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Nežinomo politinio kalinio 
diena.

Šiemet lapkričio 7 d. Sovie 
tų Sąjunga ir pasaulinis ko
munizmas stengėsi kuo iškil
mingiau minėti bolševikinio 
perversmo ir valdžios užgro
bimo Rusijoje 40 sias meti
nes. Savo ruožtu buvusią po
litinių kalinių tarptautinė fe
deracija šią bolševikinio per
versmo dieną, kaip baisiau
sios politinės vergijos .prasi
dėjimo dieną, paskelbė Neži
nomo Politinio Kalinio Dieną.

Ta proga šiemet New Yor
ke prie Sovietų Sąjungos ats
tovybės Jungtinėms Tautoms 
įvyko sovietų pavergtų tautų 
demonstracijos su šimtais pla 
katu.

Kaikurie demonstrantai ne
šė juodas vėliavas, kurias 
New Yorko policija kažkodėl 
sako, kad New Yorko įstaty 
mai viešai juodų vėliavų ne
leidžia demonstruoti, norėjo 
atimti Del to įvyko susiduri 
mų. M’nia ir plakatų įrašai 
reikalavo sovietus grąžinti 
laisvę žmonėms ir tautoms. 
Minios šauksmai buvo girdimi 
iš tolo. Jie turėjo prasiskver 
bti ir į sovietų atstovybės rū 
mus, kuriuose tuo metu vyko 
vaišės bolševikinio pervers
mo garbei Į tas vaišes buvo 
pakviesti visų Jungtinių Tau
tų narių valstybių delegatai.

Pavergtųjų demonstracija 
ir šauksmai atvykusioms į so 
vietines vaišes laisvojo pašau 
lio diplomatams bent tolimu 
aidu'turėjo priminti, kieno gar 
bei jis kelia bolševikinio vy
no taures Gal del to kaikurie 
svečiai, tik apsilankymo for
malumus atlikę, veikiai neš
dinosi namo, o kaikurie de
monstracijos akivaizdoje, nė 
iš automobilio nelipdami, grį 
žo namo.

Tą pat lapkričio 7 d. vaka

Moralinis apsiginklavimas prieš katalikus
Šveicarijoje yra centras to 

kio sąjūdžio, kuris vadinasi 
«Moralinio apsiginklavimo są 
júdis». Jam pradžią davė 1921 
Oxforde, Anglijoje dr, Frank 
Buchman, kilęs iš Pensylva- 
nijos. Katalikų vyskupai įžiū 
rėjo, kad sąjūdis savo nrakti 
koje skelbia religinį Indiferen 
tizmą. 1951 Vatikanas paskel 
bė, kad kunigam to sąjūdžio 
susirinkimuose lankytis drau 
džiama be specialaus leidimo. 
Patariama ir pasauliečiam ti 
kintiesiein neprisiimti ten at 
sakingų pareigų

Pasauliečiu apaštalavimo kongresas
Romoje spalio 13 iškilmin

gomis popietinėmis mišiomis 
užsibaigė antrasis pasauliečių 
apaštalavimo kongresas. S pa 
lio 14 dar buvo atskirų kraš
tų pasitarimai, o spalio 15 — 

re, buvusių politinių kalinių 
tarptautinės federacijos New 
Yorko skyrius suorganizavo 
Nežinomo Politinio Kalinio 
pagerbimo aktą. Kalbėjo JV 
kongreso narys Walter Judd, 
Vengrijos sostinės buvęs pre 
feitas Koevago, J V automobi 
lių pramonės darbininkų pro
fesinės sąjungos atstovas Ed 
ward Gray. Kongresmanas 
Judd pabrėžė, kad laisvasis 
pasaulis vis nepajėgia supras 
ti sovietinės politikos tikslų, 
primindamas kinų patarlę, 
kad su tigru galima sugyven 
ti tik tada, kai jau esi tigro 
pilve, arba kai pats tigras y 
ra saugiame narve.

Kaikurių politikų raginimas 
Amerikai, kad derėtųsi su so 
vietais del tarptautinio įtem 
pimo atlydžio, paliekant neiš 
spręstas to įsitempimo prie 
žastis, reiškiąs ne ką kita, 
kaip advokatavimą neteisei ir 
vergijai, ne ką kitą, kaip ad 
vokatavimą įtvirtinti sovietų 
pavergtų kraštų dabartinę 
padėtį.

Jei laisvasis pasaulis tuu 
keliu pasuktų, tai reikštų jo 
paties laisvės galo pradžią 
Sovietų pavergtų kraštų lais
vės byla negali būt pralaimė 
ta, nes teisės ir laisvės sąmo 
nė yra nesunaikinama.

Buvęs Budapešto prefeitas 
Koevag priminė Vengrijos su 
kilimo įnašą visų sovietų pa
vergtų tautų laisvės kovoje. 
O Edward Gray paryškino i- 
dejinio ginklo su komunistine 
vergija reikšmę.

Buvo pakartotas Nežinomo 
Politinio Kalinio Dienos mani 
festas šaukiąs į laisvės kovą 
su sovietine vergija lafsvuo 
sius ir į ištvermę bei ištiki
mybę laisvės idealams sovie 
tų pavergtuosius. Kor.

Sąjūdžio vadovybė pamatė, 
kad toki santykiai bus jam ne 
naudingi Jis susitarė su Lau 
sanne, Fribourgo, Ženevos vy 
skupais, pasižadėdama nelies 
ti katalikų bažnyčios misijos, 
ir vyskupai atšaukė eilę apri 
bojimų katalikam bendradar 
biauti su sąjūdžiu.

