio rašinio 
konkursą. Tema «Kodėl aš 
kalbu lietuviškai». Už 3 ge 
riausius rašinius bus skiria 
mos premijos knygomis. Dar 
bai turi būti įteikti iki gruo 
džio 1 d. Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga Čikagoje yra pasky 
rusi 250 dol. premiją už jau 
nimui skirtą sc. veikalą.

— JAV-se labiausiai papli
tusio katalikų savaitraščio 
«The Register» vyr. redakto
rius prel. M. Smith paskelbė 
vedamąjį, kuriame labai šil 
tai atsiliepia apie lietuvius. 
Britų leidžiamam dienrašty

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIM' VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIA S 10:15 > 1 (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora São Pau o PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

Ir antras pusvalandis — per Radio Nove de Julho — 
540 m. Banga. Sekmadieniais 8:30.

Priimame komercinius skelbimas ir pasveikinimus sa 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37-2265.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienės

Vėjas Nuo Baltijos
Vėjas nuo Baltijos pučia, 
Debesys atneša krauje lašus... 
Žemėj griuvėsiai, žemėje tuščia — 
Liepsnos nulaižė mūsų namus.

Styra prie pirkios pamate seno 
Apdegusios kriaušės liemuo.
Kur kartų kartos lietuvių gyveno.
Liko kertinis akmuo.

Naktimis partizanai pareina —
Iš raistų, iš girių, iš žemės gelmių, 
Ir vėliavą kelia su daina 
Į nesugriaunamus bokštus pilių.

Atspėja joj’ slaptąjį žodį
Kad rausvas žiedelis obels, 
Lapeliai žali ir ūgeliai geltoni 
Iš apdegusio liemeuio greit pasibels —

Kad vėjai vakariai pakyla, 
Nešiodami debesis naujo lietaus...
Šaukliai pasirodė pakrantėmis Nemuno žilo... 
Bet kas tas skriaudas be n u plaus!!!

«Evening News» Adam Turyn 
paskelbė straipsnį apie di
džiąją Lietuvos kunigaikštie
nę ir Lenkijos karalienę Bar 
borą Radvilaitę.

— Šiemet vasara okup. Lie 
tuvoje buvo labai prasta. O- 
ras buvo toks lietingas, kaip 
retai kada anksčiau. Todėl 
į rudenį dfcrbų nrisirink© tiek, 
jog kolchnzininkai ir jų vado

vai nebežino, už ko tvertis. 
Tuo tarpu iš komunistų parti
jos vadovybės ir bolševikinės 
vyriausybės vis gausėja viso 
kių patvarkymų ir paliepimų, 
kada reikalaujami darbai tu
ri būti baigti. Partijos centro 
komiteto ir «LTSR ministerių 
tarybos» įsakymu dirvos vi
siems 1957 metų vasarinių 
kultūrų pasėliams ir visi pū
dymai turi būti suarti iš ru
dens. Žemės ūkio ministerija, 
sovchozų ministerija, parti
jos rajonų komitetai, rajonų 
vykdomieji komitetai, MTS ir 
tarybinių ūkių direktoriai įpa 
reigoti užtikrinti, kad «rude
ninio ir juodųjų pūdymų ari
mo planas būtų įvykdytas iki 
1956 m. spalio 20 d.» Tačiau 
toli gražu darbai neina taip, 
kaip suplanuojama popieriu
je ar partijos centrų reika
laujama (E)

SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA”
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— «NàèiOHàljni© T. Sąjun- 
gos ūkio* žiniomis, 1955 m. 
visoj So V. Sąjungoje buvo 
85,700 kolchozų ir 5134 sov- 
chozai. Okup, Lietuvoj kol
chozų skaičius paskutiniu utie 
tŪ iš 1787 pakilus iki 1900. © 
sOvchozų Skaičius iŠ 71 (su 
300,000 ha žemės plotu, be to, 
(fôfbininku ir tarnautojų dar
žams išskirtas 20,000 ha) pa
didėjęs iki 77. Vilniaus radi 
jo 1956, IX, 3Ó pranešimu, «iš 
valstybinių žemės fondų», Įs
teigti 6 nauji tarybiniai ūkjai 
būtent - vienas Nemenčinės 
rajone, «Varduvos* sovcho 
ząs - Sedos rajone, Panemu
nėlio - Rokiškio rajone, Tiro 
bartiškių • Zarasų rajone, 
Rietavo - Rietavo rajone ir 
Šilutės - Šilutės rajone. Iki 
šių metų pabaigos numatoma 
įsteigti dar 10 naujų sovėho- 
žų. (E)

— Bolševikai visaip rėkia 
miioja naujajj pensijų jstaty 
mą, kuriuo sulaukusiems 60 
m. amžiaus ir 25 metus išdir 
basiems vyrams, o 55 m. su
laukusioms ir 20 išdirbusioms 
moterims turi būti mokamos 

, pensijos. Jos siekia nuo 300 
iki 1200 rublių menesiui i ra 
d tos mokėti nuo š, m, spa
lio 1 d. nauja tvarka, įsigalio 
jus naujajam pensijų Įstaty
mui. Apskritai, darbo žmonės 
laiko tai savo žymiu iaimėji 
mu, kad po Stalino mirties 
jie privertė bolševikinę vy 
riausybę pakelti minimalines 
atlyginimo normas ir jiems 
mokėti kiek geresnes pensi 
jas Tačiau pati bolševikų vy 
riausybė yra pasirūpinusi, 
jog visa eile atvejų ensijos 
net ir to amžiaus sulauku
siems negalės būti sumoka
mos. Tie. kurie buvo dėl sa
vo socialinės padėties perse- 
kiwti. atleisti iš darbo dėl su
sirašinėjimo laiškais su už
sieniu arba kaip «liaudies 
priešų* giminės, kurie buvo 
savivališkai nuteisti ir depor
tuoti j darbo vergti stovyklas 
etc, kaip tik negalės prista
tyti reikalingų įrodymų reika 
laujamam išdirbtu ar ištarnau 
tų metų skaičiui įrodyti.