Kaip apie tokį susitarimą 
žinia, pasiekė Amerikos protes 
rantus, jie ėmė siųsti protes
tus Tų protestų įtakoje Morą 
liūto apsiginklavimo sąjūdis 
savo susitarimą su Šveicari
jos vyskupais atšaukė.

dalyvavusių kunigų d'ena.
Kongrese iš viso dalyvavo 

apie pusantro tūkstančio at
stovų iš 90 kraštų. Lietuvą 
atstovavo pasauliečių delega 
cija, sudaryta tremtyje esan

Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros 
Paroda pratęsiama iki sausio mėn. 6 dienos 
Imtinai,

I
-

Lietuviu Sąjungos Brazilijoje nariui VLADUI EÍ- 
DRIGEVIČ1UI mirus, jo žmonai poniai

ELEONORAI EIDRIGEVIČIENEI

gilią užuojautą, Lietuvių Sąjungos Brazilijoje vardu, 
reiškia

Kpt Juozas ČiuvinskasLSB Pirmininkas

DIDELIAM LIETUVIUI «Tėvynės Garsai» atstovui 
VLADUI EIDRIGEV1ČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai 
ir giminėms.

Tebūnie jam lengva ši Pietų Kryžiaus žemelė!

«TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.

čių Lietuvos vyskupų. Ateiti
ninkus specialiai dar atstovą 
vo Ateitininkų Federacijos 
Tarybos narys prof. Zenonas 
Ivinskis Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos pirmi 
ninkas inž. A. Rudis buvo į- 
jungtas į bendrą JAV delega 
ciją Kiekvienam kraštui bu 
ve skirta po 30 atstovų, bet 
su svečiais iš kai kurių kraš 
tų dalyvavo šimtai

Kongresui labai rūpestingai 
buvo ruošiamasi penkerius 
metus Ruošos darbam vado 
vavo komitetas, pirmininkau 
jamas italo Vittoro Veronese. 
Jisai savo baigiamąjame žo 
dyje kalbėjo apie katalikų vie 
nybę įvairume. Kongreso te
ma buvo: pasauliečiai moder 
niojo pasaulio krizėje.

Šv. Tėvas kalbėdamas kon
grese prisiminė kovą su ko
munizmu. Pijus XII pabrėžė, 
kad Bažnyčia nė nemano prie 
šui užleisti kovos lauko, ku
riame bus ir toliau kovojama 
Kristaus ginklais.

— Prancūzų santykiai su 
savo sąjungininkais, anaeriko 
nais ir anglais, vėl susitvar 
kė. Jie buvo paaštrėję praė
jusią savaitę kai amerikonai 
pasiuntė Tunisijon ginklų. Pra 
cūzai griežtai užprotestavo. 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Christian Pineau bu 
vo nuvykęs Amerikon, kur 
kilusius nesutarimus išsiaiški 
no su atsakingais Amerikos 
politikais Susitarta, kad prieš 
siunčiant ginklus Tunisijon 
bus pasitariama su prancū
zais. Taip pat užtikrino, kad 
Tunisijon siunčiami ginklai ne 
pateks į komunistų rankas

— Gruodžio mėnesį susi
rinks Šiaurės Atlanto Sąjun 
gos (Vato) atstovai tartis ben 
drais visiems reikalais. Tarp 
svarstytinu klausimų bus ir su 
šita rimas su Europos valsty
bėmis dėl sandėlių Europoje 

atominiams ginklams sukrau- 
ti. Atrodo, kad Amerika yra 
nusistačiusi atominius ginklus 
išdalinti į visas įvairiuose kon 
tinentuose esančias bazes.

— Sirijos ir Egipto vyriau
sybių atstovai pradėjo dery
bas sudaryti šių dviejų vals
tybių federaciją.

— Rusija Egiptui yra pasi
žadėjusi duoti 200 milijonų do 
lerių paskolos.

— Amerikos karo lėktuvai 
be sustojimo nuskrido 17 tūks 
tančių kilometrų. Iš Miami, 
Amerikoje nuskrido į Buenos 
Aires. Apsukę aplink miestą 
be nusileidimo grįžo atgal A- 
merikon į Main valstiją. Ga
zolinu aorftpinti buvo ore iš 
specialių gazolino tankų-lėk- 
tuvų, virš Buenos Aires mies 
to. Amerikos karo modernių
jų Rprausminių lėktuvų ma
nevrų ties Buenos Aires mies 
tu žiūrėjo didžiulės žmonių 
minios. Šie lėktuvai greičiau 
skrenda negu garsas,

Rio de Janeire karo lėktu
vais paskraidė ir Brazilijos 
prezidentas J. Kubitschek Sa 
ko, kad savijauta buvusi ne
labai gera.
«■■mnKWianMmanHMBr ■■■■■■■■■KcaMflHamowMBNMHaaMrMWDaEjHHaKmMBMKKMiMnKaMmKaMBwaEBwaEfKMCMKBamESMRBaMHHaaaMBraaaiMK»

Reta proga geru daiktu pigia kaina 
nusipirkti

1. Televizijos aparatas PHÍLCO, 21’ polegados (con
trole remoto) tik už Cr.$42 000,00 Visiškai naujas, at
vežtas iš Amerikos.

2 Rašoma mašinėlė (semi portátil) OLIMPIA, už 
Cr $12 Q00,00.

3. Elektrinis skustuvas barzdai (barbeador eletrico 
superban) už Cr.$2.500,00.

4 Ele trinis traukinėlis (vaikams žaisti) už Cr $500,00
5 Luksusinė, moderniška, elektrinė churascaria už 

Cr.$6 000,00.
Kreiptis į Petrą Bareišį šiuo adresu: Rua das Giestas 

(seniâu Glicinias) 775, Vj]a Belą, arba turguose Pedro 
Bareišio barekegalirea gauti reikalingų informacijų.

Kariaomoės šveitė
Lietuvoje bu\o gražus pa

protys lapkričio mėn. 23 d. 
švęsti kariuomenės šventę.

Kaip kas begalvotų, kariuo 
menė yra būtinas veiksnys 
valstybės gyvenime. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mas turėjo būt paremtas sa
vanorių ginklu, kad nepriklau 
somybė praktiškai būtįgyven 
dinta

Priešų buvo daug. Viduje 
plėšikavo bermontininkai, iš 
pietų Želigovskis skverbėsi, 
iš rytų raudonarmiečiai Ne
gausiai, jaunai, bet narsiai 
Lietuvos kariuomenei teko šū 
liais iš vieno kitan froutan 
keltis.

Kažin ar Lietuvos nepriklau 
somybė nebūt ankščiau palai 
dota, jei nebūt buvę kariuo
menės ir taikos metu. Lietu
vos laisvės šaknis ir komunis 
tai ir hitlerininkai kiekviena 
proga stengėsi pakirsti. Žino
dami, kad Lietuva turi kariuo 
menę, savo planų atsisakyda
vo Kariuomenė išauklėjo Lie 
tavos jaunimą ir pripratino 
ginklo vartojimo Jei 1941 bir 
želio mėn lietuvių sukilimas 
prieš bolševikus buvo pra
vestas sėkmingai, tai dėlto 
kad jame dalyvavo buvusieji 
ar tuo metu'esantieji karinin
kai. kariai.

Del 1940 m. įvykių Lietuvos 
kariuomenės negalima kaltin
ti Jei galima daryti užmeti
mų, tai nirmoj eilėj politi- 
kams dėl jų neapdairumo ir 
komunisto gen. Vitkausko ka 
riuoroenės vadu paskyrimo.

Kariuomenės dieną prisimin 
kime visus savanorius karius 
žuvusius už Tėvynės laisvę, 
prisiminkime likusius invali
dais, prisiminkime kritusius 
nelygoj kovoj ir 1941 m. ir 
vėliau partizanus savo krau 
ju aplaisčiusius gimtąją žemę 
Mes lenkiame prieš juos gal 
vą ir kartu patikriname, kad 
jų sudėtos aukos yra sėkla iš 
kurios auga ir bręsta nauji pa 
siryžėliai kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą tęsti.

— Maskvoj baigėsi sateliti
nių valstybių komunistų va 
dų pasitarimai. Kas buvo bu 
tarta komunistai dar nepas
kelbė. Spėjama, kad bus at
gaivintas Kominformas. Krern 
liūs ir toliau nori pasilikti 
komunizmo centru.
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Antanas Vosylius

Sibiro tremtinė Chikagoje.
Vakar, t.y. lapkričio 10 d., 

turėjau tokį gilų išgyvenimą, 
kad neiškenčiau juo nepasi
dalinęs su «Musų Lietuvos» 
skaitytojais, kurių tarpe ne
maža mano gerų bičiulių, ku 
rių išvykęs Amerikon, nega
lių užmiršti.

Midway aerodromas Čika
goje knibždėte knibžda lai
kraščių korespondentų, foto
grafų, filmuotoju. šiaip publi
kos, kurių tarpe apie 100 lie
tuvių. Kažko visi neramiai 
laukė, žiūrėdami j dangų. Pa
galiau apie 3 vai. po piet pa
sirodė American Airline lėk
tuvas ir nusileido. Prie jo su 
gėlių puokšte skubinosi kaž
koks vyras. Tai buvo Čika
gos gyventojas V. Gaučius 
(jis prieš karą buvo nuvykęs 
Lietuvon, ten apsivedė ir 19 
46 metais, kaipo Amerikos pi 
lietis, grįžo Čikagon) kuris pa 
galiau, po 11 metų nenuilsta
mų pastangų, susilaukė savo 
žmonos ir vaikų, Sibiro trem
tinių. Jis rašė laiškus prezi 
dentams Trumanui, Eisenho- 
weriui, jų žmonoms, Stalinui 
Paleckiui, Chruščevui, kon
greso atstovams, Rooseveltie 
nei, pagaliau per vieną ame 
rikietį advokatą, dirbantį UNR 
RA’oje Ukrainoje, pažįstantį 
Chruščevą, jam pavyko par
sigabenti šeimą Čikagon.

Tai buvo istorinis įvykis, 
nes atvyko Čikagi n pirmoji 
Sibiro tremtinių šeima: Aš 
tuo metu buvau aerodrome ir 
žiūrėjau, kaip lipo iš lėktuvo 

DĖMESIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro) 
28 dieną Mokoje Rua Lituania, 67 ruošia TRADICINĮ

EONCEKTA - EÀLIÚ»
puikiam orkestrui grojant Nepraleiskite progos pama 

i tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti.
Koncerto baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto 
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikian 
čiose mokyklose pas mokytojus

L S B. Valdyba

atskridusio iš New Yorko, ke
leiviai Nors lėktuvų kompa
nijos tarnautojai mums drau
dė priartėti prie lėktuvo, mes 

.lietuviai, vienas po kito, iš
sprūdome iš laukiamojo ir ap 
stojome laiptus, kuriais jau ii 
po iš lėktuvo keleiviai. Visi 
įtemptai žiūrėjome, kol paga
liau paskutinieji pasirodė mū 
sų laukiamoji Monika Droba- 
vičiūtė Gaučienė su dukra Rū 
ta 16 metų ir sūnumi Romu
čiu 13 metų. Ji, pasirodžiusi 
lėktuvo duryse, delsė ir lyg 
nežinojo ką daryti, bet kai 
jos vyras, laukęs apačioje, už 
bėgo laiptais į viršų, paėmė 
ją į glėbį, žmona atsipeikėjo. 
Jie pradėjo lėtai ir atsargiai 
lipti žemyn, pyškant foto ap 
šviečiamom .lemputėm ir zir 
ziant filmavimų aparatam. 
Man stovint t:k keletą metrų 
nuo jų, teko pastebėti tos lai 
mingos lietuvės motinos ramų 
kad ir išblyškusį ir nuvargu 
si nuo kelionės veidą Ji dar 
atsargiai glaudėsi prie savo 
vyro, lyg pati netikėdama, 
kad tai jau nebe sapnas. Nie 
kas, žinoma, tikrai negalėjo 
žinoti, kas tuo metu dėjosi 
tos motinos širdyje. Ameriko 
nas korespondentas pastebė 
jo savo straipsnyje, kad ji lyg 
gėdijosi ir jos veide atsispin 
dėjo nuovargis, nes tikrai ku 
rį laiką ji stovėjo ant laiptų 
truputį galvą ir akis nuleidu 
si žemyn, ir vyras, turėjo ir 
gi truputį pasilenkti ja buči 
uodamas. Bet man atrodė, kad

MŪSŲ LIETUVA 

tai buvo ramaus lietuviško 
būdo išraiška ir įprasto atsar 
gurno elgesys.