Da&gian tokiu vakarti

Prieš kiek laiko Rio de Ja 
neiro lietuvių draugijom su
ruošė vaidiūimą-vakarą. Vai
dinta viėno veiksmo scenos 
vaizdeli^ K & s aš ei v?

Veikalėlių tūritiys giliai pa 
mokanti! iki ašarų jaudinan
tis. Patriotės motinos lietuvės 
rolę labai gerai atliko ponia 
Antonija Saurusaitienė, jau 
iš seniau pasižymėjusi lietu
vių vakarų artistė. Sūnaus 
Algio, nė Lietuvoje gimusio 
ir jau lietuviškos dvasios ne
tenkančio, bet vėliau ryžtin
gai pasiryžusio eiti Lietuvos 
keliu, vaidmenį atliko Anta 
ndš Sàurusâitis. Scenoje jiš 
pasirodė pirmą kartą, Višiemš 
patiko jo natūralus, jtikiiiàn- 
tíá VáiâihimaS. LidtbVių kolo
nija tikisi, kad jis visada «ei 
dėmės LiėtUVos kėliu», Suge
bės pritraukti ir kitą ciâ gi
musį jaunimą.

Tremtinį mokytoja Joną sa 
vo įprastu natūralumu be prie 
kaišto pavaizdavo p. Stasys 
Galvydis.

Vytauto Didžiojo vizijoje - 
p Vladas Vyčas, Pavergtos 
Lietuvos - plė. Angelė Vyčai 
tė. Nepriklausomos Lietuvos - 
plė. Verutė Ramanauskaitė, 
savo žodžiais patkikė į lietu
vių širdies jautriausias sty
gas. Paminėtina, kad Verutės 
Ramanauskaitės tėvelis anks 
Čiau yra nekartą gražiai su
režisavęs lietuv. vaidinimus 
Rio de Janeiro. Gaila, kad

Amerikos karu laivynas nesenai išstatė parodai New 
Yorke kolizėjuje, natūralaus dydžio satelitą, kuris bus paleis 
tas ėrdvėn Tar tautiniais Geofiziniais, 1957 58, metais.

Jo diametras 50 centimetrų. Svoris - 11 kilogramų. 
Viduj turi įvairius reikalingus aparatus. Tarp jų keturias ra 
dijo antenas apie vieno metro ilgio, vieną autOhiat šką siųs- 
tiiVąj kuris kelionės metu iuiorffiuos žemę. Fogėtės pagalba 
jis bus nusviestas į jam skirtą orbitą. (ILSIS)

dėl ligos negalėjo gėrėtis sa
vo duarelės pirmu, patriotiš 
ku pasirodymu scenoje.

Sufleravo ponia .- tieiė Du- 
bauskienė, gera lietuvė pa 
triotė

Be šio aidinimo, buvo ei 
lėraštiš dialogas: Žmogus ir 
Dievas Gražiai, su dideliu 
įsijautimu deklamavo p Vy
tautas \ y ėa s ir p Ričardas 
Saunoris. Šis pas tasis atliko 
ir visą i venos technikinį pa 
ruošimą drauge su p. Algir
du Steikú nu

Po vaidinimo buvo šokiai, 
kurie tesėsi ik. vėlybos nak
ties Ypač visiems patiko p. 
PoČius ir . lietuviško orkes 
trėlio pagriežti lietuvių mė
giamiausi šokiai. Ponas Po 
čius su savo armonika, bub 
nininko lydimas, taip mokė
jo Uždegti publiką, kad džiau 
g s m o pagauti sukosi visi!

Laikas prabėgo labai grei 
tai. Mūsų tautiečiai nepajuto 
kaip atėjo laikas skirstytis

Kiek teko patirti, vakare 
dalyvavo apie 200 lietuvių ir 
ėVečių. Tvarka buvo labai ge 
ra Lietuviai dar kartą paro 
dėj kad moka gražiai, kultū 
ringai pasilinksminti. Valio 
Rio de Janeiro lietuvių Šv. 
Kazimiero Bendruomenės ir 
«Dainavos* Valdybai! Duoki 
tė dàugiau tokių vakarų!

Dalyvis.

Kryzin Lietuva
(Įspūdžiai Lietuvos Kryžių 

parodą aplankius.)

Besiruošiant pirmajai Ar 
cliitektūfos Parodai, kuri tu 

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
I

Siučiame įvairiausias medžiagas, avalynę, mėgfetinius 
ir vaistus į Lietuvą i? Į Sibirą!
Siuntiniai iš AnieNkos Bfšziiiįds A-ngiijds siüíiciâmi pėr 
CENTRAL PARCEL SERAJCE, INC, kuri pilimi siunti
nius apdraudžia ir stnhokk višūs muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas gatántuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 S savàítés! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, Sâó Paulo.