Nuo lėktuvo lydėjau juos 
su kitus žmonėmis į laukia 
mąjį kambarį, kur korespon 
dentai nedavė jai ramybės (jų 
tarpe buvo ir Draugo redak 
torius Dr. J. Prunskis). Vie 
nas pokalbis man daugiausia 
įstrigo, kurį paminėsiu. Ar 
daug dar lietuvių yra Sibire? 
Tai dar yra, buvo jos atsaky 
mas. Paskui ji pasakė, kad 
Sibiro lietuviai prašo vaistų 
Po Stalino mirties tremtinių 
būklė palengvėjo, ir net dau 
gelis galį pasirinkti darbą.

Kuomet laimingieji Gaučiai 
pasijudino eiti iš stoties prie 
savo automobilio, ir mes juos 
sekėme. Ir vėl aš stovėjau a 
pie porą metrų nuo automo
bilio, kur prie vairo sėdėjo 
pats Gaučius, o šalia jo žmo 
na su raudenu rožių puokšte, 
o vaikučiai užpakalyje, tuo
met pamačiau, kai jos veidas 
prašvito ir ji jau laisvai iš
reiškė savo ilgėsi vyrui gau 
siais bučiniais, kurie sugrau
dino apstojusius žmones. Tai 
buvo lyg šventė Tokį malo
nų ir kilnų jausmą seniai bu 
vau jautęs.

Vargšė ponia Gaučienė 10 
metu išbuvo Sibire, Krasno 
jarsko apylinkėse, kur dirbo 
miškuose, o vėliau melžėja 
kolchoze. Manau, kad po to, 
ką jai teko išgyventi Sibire, 
patogus gyvenimas Čikagoje 
su mylimu vyru ir vaikais, at 
gavusiais prarastąjį tėvą, dar 
ilgai jai rodysis kaip pasaka.

— Įstatymas prieš «antivi 
suomeninius elementus» Lat 
vijoje jau įsigaliojo Latvijos 
aukščiausioji taryba jį priėmė 
savo sesijoje spalio 11 12 die 
norais. Kaip rašo laisvojo pa 
šaulio latvių spauda, prieš to 
įstatymo projektą buvo pasi
sakę net žymūs komunistų 
partijos teisininkai. Nepaisant 
to, Maskvos sudarytas įstaty 
mas visvien įsigaliojo. — Lie 
tuvoje panašus įstatymo pro
jektas Vilniaus radijo buvo 
paskelbtas š m balandžio 16 
d, «Tiesoje» atspausdintas

1957 m. lapkričio 23 d.

B. Brazdžionis.

TENAI DABAR...
Tenai dabar herojų galvos svyra.
Tenai dabar ir aš dažnai esu.
Bet ne žiedais papuošęs liūdną lyrą 
Ir ne vaivorykšte devynerių varsų —

Esu tenai kaip pilkas pakeleivis,
Ir kryžkeliuos paklydęs tremtinys, 
Ne žodžiai — ašaros man rieda gailios, 
Ir dainos — plienas ir ugnis!

Tenai dabar upeliais teka kraujas 
Ir vietoj židinio — užblėsę pelenai, 
Ten broliai tartum Tadas Blinda kaujas, 
Kaip Punios Margiris, dabar tenai.

Jie gina protėvių nusėtą kaulais žemę
Ir miršta tūkstančiai, kad gimtų ji viena —
Iš kraujo ir širdžių, Augščiausiajai Valiai lemiant,- 
Tautų taikės ir laisvės rytdiena!
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SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

balandžio 18 d. Projekto turi 
nį plačiau esame paminėję 
«Eltos Informacijų» 8-me (273) 
numeryje Reikia manyti, kad 
dabar įsigaliojus įstatymui 
Latvijoje, jis netrukus įsfga 
lios ir Lietuvoje. Kai kuriose 
kitose sovietinėse respubliko 
se įsigaliojo jau anksčiau.

SUKILĖLIAI
Kovų del žemės ir laisvės vaizdai 1861 1864

1 tomas.

Šiais metais Vilniuje vals
tybinė grožinės literatūros lei 
dykla išleido didelio Lietuvos 
poeto ir beletristo veikalą 
V. Mykolaičio-Putino «Sukilė
liai», kuriuos gyvai vaizdžiai 
aprašo 1861 1864 m sukilimo 
vaizdus «M. L » skaitytojams 
susipažinti su veikalo dvasią 
ir stilium patiekiame kaiku- 
rias veikalo ištraukas. Red.

Iš visų Bagynų dvaro kai
mų didžiausias buvo Šilėnų 
kaimas Daugiau kaip varstą 
ėjo abiem pusėm kelio jo šo
ri vbos trobesiais, daržais, so- 
< -Miais ir medžiais Iš sugniu 
žūsiu daugiausia trobesių ir 
samanotų jų stogų, iš aukštų 
pakelės liepų, gluosnių ir jo
varų, kiekvienas galėjo spręs 
ti, jog senas tai buvo kaimas 
įsikūręs šioje vietoje Seniau 
tiesa, jis buvo mažesnis. Da
bartinio Bagynų pono senelis 
atkeldinęs iš kažin kur kele
tą naujų šeimų, kurias išlošęs 
iš savo kaimyno, ir keliems 
vietos užkuriams davęs dirb
ti po pusvalakį žemės. Atei
viai greit Įsijungė į kaimo gy 
venimą, vargą ir papročius, 
ir dabar neatmena jų kilmės.