Aleksandras Bogušlauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14. Vila Zeíina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

ri greitu laiku įvykti S. Pau 
lyje, inž. M IvaaausKas, tos 
parodos iniciatorius ir vado 
vas, suruošė Biblioteca Muní 
cipal Liet. Architektūros Trip 
tiką, kurio pirmoje savaitėje 
buvo išstatyta lietuviškoji or 
n.tmemika: audiniai, tautiniai 
drabužiai (fotografijose) ir kt. 
Anuoje savaitėje išstatyti bu 
vo «Lietuvos Kryžiai». Jie 
apėmė skyrius: I jame pavai 
zduota Lietuvos proistorija 
nuo 10 000 metų pr. Kr. g. 
iki 500 m. po Kristaus g. 
Čia pat randame archėologi 
nį žemėlapį su iškasenų pà 
vyzdžiais ir koplytėlių ir kry 
žiu evoliuciją Lietuvoje.

ii me skyriuje, kryžių vir 
šunės, medžio drėžiūlai ir ar 
chaiški kryžiai. Viduryje ži 
nomo dievditbio Trumpio, 
gyv, Brazilijoje, «Pieta* (ori 
ginalas) atkreipusi dėmesį 
svetimtaučių lankytojų, kurie 
teiravosi ar šis bareljefas pa 
darytas iš molio ar iš medžio.

Ill-me skyriuje parodomas 
Ant. Juroševičiaus XVIÍIXlX 
amž. kryžių rinkinys nukopi 
juotas inž. M. Ivanausko Čia 
pat centre du VI. Stančikai 
tės paveikslai: «Dabarties Kry 
žiu Lietuva* • pilnas kančios 
ir niaurios nuotaikos ir «Pra 
eities Lietuva» saulėtos ra 
mybės kupinas. Viršujė mato 
raė nepaprastai smulkaus dar 
bo Dr. Muloko (JAV) Kóply 
tėtę medžio drožinys ir M. 
Čiurlionies «Kryžių» repro 
dukčiją Kruopščiai išdrožinė 
tą Nardžio Antanaičio minia 
tiürihiài kryžių originalai. 
Kampuose senoviniai «Šmut 
kėliai* par.Vmę, viefias jų net 
200 in et tį amžiaus (p J, Silic 
kienės nuosavybė.)

Vytautas Kastytis
V

Artoju Žemė
Kur tik eini - visur juodi ariniai,
Kur tik žvalgais - rupi duonelė žydi, 
Kiekvienas žingsnis širdį glostyt ima 
Gražu kaip niekur čia, © Dieve didis!

Kaip ašara graudi daina nuo lopšio 
Laukuos kartu su vargeliu lapoja, 
Tik niekada nestengs jisai parblokšti 
Lietuviško gimtų laukų artojo.

Eini keliu, veidan smuikelis žvelgia,
Pakėlęs dešinę tave žegnoja, 
O pakelėj auksiniai plieno dalgiai 
Ant žemės guldo gelsvą vasarojų.

Núb tjlvo žvilgsnio raustančios grėbėjos 
Tvirta ranka jį kupetom pastato, 
Žiūri lyg tu dar neatsižiūrėjai 
Į mostus tuos per visą eilę metų.

Ir veidą tau vėl šypsena Nušviečia, 
Tai akys atsidaro ligi šiol aptemę - 
Aš be tavęs gyventi negalėčiau 
Miela, brangi, sava artojų žome!

Kaunas, 1943

Kilnus darbas.
Tai ką patyriau atvykęs į 

São Paulo kultūrininkų ren
giamą Literatūros vakarą, tai 
ką mačiau savo akimis, ką 
girdėjau, prašosi aukščiau 
padėtos antraštės Lyg nore 
narni pabrėžti, kad ne vien 
duona žmogus yra gyvas, pau 
listai, atvykusiam iš Rio tau
tiečiui. atrodo ne tik labai 
turtingų bizniais ir pinigais 
bet kas svarbiausia lietu
viška dvasia. Grožė-

IV-me skyriuje Lietuviški 
Kryžiai visame pasaulyje. Cen 
trę dominuoja fotografijos Dr. 
Muloko kryžių,

V tas skyrius parodo foto 
grafijas iš prof Igno Kon 
čiaus knygos: «Medžio droži 
niai gimtajam kraštui ątmin 
ti ir vieną originalą «Kopiy 
tėję», kurią autorius buvo pa 
dovanojęs rašytojai Karolei 
Pažėraitei čia pat randame 
išdėstytus švelnius smulkio 
sios architektūros, liaudies cr 
namėntikos pavyzdžius, ku 
riuos iš fanieros išpjaustė p. 
J. Kaseliūnas ir jo mokiniai. 
Visus skyrius puošia įvairia 
spalvės tautinės juostos ir iš 
Lietuvos namų darbo indi 
niai.

Tenka pripažinti, kad ben 
drame parodos įrengime jau 
čiamas subtilus inž. M. Iva 
nausko estetinis pajautimas 
ii’ pedantiškas kruopštumas 
kiekv’ėno eksponato patieki 
me. Atrodo, kad parodos tiks 
las glūdi ne iškėlime vieno 
kurio asmens darbų, bet vi 
šuomenei parodama tautinės 
estetikos evoliucija ir tai, ką 
amžiij bėgyje sukūrė lietuvių 
širdys ir rankos.

Trečioji Triptiko savaitė 
apims «Lietuvos architektū 
rą», Patartina visiems, se 
hienas ir jauniems tautiečiams 
aplankyti Šią parodėlę, kad 
vėliau, kai vyk# didžioji pa 
rodą, galėtume paskatinti ir 
svetimtaučius susidomėti vie 
nos seniausių tautų lietuvių 
tautos kultūros raida.

H. Mošinskienė. 

jaus literatūros vakaro publi
ka, kur buvo ir žilagalvių 
motulių ir grakščių mergai 
čių ir jaunų ir senų ir mažą 
kuriė nežiūrint šalto, lietingo 
oro susirinko pagerbti lietu
višką dailų žod|, dainą, muzi 
ka, tautinį šokį, kurį paro
dė São Pauly gimęs (MoinhO 
Velho) jaunimas^ ir kuris ūiė 
kuo nesiskyrė nuo geriausių 
tikros Lietuvos kaimo šokėjų.. 
Mažyčiai ūgiu, bet didžiūnai 
dvasia panūstai Sandra Kin- 
durytė bei Leonardas Kara- 
šauskas, (kokių 5 ar 7 metų) 
turėjo kartoti savo deklama
ciją «Pasakyk, mergele.i.»i 
taip jau padvelkė lietuvišką 
tautosaka iš jų pasirodymo. Ir 
aš prisiminiau didžiojo kovo
tojo dėl lietuviškos dvasios 
švarumo, kanauninko Prapuo 
lenio man kadaise pasakytus 
žodžius: «Imi vaiką už ran
kytės, tėvus už širdies». Viši 
to vakaro dalyviai ir įvykdy 
tojai verti didžios pagarbos 
už tokią puikią lietuvišką 
talką.

Biblioteca Municipal v ė I 
staigmena. Ir kokia maloni! 
Puikiai apšviestose vitrino
se dar puikiau išdėstytos lie 
tuviškos gtožybėš iš kbrtP 
gauna lietuvio ir kitataučių 
Širdį. Nuėjai! ten su Jonū 
Antanaičiu ir jau turime viė 
ną Lietuvos entuziastišką bi
čiulę p; Gildą Gil, kurią, p£ 
pamatęs jos jaudihamąsi tie S 
lietuviškų audinių rąstais, tu
rėjau progos uikàíbinti. AK, 
jei to laiko būtų! Kiek klausi 
mų apie lietuvius girdėjome 
iš jos ir kiek mažai galėjos! 
atsakyti. Gal būt kiėk padės 
p. Gildai “Lftüàhia Iluštrada” 
kurią maloniai pažadėjo An
tanaitis jai padovanoti Inž-. 
Ivanauskas, išdėstydamas liė- 
tuviškoft kultūros turtus Bi
blioteca Municipal menėje, 
parodė ne tik daug artistiško 
skonio bet ir mokslinio bei 
rėalauš tokių sūbkių organiza 
eibių darbų supratimo.

Antrą didėlė ir maloni štai g 
meną nuteikianti išdidtimū 
lietuvio Širdį, yra p. Marijos 
Remenčienės darbų paroda 
Agua Ôránca ėsahčiuos Se-

(pabaiga 4 pupl)
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Dr Jonas Balys

Vilko ir šuns draugystė
(pabaiga)

Patamsy juodu įspruko į 
seklyčią, sulindo į pastalę ir 
kremta kaulus. Tas vilkas 
taio kremta, kad net vestuvi 
uinkai ima stebėtis iš tokio 
kramtinimo.

— Reikia pažiūrėti, kas čia 
yra, - sako vienas.

— Nagi šunes, kas daugiau, 
- sudraudė kitas.

Pasigėrė vestuvininkai, nu
liejo pastalėn degtinės. Tas 
vilkas, niekados degtinės ne
ragavęs, palaižė ir pasigėrė, 
ir apsisuk^ vargšui galva. 
Vestuvininkai dainuoja, šoka, 
jau ir tas vilkas sako šuniui:

— Šiura, jau ir aš dainuo
siu!

Šuo jį ramina:
— Susimildamas tylėk! Jau 

pirma kaulus krėmtant stebė
josi, ko tiktai nepasižiūrėjo, 
o kai uždainuosi, tai tave at
ras ir užmuš.

Tam kartui vilkas nutilo. 
Dar daugiau jie užėdė. ir nu
laistytos degtinės palaižė, o 
čia po aslą visi dainuoja, Šo 
ka, tai vilkas ir vėl sako:

— šiura, ir aš dainuosiu!
- Tylėk, vestuvininkai at

ras mus!
Tam vilkui pastalėje taip 

gera, taip linksma, o čia visi 
vestuvininkai linksminas, • ne 
beištvėrė vilkelis, nieko ir 
Žiūrai nebesakęs, tiktai au-au 
auuu! ir uždainavo. Sujudo su 
bruzdo visi vestuvininkai, šau 
kia rėkia. «Vilkas, vilkas!» 
Pasigriebė vėždus, su šviesa 
pasižiūri į pastalę - ogi ten 
didžiausias svečias, išsitem
pęs po visu stalu, begulįs 
Kai ėmė vėždais duoti, kai 
ėmė duoti, tai ke tik neužmu 
šė. Tas vilkas vos ne vos per 
langą laukan išsigrūdo Ir il
gai sirgdamas turėjo slapsty
tis po tankynus, gydyti apdau 
žytus šonus.

Jau kiek atsigaivelėjęs vėl 
eina supykęs pas tą šunį, ža 
dėdamas jj paplauti. Šuo gu 
įėjo kūtėje, o tos kūtės pa
matai buvo kiauri Vilkas pri 
ėjo prie vienos skylės, uodžia 
ir sako:

— Šiura, ar tu čia esi? - ir

(pabaiga iš 3 pusi.)

ars’o rūmuos. Jos darbai ūži 
ma bene didesnį plotą, kaip 
S. P. 400 metų sukaktuvinėj 
Ibirapuera parko parodoj sky 
rius. Darbai žavi kruopštu
mu ir skoniu todėl tad irsve 
čių knyga mirga geriausiais 
pagyrimais ne tik darbininkei 
ir menininkei p. Marijai, bet 
ir lietuvių tautai. Ir šiandie 
kada šiltame Rio de Janeiro 
mieste rašau šias eilutes, 
dar skamba mano ausyse S 
Paulo lietuviškos bažnyčios 
giesmės bei, radijo pusvalan 
džių garsai, mirga akyse tau 
tiški gražuolių lietuvaičių dra 
bužiai, rimti senų ateiviu ar 
linksmesni, sklidini gyveni
mo pasitikėjimo ir noro lai
mėti jaunų tautiečių, sutiktų 
vaišėse, gatvėje ar šventorių 
je veidai. Visa tai rodo, kad 
Lietuviškumas čia ne tik ne
nyksta, bet stiprėja. O tie, ku 
rie mūsų tautines jiegas sti
prina, atlieka kilnų darbą.