Vienodus rūpesčius vargus

V. Mykolaitis - Putinas 

gyveno Šilėnų gaspadoriai, 
vienodą baudžiavos jungą vii 
ko, dvaro prievaizdų, tijūnų 
ir kotų bizūnais ir rykštėmis 
raginami, o vis dėlto kiekvie 
nas buvo kitoks nei jo kaimy 
nas; buvo ir tokių, kurie ryš
kiai skyrėsi nuo bendros kai
mo pilkumos.

Iš Surviliškio kelio įsukus 
į kaimą, dešinėje stovi Gali
nio sodyba. Ji nieku nesiski 
ria nuo kitų, nebent didžiule, 
jau papurtusią liepa prie ke 
lio. Galinis noromis ją nuvers 
tų, nes jos šešėlis temdo pir
kią, pavasaris ilgai laiko pa
šalą ir nustelbia kelias daržo 
lysves. Bet Galinio liepa vi
so kaimo puošmena. Artėda
mas į kaimą iš Surviliškio pu 
sės, pirmiausia pamatai Gali
nio liepą. Praėjęs pro liepą 
pajunti kaimo kvapą ir jau
tiesi namie. Vasarą, kai lie
pa sužydi, joje visą dieną 
dūzgia ištisas bičių spiečius 
ir kvepia medum. Pats Gali
nis sodelyje ir darže laiko iki 
dešimties bičių kelmų. Kaime 
yra ir daugiau liepų, bet nė 
viena iš jų negali prilygti Ga 
linio liepai. Kaipgi tokį me
dį kirsi.

Galinis dar palyginti jaunas 
žmogus, kokių keturių dešim 

čių metų. Palaidojęs tėvą, ve 
dė. du vaikai mirė, o tris au
gina. Vyriausiam, Pranukui, 
eina dešimti meteliai, prie 
skerdžiaus jau gali paganyti. 
Galinis valdo valaką, dėlto tu 
ri samdyti berną ir mergą, 
kad galėtų atlikti lažą ir sa 
vo dirvą apdirbti. Samdiniai 
šioje apylinkėje pigūs, nes 
derliai dažniausiai būna pras 
ti, o žmonių Bagynų dvarui 
pakanka

Artimiausias Galinio kaimy 
nas toje pačioje gatvėje tai 
Povilas Daubaras, vienas iš 
geresniųjų Šilėnų gaspadorių. 
Daubaras jau septintoj dešim 
ty, bet dar stiprus senis. Aukš 
tas, sausas, petingas, trupinį 
linktelėjęs, pražilęs, bet neriu 
plikęs, jis oriai skiriasi iš vi 
sų kaimo vyrų. Stambus, kau 
lėtas jo veidas su nukaru
siais ūsais ir geromis mėly
nomis akimis patraukia kiek 
vieno dėmesį Daubaras pats 
dirba visus ūkio darbus, ne- 
apsileisdamas nė vienam jau 
nesniara Kietas, tai ir taupus 
gaspariorius, bet ir teisingas. 
Niekas nepasakys, kad jis bū 
tu ką nuskriaudęs. Priešin
gai, kiekvienam kas į jį krei 
pėsi, nešykštėjo gero žodžio, 
o kartais ir paramos. Ir Dau
baras valdė valaka. bet ber
no nelaikė. Prieš dešimtį me
tų jis palaidojo žmoną, bet 
augino tris kairi liepas, duk
teris. Dvi išleido į gretimus 
kaimus, o trečiai paėmė už
kurį Miknių, lėtą bet darbštų 

žmogų. Visus ūkio reikalus 
tvarkė pats Daubaras, o žen
tas atlikinėjo lažą ir prievo 
les dvarui, bet jis tuo nesibo 
dėjo jausdamas ramus ir vis
kuo aprūpintas.
Vargu būtų išsivertusi Miknių 

vienė ir su samdine merga, jei 
ne senė Pempienė. Nemėgo ji 
Pempienės, kaip ir visas kai
mas, bet ką padarysi, kad tė
vas užsispyręs tą raganą glo
boja Antra vertus, Pempienė 
darbšti ir sumani boba* tad 
ir Mikniuvienė ilgainiui su ja 
apsiprato ir jau nebesivaidi
ja gu tėvu, kai tas šaukiasi 
tos smailaakės kokiam dar
bui ar paslaugai.

Ne tik duktė, bet ir visas 
kaimas kurį laiką skersakia 
vo į Daubarą, kam jis, žmo
nai mirus, ė ir ė vaduotis Pem 
piene, ta negerų akių žavė
toja, kurios visi bijojo ir iš 
tolo vengė.

Gyveno Pempienė kitame 
Kaimo gale menkoje lūšnelė
je. prie kurios turėjo kelių 
dešimčių sieksnių daržą,neži 
nia kaip jai atitekusį, kai Ba- 
gynus dar valdė dabartinio 
pono tėvas. Niekas iš Pempie 
nes jokių prievolių nei lažo 
nereikalavo, nei vaitas, nei 
tijūnas, nei joks kitas dvariš
kis pas ją nelandžiojo. Jokie 
pono įsakymai jos nelietė. Po 
nas, jos darbo nepasigedo, 
vietos ji užėmė nedaug, o 
dvariškiai, kaip ir visi kaimo 
žmonės, jos nelietė iš prieta. 
ringos baimės, kad ji supy

kinta ko blogo nepadarytų...
Kada, kaip ir del ko sus1 

darė nuomonė, kad Pempieft 
nė ragana ir žavėtoja, nieką® 
nežino. Nuo seno, kiek ka8 
beatmena, visi ją tokia laikė- 
Kas tik bloga atsitiko kaime, 
vis kalta Pempienė. Tuoj pri 
simindavo, kad tas ar ta bu
vo su ja susipykę del ožkos, 
kita del vištų, trečios vaikas 
į ją grumstu pametėjęs, Į ket 
virtą ji taip pažiūrėjusi, kad 
net širdį nudiegę, kito vėl kar 
vę paglosčiusi ir ta pieno ne
tekusi, žodžiu visų nelaimių 
priežasties ieškodavo ir ras
davo Pempienės veiksmuose, 
posakiuose, pažvelgimuose.

Kas teisybė, tai teisybė - 
akis ta moteris turėjo tikrai 
ypatingas. Niekas negalėjo 
atsispirti, perveriančio jos 
žvilgsnio jėgai. Dažnai atsi 
tikdavo, kad žmogus, ar tai 
eidavo per kaimą, mąstyda
mas apie savo reikalus, ar 
tai žmonėse kalbėdavosi su 
kitais ir staiga, nei iš šio nei 
iš to, dirstelėjęs į šalį, susi
tikdavo į savę įsmeigtą aštrų 
tos bobos žvilgsnį, Nesupran
tama nerimastis suspausdavo 
tada žmogui širdį, jis skubiai 
panarindavo akis, brukdavo 
ranką į kišenių arba už nuga 
ros ir ten rodydavo raganai 
špygą, arba darydavo kry
žiaus ženklą apsisaugoti nuo 
nelaimės.

(Bus daugiau)
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

PACCDA
nuo š. m. spalio 19 d. iki sausio 6 d. IBIRAPUEROS PAR

KE - PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 13 iki 21 vai kiekvieną dieną, šeštadie

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

KIEK APLANKĖ?

Iki šiol Lietuvos Architek 
túros Parodą ir 1’ Salão da 
Criança aplankė pagal’ regis 
traeijos ruletę 300.000 žmonių.

r SALÃO DA CRIANÇA

Pono Prefeito sutikimu «1’ 
Salão da Criança» paroda 
pratęsiama S. Paulo vaikų 
džiaugsmui iki sausio mėn. 6 
dienos imtinai. Lankymo tvar 
ka pasilieka ta pati.

Pagodos pratesimas
DR. LUDENOR SAMPAIO 

ROCHA

Secretario Gerai do 1’ Sa
lão da Criança ir Liet Archi
tektūros Parodos Garbės Na
rys, kviečia mūsų parodą pra 
tęsti iki sausio mėn. 6 d. Pa
rodos Organizatorius Inž. M. 
Ivanauskas, pasitaręs su pa
rodos bendradarbiais, kvieti
mą priėmė. To iš mūsų rei
kalauja tautinė savigarba. Vi 
są būdėjimo naštą pasiėmė; 
Aldona Gudanavičiūtė. Elena 
Ivanauskienė, Vlada Januške 
vičiūtė, Halina Mošinskienė, 
Karolė Pažėraitė, Genė Tere 
sevičienė, Fausta Sliesorai- 
tienė ir inž. M. Ivanauskas.

Sekmadieniais tautiniais rū 
bais lietuvišką liaudies meną 
sutiko išryškinti savo dalyva 
vimu- Onutė Azaravičiūtė, Se 
sutės Onutė ir Marytė Mate 
lionytės ir Elena Mačaitytė, 
Laukiama daugiau talkinin
kių (kų)

Būtų gera, kad į šią tauti
nės savigarbos pareigą įsipa
reigotų daugiau susipratusių 
visuomenininkų. Parodykime 
lietuvišką ištverme, kuri turi 
būti atsparesnė už lūžtamą 
plieną.

— Lietuviai dailininkai S. 
Paulyje parodė didelį solida- 
rūmą dalyvaudami visi, kaip 
vienas, Liet. Arch. Parodoje: 
Vlada Stančikaitė Abraitienė, 
Vladas Dramontas, Mikalojus 
Ivanauskas, Antanas Kairys, 
Ramutis Kasperavičius, Vla
das Vijeikis (gyvenęs S Pau
lyje)

Be to, liaudies skulptūrą ats 
tovauja mūsų šimtametis diev 
dirbis Adomas Trumpis, o lie 
tuvišką ornamentiką iš me 
džio Vila Belos Popiečių da
lyviai, vadovaujami muziko 
Jono Kaseliūno. Liet, kryžius 

NAUJIENA!
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š m. lapkričio 
mėnesio pradžioje.

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn, 
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintelis P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viršeliu

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr $ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina į visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr.$300.00

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postal 7988 — São Paulo.

miniatūroje sukūrė Nardis An 
tanaitis.

— Liaudies meno puošme
nas juostas savo darbo ir kū 
rybos šios pasišventusios tau 
todailininkės: Marija Goraus 
kienė, Vera Skurkevičienė, 
Elena Šimonytė. Genė Terese 
vičienė, Magdalena Vinkšnai 
tienė, Moksleiviai Broliai Lai 
mutis ir Romas Dovydaičiai, 
Aid. Gudanavieiūtė ir Edvar 
das Vinkšnaitis Viso apie 200 
juostų, tarp kurių viena yra 
nuausta G Teresevičienės 
Pirm. Liet. Parodai atžymėti.

IŠTRAUKOS IŠ LIET. ARCH. 
PARODOS GARBĖS KNY

GOS.

Com grande enlėvo percor 
remos a expressiva e bem or 
ganizada exposição de arte 
lituána. síntese da história e 
dos magníficos empreedimen 
tos de um povo extraordiná
rio

Felicitando, vivamente, os 
organizadores desta preciosa 
mostra, agradeço de coração 
o atencioso couvite

Dom Paulo Rolim Loureiro 
Bispo Auxiliar

—- Ao visitar a interesanli 
ssiraa exnosição do heroico 
paiz da Lituânia em que fui 
homenageado pelos seus or
ganizadores, é com sincerida 
de que agradeço as provas de 
simpatia e felicito os seus or 
ganizadores pela belíssima 
exposição e desejo aos súdi 
tos desse glorioso paiz todas 
as felicidades desejadas, jun 
tamente a merecida aspira
ção de independência e liber 
dade.