Petras Babickas 

jau lenda pro tą skylę.
— Pas Šiurą dvi džiūva, - 

atsakė šuo.
Šuo per kitą skylę šmuKšt 

laukan ir išlindo, o vilkas ir 
neberanda pro kur išlįsti. 
Žmonės ir užmušė atradę kū 
tėję vilkelį.

Buvo ir . tokiu milžinu
Vienas karalius sumanė pa 

sisvečiuoti pas kitą karalių. 
Tas gyveno toli - už marių, 
už didžiųjų vandenų. Važiuo 
ja pirmasai karalius karieto
je su ketvertu arklių, Beva
žiuodamas pasitinka šaulį Ka 
ralius sako: «Kur eini? Sėsk, 
jei nori, važiuosime drauge!» 
Šaulys įsėdo.

Važiuoja toliau. Privažiuo 
ja vėjinį malūną ir mato: sto 
vi žmogus ant stogo, vieną 
nosies šnirpšlę užspaudęs, c 
pro antrąją pučia ant sparnų 
Sparnai sukasi, kaip iš pyp
kės. su dideliu greitumu. La 
ralius kviečia malun n'nką 
važiuoti drauge. Tasai sutinka.

Pavažiavę toliau stebisi: 
žmogus, apjuosęs su virve, 
mišką veržia, medžiai su šak 
nimis raunami iš žemės. «Ką 
tu čia dabar dirbi?» • klausia 
karalius. Milžinas atsako: «Pir 
kan miško, noriu dabar iš kai
to visą išrauti». ■ «Ar negalė 
turn važiuoti kartu?» Ir tas 
sutiko.

Važiuoja, važiuoja ir vėl 
žiūri: eina keliu žmogus, vilk 
damas pažemiu geležinę laz 
dą, gal kokių 30 pūdų. Kara
lius klausia: Kam tu velki 
tokią lazdą?» Milžinas atsako: 
«Aš negalėčiau eiti keliu, ne 
turėdamas tokios lazdos. Ne 
vilkdamas lazdos neišslaiky- 
čiau ir velniai žin. kur nusi
daužomu». Karalius pakvietė 
ir šį į draugystę

Dabar važiuoja visi. Ilgai 
važiavo dar. Pagaliau priva 
žiavo jurą ' Persėdo į laivą ir 
nuplaukė p-is aną karalių vi
ešnagėm Ten rado daug ka
ralių susi važiavusių. Vaišėms 
užtrukus nebeteko vyno. Per 
valandą galėč au parnešdinti.»

Antrasis karalius pradėjo 
juoktis Pirmasis sako: «Jei 
netiki, tad einam lažybų!» De 
rėjosi, derėjosi ir susikirto: 
katras pralaimės, tas turės su 
sudėti tiek pinigų, kiek galė
tų panešti vienas žmogus.

Vyno parnešti išsiuntė tą 
milžiną, kuris negalėjo susi
laikyti be geležinės lazdos, 
bis kaip pasileido pasidėjęs 
lazdą, tai išlėkė lyg vėjas. 
Bet štai: praėjo pusvalandis

MŪSŲ LIETUVA 1956 m. lapkričio 24' (!•

Lietuvoj buvo ir vėjo malūnų.
wMow.»icMj«;Mwuuüw*i»uj»araM»'w>iMiir,mTMniiníTn-r—trrAMt-jy;' taavaaamemoesoKmMMnaatNamma

Viktoras Šimaitis

LAKŪNAS
o vyno nėra. Laukia, nekan 
trauja pirmasis karalius. Be
liko tik ketvirtis valandos - 
vyno vis dar nėra Antrasis 
karalius smagiai trina rankas 
ir juokiasi, o pirmasis nebe
žino, kas daryti. Siunčiajis 
šaulį, bene pamatys kur. Šau 
lys buvo didelio ūgio Pasily 
pėjo jis dar ant kalnelio ir 
mato: toli toli, pamiškėj guli 
sau tasai greitakojis ir mie
ga. Šaulys pagriebė šantuvą 
ir šovė ta krytimi. Kilo did
žiausias triukšmas pradėjo 
lūžti medžių šakos. Nubudo 
greitakojis ir akimirksniu at
sirado.

Antrasis karalius pralaimė 
jo. Paliepė atnešti maiša, iš 
odos pasiūtą, ir pripylė gero 
kai pinigų Pirmasis karalius 
pašaukė milžiną kuris mišką 
su virve veržė. Vien tik juo 
kai, tam nėra ko kelti nė su 
vienu pirštu. Pylė daugiau. 
Vis maža ir maža. Surinko 
piniuus net iš kelių karulys 
čių. Didžiausią maišą pripy 
Jė. Milžinas užsimetė viena 
ranka ant pečių ir iškeliavo

Karaliai išsiskyrė baisiai 
supykę. Antrasis pasijuto di 
d.žiai nuskriaustas. Kai šitie, 
nusinešę piuiguc į lai va, iš 
plaukė, anas tuojau surinko 
daug stiprių kareivių, susodi 
no į laivą ir prisivijo Pirma 
sis karalius persigando. Malū 
ninkas sako: «Nesibijok! Bus 
viskas gerai». Jis tik pūstelė 
jo, vieną nosies šnirpšlę už 
spaudęs, ir anų laivas kaip 
vėjas nušvilpė. Paskum vėl 
mato - prisiveja Malfininin 
kas papūtė is abiejų šnirpš 
lių. Laivas, kaip patrankos šū 
vis, nulėkė ir daugiau nebe 
grįžo.