Armando Belardi

— Irmãs Franciscanas do 
Coração de Maria, muito se 
alegram pelo progresso da 
Lituán a, mediante a exposi 
cão que apresenta. Fazem vo 
tos que este pais recupere 
quanto antes a liberdade.

— Desejamos de coração, 
que muito breve, o mais bre 
ve possível, êsse heroico po 
vo 1 tuáno recupere sua ple 
na liberdade.

Artur Prado de
Almeida Guidon

Ernesto Guidon

MOŠŲ LIETUVA

Kotryna Grigaitytė

Budėkite žvaigždelės
Naktis po mano langu *
Akis užmerkus tyli.
Girdžiu aš plakant širdj
Už tūkstančių gal mylių. z .

Tenai baltam namely 
Lankei mane kas rytą, 
Kai jievos dangų kaišė, 
Kai klevo lapai krito.

Tenai baltavo sodai, 
Po kojų žiedus bėre;
Rieškutėm saulę sėmėm
Ir visą žemės gėrį...

Budėkite žvaigždelės, 
Budėkite per naktį: 
Pradingo mano laimė, 
Padėkit ją surasti!...

- A ėste nobre povo da 
heróica Lituânia o meu amôr 
de jovem cristão e o desejo 
sincero de que volte á sua 
devida e mais que justa li
berdade humana Deus vos 
proteja, ó povo lituáno, por 
vossa grande fé nos valores 
eternos da vida.

Haroldo Gonçalves

— Dieve laimink ir toliau 
mūsų lietuvius, teik jiems sti
prybės nešti tikėjimą, meną, 
mokslą tarp visų tautų pašau 
lyje.

Seselė M. Urbana
O. S. F. Vila Zelina

- Ši paroda tai d džiūlis 
lietuvybės laimėjimas Ji at
vaizduoja mūsų senovinę ir 
dabartinę kultūrą, lietuvių gi 
lų meno pamėgimą ir religin 
gumą, lietuvių nepriklausomy 
bės laikų laimėjimus, pažan
gą ir dabartinę mūsų tautos 
tragediją.

Lietuviams išeiviams ši pa
roda yra tautinio atsigaivini
mo šaltinis, o svetimtaučiams 
kaipo priemonė gauti naujų 
informacijų tikslu mūsų tau
tą geriau suprasti, atjausti ir 
pamilti. Parodos rengėjui 
mano didelė pagarba ir padė
ka.

Edvardas Pažėra

-- Paroda žavėtina. Jj ne
paprastai pagarsins lietuvių 
tautą. Didžiulis nuopelnas ir 
garbė parodos suruošėjui.

Zenonas Bačelis

—- (E) Mirė Vytas Steponai 
tis (spalio 12 d.), buv. Lietu
vos karinės spaudos darbuo
tojas, bibliofilas, bibliografas 
ir istorikas. Buvo gimęs 1893 
m kovo 24 d Sintautuose, Ša 
kių apskr. Yra surinkęs daug 
medžiagos iš carinės valdžios 
laikų. Po karo dirbo Lietuvos 
knygų rūmuose ir valstybinė
je respublikinėje biblioteko
je, ypač ruošdamies bibliogra 
finius leidinius, iš kurių pa
minėtini: «Tarybų Lietuva 19 
40 55», «Tarybinė lituanika 19 
44-46 m » 1954 m. buvo išleis 
tas «Kaimo bibliolekos katalo 
gas» Būdamas didelis lietu
viško spausdinto žodžio mė
gėjas, visa savo amžių rin
ko lietuviškas knygas ir šiaip 
leidinius.

— (E) Perdaug «asmeninių 
jausmų» randa sovietai kriti
kai pradedančių Vilniaus poe 
tų A. Mitrulevičiaus, R, Sadau 
sko ir D. Urnevičiutės kūrybo 
je Jie su savo kūriniais pasi
rodę Vilniaus jaunųjų rašyto
jų susirinkime, kur juos verti
no vyresnieji poetai. Jaunu© 
se poetuose reiškianti «plates 
nio požiūrio į tikrovę stoka», 
praneša «Lit. ir menas». Bet

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 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.

1957 m. lapkričio 23 d.

Pradžios Pabaiga.
Akivarą

LAIKAI’IR PAPROČIAI

štai, jau tryliką metelių, 
Kai pabirom po laukus, 
Tačiau, kol sulauksim galo, 
Mūs tautietis nepražus!

Viskas keičias, viskas main s 
Nutautėt gali ūmai!
... Bet į pagalbą ateina, 
čia tautiečiui papročiai!

♦

Nors kažin kaip jį bekrato, 
Naujas laikas ir mada, 
Ką tautietis jau įpratęs, 
Neišmuši sb lazda!

Jeigu buvo jis pripratęs 
Skursti dviese, su pačia.
Likęs vienas, nesikrato, 
Jei tik randasi kita!

Jeigu buvo jis įpratęs 
Pavėluoti į svečius,
Tai ir čia jis «demokratas»:
— Visad! paskutinis bus!

Ir į kiną, ir į salę,
Į koncertą, į mišias, 
Visad stipriai pavėlavęs!
(Pirmas dings, kai rinks au-

[kas . . .)

Rengias būdavo, į puotą, 
Dar anuo, laisvu laikų: 
— Dovanėlė supakuota — 
— Žmogus juk nebus... šapu

Ir dabar jis «džentelmenas»
— Prisigers, kad pilvas pliš 
Dovaną nuneš už penus:
— Juk vistiek neišvarys.

Ir jaunimas, nors čia augęs
Bet lietuviška dvasia
Tėvų perduota, ji saugo, 
Kad neklystų niekada!

Lietuvoj, mama dukrelę
Kai paguldė vakare,
Tai per ištisą naktelę, 
Viešpataus namuos tyla.

Papročiai - dalykas rimtas!
Skųstis čia negal mama: 
Nes kol naujas rytas švinta, 
Dukros namuose nėra . ..

Kaip nesuksi, kaip neimsi, 
Bet, brolyti, niekada, 
Papročių nebeištrinsi, 
Tu lietuviui su lazda!