Pirmasis karalius laimingai 
parvyko į savo kraštą, o mil 
žinus gausiai apdovanojo.

Džyru — džyru Gero vėjo!
Kiek vaikų čionai suėjo;
Orlaiviuką padariau, 
Aš dabar — la'kūnas jau!

Dar — dar — dar žeme ratukai, 
Varikliukas sukas, sukas, 
Paridenęs takeliu, 
Į padanges jį keliu.

Orlaiviukas skrenda, skrenda...
Gluosny žvirbliai išsigando... 
Nebepaveja. vaikai,
Palūkėk, ar padūkai!

Džyru - džyru. Ūžu - ūžu...
Ėmė sparnas ir... nulūžo. 
Orlaiviukas keberiokšt
Ir į žemę - pykšt, pykšt, pokšt.

Ar taisysiu? Netaisysiu, 
Bet geresnį padarysiu.
Juo nuskrisiu per girias, 
Per laukus ir. per marias.

GA1SR US NORI GESINTI 
VARPAIS

Kilusį gaisrą žmonės pa 
prastai gesina vandeniu. Bet 
ir vanduo padaro žmonėms 
taip pat daug nuostolių. Tad 
žmonės ieško geresnių prie 
monių gaisrams gesinti.

Vienas Amerikos mokslo 
vyras tvirtina, kad gaisrą ga 
įima užgesinti garsais. Kad 
parodžius kitiems, jog jo tvir 
tininimas yra teisingas, jis 
įtaisė tokį kamertoną ir šalia 
jo sukūrė ugnį. Kai jis su
davė į savo karmertoną, su
sirinkusieji išgirdo nepapras
tai spiegiantį garsą ir pama
tė, kad ugnis užgeso. Vadi
nas, įrodė, kad ugaį galima 
užgesinti garsu.

Tas mokslo vyras bene siū 
lo Amerikos gaisrininkams 
įsitaisyti tokius kamertonas 
ir jais gesinti gaisrus Galgi 
ir susilauksime, kad gaisrus 

; gesinsime varpais, o ne van 
* deniu.
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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 Zelineje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Saugiausią 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 Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,

Av. Sa'popemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.

panelėms, futbolistams, vaikams...

Ria Javaės, 626 - Sãs Paalo

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C A BIUN A»

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Municipi© de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

«SS 1 I 1F
lupi < '

g Cm & Cia. g g ' M
įg PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO ,į| 

| VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI S
B NAUJANYB1Ų &

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indu, M 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- g, 

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

ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
I1=

\ =,

I ESCRITORIO «VILA ZELINA» f

| IRMÃOS BAUZIS J

■= Registrado no C; R* Çi «ob o n.Q 551 =r

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
Į Transferencias de firmas
1 Contraí, na Junta Comercial
| Diskai. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais
1 HORÁRIO das

Contratos de locação g
Cartas de Fiança |
Requerimentos f
Balanços f
Alvarás diversos
Seguros de Fogo é į
Seguros de acidentes |
às 19 horas. gsaMHiinunnwiinjw

■HMMM

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino 
emiga wsananon®
■■aa«M».»<aasuBaHoasBoaitBBaM99« ■ara»«UBnB»w»aaa*,Wa»»*

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos pi;,tin 
t o j ą galim a. g a ii i i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LaPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal-

A

džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137. ' . ■

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, -miesto a-r 
interiuro.

*> ■> ti* 1B ■ Blr ■■■■ WU VB B B ■ V B N B B u B ■ BMBB WBl**< B B D DB WB B B ■ e tl ■ HB BBBBTBBBSBB Q tfSW B Bl V S tk Bt A M B ■ K tu r «.MOT»'’ OOVaOD»0^BlMll(»ál!agaatgflB&B»BD«libBrtil»limilllNlíURa?Bata

VIENINTELIAI ATSTOVAI; GARSIOJO VANDENS LINDO Y A 

bidmaw# caeriera CTi
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 795 n 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO
acianaBimBKBjumiHMiafcažmea

BWiiQniHiÍMVum

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO.

juodas bet s anas.
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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TĖVU IR MOKYTOJU 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienj (Lapkričio 
25) 3 vai. p. p. šv. Juozapo 
Mokykloje šaukiamas lietuviš 
kos mokyklos tėvų ir moky 
tojų susirinkimas. Susirinki 
me bus aptarta daug mokyk 
lai svarbių klausimų.

Mokykloje dirbantieji jai 
pašvenčia daug savo laiko ir 
jėgų, todėl jie tikisi, kad ir 
tėvai supras jų pastangas ir 
bendrų reikalų aptarti į susi 
rinkimą ateis.

Mokyklos Vadovybė.

LIETUVOS PARODA S. 
PAULY

Ne tik mūsų laikraščiai, 
bet ir didžiausi brazilų dien
raščiai skelbia, kad miestų bi 
bliotekoje nuo lapkričio 5 iki 
24 d. vyksta preliminarinė 
Lietuvos architektūros paro
da triptikas, atvaizduojąs Lie 
tuvos liaudies meną, (nuo la
pkričio 5 iki 11 d) Lietuvos 
kryžius, (nuo 12 iki 18) Lie 
tuvos architektūrą (nuo lap
kričio 19 iki 24).

Pirmąją triptiko dalį aš lan 
kiau ir negalėjau atsigrožėti 
jos menišku sutvarkymu: nie 
ko perdaug, nieko neperkrau 
ta, viskas prasmingai savo 
vietoje. Nėra geresnės vietos 
šitokiai parodai, kaip Biblio
teca Municipal: jos lankyto
jai profesoriai, mokslininkai, 
studentai, atsieit esamas ir 
būsimas šviesuomenės elitas, 
savo krašto tvarkytojas, kuri 
labai ir labai pravartu su mū 
sų tėvyne supažindinti.

Ko mano manymu čia trūks 
ta, tai parašų paaiškinančių 
išstatytus eksponatus. Paro

Lietuvių Brazilų Kultūrinio Bendradarbiavimo Klubas, 
š/m. lapkričio mėn. 24 d. 20 vai. ruošia savo tradicini

VAIKAIM/
kuris įvyks V. Anastazijos, Dr 7 J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokykloje, rua Camacam, 625

Programoje: «Vargšas Tadas» 2 jų veiksmų komedija.
Po programos šokiai ir žaidimai grojant puikiam or

kestrui iki 4 vai ryto.
Pakvietimus ir staliukus galima iš aukšto užsisakyti 

pas Klubo narius ir V. Anastazijos lietuvių m loję. Prie 
įėjimo pakvietimai nebus pardavinėjami.

Valdyba

Buhalterijos raštinė “Nascimento’’
Irmãos Nascimento

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

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

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

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

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas ’ j

CONTADOR
■ ( s

Priimame knygrašybos 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)

dos rengėjas inž. M. Ivanaus
kas man teisinosi, kad nesus 
pėja visko padaryti, nes tal
kininkų labai maža. Įsivaiz
duokime, kad į parodą ekspo 
natus turėjo didelėse dėžėse 
turėjo atgabenti pats vienas 
inž, Ivanauskas ir jo žmona. 
Tai tau ir talka. Na, bet tegul 
Aukščiausias už tai atlygina. 
Tačiau betgi kur tie mūsų 
tūzai, kurie limuzinais važi
nėja?

Be retų gražių meniškų 
nuotraukų mūsų lietuvaičių 
tautiškuose rūbuose, čia yra 
retų pavyzdžių juostų, pirš
tinių, prijuosčių, audinių, ke
ramikos, archeologijos iška
senų ir reti Lietuvos žemėla 
piai.

Koresp.

— Kan. Z Ignatavičius pra 
neša, kad Rio de Janeiro lie 
tuviai į N. S Aparecida šven 
tovę, 2 d. gruodžio vyks au
tobusu. Dar prieš 9 vai. at
vyks j Aparecida.

São Paulo lietuviai 2 gruod 
žio Į ' parecida išvyks auto
busais iš Vila Zelinos 5:30 vai. 
ryto punktualiai. Aparecidoj 
yra numatomas Rio de Janei 
ro ir S. Paulo organizacijų 
veikėjų pasitarimas, spaudos 
radijo ir kitais ’-eikalais

RADIJO PUSVALANDIS “TĖ
VYNĖS GARSAI” JAU NE

BE CHORO.

Šia savaitę L. K Bendruo
menės choras gavo praneši
ma iš lietuviško radijo pus
valandžio “Tėvynės Garsai” 
kolektyvo kad šis radijo pus 
valandis jau nebe choro, kaip 
pirmiau būdavo skelbiama 
per radiju, laikraščiuose, ra

šoma ant sąskaitų, ir t.t. Šis 
pranešimas jau buvo pavėlin 
tas, nes praktiškai choro var 
das iš radijo lietuviško pus
valandžio prieš pora sekma
dienių buvo išmestas. Ir tai 
padaryta be jokio iš anksto 
ne tik pasitarimo su choru, 
bet net be jokio pranešimo. 
Iš «Tėvynės Garsų» kolekty
vo šitokios «staigmenos» ne 
buvo tikėtasi...

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos Susirinkimas šį sekma
dienį 4 vai.

ATITAISOME

Praėjusiame «M.L.» nr. netiks 
liai buvo painformuota apie 
mirusį Praną Viktorą Urniežį 
būtent kad jis Brazilijoj girai 
nių neturėjęs. Vila Betoje gy 
vena jo dėdė Karolis Talalas 
kuris ir rūpinosi jo palaidoji 
mu. Mirė 7 d. lapkričio. Ki
lęs iš Siesikų valsč. Novosal- 
kų vienkiemio.

KLEBONIJA JAU UŽDENG
TA, BET NEĮRENGTA

Šį šeštadienį dengiamas 
klebonijos stogas. Tik stogą 
uždėjus dar statybos vargai 
nesibaigia, kad bųtų galima 
gyventi reikia įrengti bent 
pora kambarių Tam reikalin 
ga įvesti elektra ir vanduo. 
Todėl prašome paremti staty
bą savo auka Visiems iki 
šiol aukojusiems labai ir la
bai nuoširdžiai dėkojame.

Paskutiniu laiku savo Įnašą 
klebonijos statybai padarė:

Rakauskai 300, R Beniuške 
vičienė 200. K Bacevičius 
200, A Bakanauskas 500, L. 
Jianota 50, K. Lipa 450, S M. 
500, B Smalinskas 200. Jonas 
Vosylius 1.000, (antrą karta), 
A. A. 200, Aldona Valavičių 
tė 500, (antrą karta), L. O. 
Karklin 200, Ona Meleškienė 
200. A. Brevjglieri LMT 500, 
Nt Gudlianskas 500, J Brat- 
kauskas 500, (antrą kart), A. 
Gritėnas 150, J. Slavickas 

Mezgyklai reikalinga:
1 KIRPĖJA - MODISTĖ 

(cortadeira-mestre)

1 OVERLOKISTĖ
(su praktika)

1 RETI LINISTAS(-Ė)
KREIPTIS:

Av. Zelina, 714 (fundos)

E A L I8 U J- r C N C E IIP T A J1 
GRUODŽIO 1 DIENA MOKOJE

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj rengia, dar pirmą kartą
S. Paulyje, prekybininkams ir pramoninkams pagerbti,

KONCERTĄ - BALIU 
su staliukais

Programą išpildys ne tik mūsų geriausios meninės jė
gos, bet dalyvaus ir iš TEATRO MUNICIPAL artistai 
Bus taip pat vertinga loterija Gros gera muzika. Ne
pasilikite neįsigyje kvietimo. Paskubėkite. Neapleiski
te šios progos pasilinksminti šiais metais. Pakvietimai 
gaunami pas Sąjungos narius.
VISI Į MOÓCA, RUA LITUÂNIA, 67, GRUODŽIO 1 D-

500, Uršulė Augulavičienė 200 
Ignas Labuckas 500, (antrą 
kart) Ona Ramanauskienė 200 
K. Springevičius 200, VI. Zi 
zas 200,00.

Sekančią savaitę kuo. J. 
Šeškevičius lankys Lapos ir 
apylinkių lietuvius, ta proga 
visi prašomi paremti kleboni 
jos statybą.

PAIEŠKOMI:

1) Šilingienė Barbora,
3) Bogužienė Šabanovaitė, 

Aleksandra, duktė Teodoro,
3) Šabonovaitė Tatjana, du 

klė Teodoro,
4) Šabanovaitė Elena,
5) Medvedeva- Šarauskaitė 

Stefanija, gimusi 1907 metais 
Aukštamedžių km Lietuvoje ir

6) Saulytis Izidorius, sūnus 
Prano

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lítuania. Rua 
Dom José de Barros, 168 - 5o 
andar, Caixa postal, 7249, São 
Paulo - Brasil.

PRIĖMIMAS PAS EK VADO 
RIEČIUS. *

Š. m. spalių mėn. 30 d. Ek 
vadoro Konsulas S Paulyje 
p. Guido de Fėo su Ponia su 
ruošė Ekvadoro Ambasadori 
ui J. E. Ponui DR. Nefteli 
Ponce Miranda pagerbti ofi 
ciaių priėmimą, kuriame, be 
vietos valdžios ir ekvadorie 
čių vietos kolonijos atstovų, 
dar dalyvavo ir São Paulo 
Konsulų Korpusas, jų tarpe 
ir Lietuvos Konsulas A. Poli 
šaitis su Ponia.

PRIĖMIMAS PAS SALDOR1E 
ČIUS.

Š m rugsėjo mėn. 13 d. Sal 
vadoro Generalinis Konsulas 
São paulyje p. Markizas Dr. 
Alberto Berra su Ponia nau 
jai išrinktam Saldoro Prezi
dentui J. E. Ponui Pulk. Jo 
sė Maria Lemus pagerbti su
ruošė Automobilių Klube, R.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Į |
Formosj 
rioje d 
Konsul 
Lietuve 
tis su I

PRIĖMIMAS PAS ČILĖNUS. Į

Š. m. rugsėjo mėn. 18 d 
Čilės Generalinis Konsulas 
S. Paulyje p. Pulk. Fernando 
Cabezon Diaz su Ponia Čilės 
Tautinės šventės proga suruo 
šė oficialų priėmimą, kuria 
me dalyvavo ir S. Paulo Kon 
sulų Korpusas, jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Polišai 
tis su Ponia.

— Patiksliname, kad«M.L.» 
bendradarbio Ant. Dutkaus 
straipsnio, tūpusio 45 nr. te
ma turėjo būt ne «Kad nekil
tų balsas be atgarsio», bet 
«Kad neliktų balsas be a gar 
šio».

- ONA GRIGALEVIČIUTĖ 
- Uknevičienė, gyvenanti Ky
bartuose, Karolio Pažėles gat 
vėje 13, ieško savo motinos 
ir seserų - Marijos Grigalevi 
čienės, Marytės, Genės, Ade
lės Grigalevičiutės. Brazilijon 
išvyko iš Virbalio 1927 m.

KONSULŲ KORPUSO 
PIETUS.

Š m spalių naėn. 11 d. Au 
tomobilių Klubo patalpose į- 
vyke São Paulo Konsulų Kor 
pnso pietus kuriuose dàlyva 
vo visi Konsulų Korpuso na- 
riai-jų tarpe ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis.

LAIŠKAI:

Kl. Valavičienei, J. Vaišno 
rui, H Lazdovski. V. Siaukai 
St Remenčiui, L. Novikov, 
Br Aiškinienei, .1. Antanai 
čiui, Eug. Lukoše vielutei, A’ 
Siapelytei, kun. A. Miliui, J 
Vepstui, R. Moskui, L. Mitr- 
liui, P Šimoniui, Al. Grabaus 
kui, H. Nadolskiui, J. Širbins 
kui, H. Guzikauskui, P. Za
bielai

Į NAUJĄ. MEZGYKLA
Rua Padre Raposo, 326 Mooca 
Reikalinga Reitiliuistas ir 
overloųuista.

PARSIDUODA
Dvi mašinos overlaq geram 
stovi - Rua Prof Gustavo P. 
de Andrade, 89 (antiga Rua 
Venda Nova.

Savo giminėms Lietuvoje 
padarysi didelio malonumo, 
pasiųsdamas jiems Kalėdoms 
drabužių arba maisto produ
ktų. Siųsti galima bet kuris 
kiekis.

Kreiptis: A v. São João, 324 
5 and., apto. 501. Tel. 34-6427. 
Kreiptis visomis dienomis iki 
20 vai..

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59$

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.
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