Mūsų vyrai mėgo žirgą!
— Tai legenda ištisa! — 
Ir čionai, net akys mirga, 
Kai švytuoja uodega ...

ar jaunieji poetai kalti, jei to
ji «tikrovė» nelabai poetinga?
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Stasys Tamulaitis

Atsiskyrėlis Domininkas au 
gino jauną elniuką. Gyvulė
lis buvo gražus, eiklių kojų 
ir ramios prigimties. Ragai 
maži, kailis gelsvas, kaip vi
sų jauniklių, tik akys protin
gos ir liūdnos, nuolat nukreip 
tos į snaudžiančius miškus ir 
krūmokšniais apaugusias kal
vas. Rastas miške, vos gyvas 
be motinos. Jausdamasis pa
saulyje vienas, jis glaudėsi 
prie žilabarzdžio geradario, 
kaskart labiau prie jo prisi- 
rišdamas.

Be elniuko, atsiskyrėlis tu
rėjo ir daugiau keturkojų įna 
mių: du šuniukus, vieną seną 
šunį, katiną, dvi laukines an

tis ir tris putpeles. VjSi gy. 
voleliai buvo jo draugai — 
fratres minores: paklusnūs, 
prisirišę, draugiški. Kaip drau 
gus ir brolius, retkarčiais su- 
sikviesdavo aplink save ir 
mokė garbinti Kūrėją. Aure, 
kas gi. ar ne Jis leidęs skais 
čląją motiną saulę, tėvą mė
nulį, sesules žvaigždes, gera 
dares upes ir dūlinėtus aplink 
miškus? Ar ne Jis nuspalvi
nęs aukštas pudangęs. išmar
ginęs žemę varsomis ir palai 
minęs tūkstančius paukščių 
bei gyvulių rūšių, idant kaip 
kas išmano garbintų Jį. Tai 
va. užtai kiekvienas tebūnie 
toks, kokį jį Kūrėjas leidęs 
ir kokį geidžius matyti. Šu 
niukai tenepavydie antelėms 
jų lengvų sparnų, putpelės 
tenesistebie, jei šunelis grau 
žia kaulą arba mėnesenos 
naktį iš ilgesio ima kaukti, 
katinas tenesigaili, jei neturi 
ilgų elniuko kojų.

Ilgą laiką viskas ėjo gerai. 
Gyvulėliai buvo susidraugavę 
ir bemaž vienokių minčių. 
Žaidė kartu, ėdė kartu, mie
gojo taip pat kartu, susiglau 
dę ir šiltai, kaip miega maži 
paršeliai.

Reikalai pakito, kai elnias 
užaugo. Visų pirma jis nusto-

jo kreipęs 
lūs. Dienai 
j pašlaites 
siganytí. sugalvojęs ažkopda 
vo į viršukalnes, nukeliauda 
vo i Gerduoio miškus ir visą 
naktį negrįždavo. Vandenį ė- 
mė gerti iš kalnų šaltinių, ku 
rie buvo tokie skaidrūs, kaip 
rasos lašas ryto žolėje

Retuomiais įsižiūrėdavo į 
tolimus kalnus, toli toli už rus 
vų kalvų ir, pagautas nesu 
prantamo jausmo, garsiai sus 
taugdayo. Aidas nuplaukdavo 
lomomis, ravais ir, sudužęs 
pakriaušėse, grįždavo atgal. 
Tada gyvulys, lyg ką atsimi
nęs, pa-sileisdavo bėgti ir jau 

dėmesį į šunų žais 
ir kitai išbėgdavo 
ar panuovalius pa

ne bėgdavo, o skriste skris
davo per slėnius, per kalvų 
keteras.

Pailsę ir atsilikę, iškišę lie 
žuvius ir alsuodami, žiūrėda
vo šunes čia į ataušusios pėd 
sakus, čia į kits kitą ir tik 
galvas kreipydavo. Ak, koks 
keistas žvėris, koks keistas 
žvėris tas elmas ir koks la
bai kvailas! Išsigandus savo 
aido, šitaip bėgti, vaje! Kažin 
ar visa laiką jis bus toks?

Išvesti iš kantrybės, kartą 
atėjo pas vienuolį skųstis;

— Vara vara, viešpatie šei 
mininke, - kalbėjo senis šuo 
šuniškai. — Jis šioks toks, a 
noks, tas šakaragis elnias, 
elis norėjo įspirti vieną mano 
draugą, jis uždraudė žaisti
vo uodegaite, jis negeria iš 
upelio vandens...

— Vau vau, kiau-kiau,

ea

o 
kaipgi! -- pritarė kiti du šu
neliai. — Toks yra tas baisių 
ragų gyvulys, toks. Jis moko 
si durti, vaikštinėja vienas, 
stebi debesų slinkimą, stūgau 
ja.

— Miau karniau, viską ma 
čiau, — pritarė katinas rai 
nis, vienuolio pasiuntinys ir 
tarnas, gulėjęs čia pat prie 
kojų. — Blogas gyvulys ei 
nias, blogas; keistuolis, svajo 

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 cruz .pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinej.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Vaikų šventė ir kalėdinė 
programa bus sausio mėnesio 
5 dieną. Lietuviška mokykla 
šia proga rengiasi pastatyti 
gražia dvieju veiksmų pasaką 
«KALĖDŲ DOVANA».

Visi tėvai su savo mažai
siais prašomi iš anksto šią 
dieną rezervuoti šventei.

Putpelės jo

žodžius, kati 
šeimininką,

kas, pasipūtėlis, 
nemėgsta.

Pasakęs šiuos 
nas žiūrėjo ne į 
o į šunes, kuriems iš seno pa 
taikavo ir kurių paslapčiomis 
tebe bijojo

Atsiskyrėlis virė bulves ir 
kalbėjo rožančių Persižegno 
jęs ir dievobaimingai pabu
čiavęs kryželį, tarė.

— Kaip sakote, mano ma
žieji draugai? Elnias jus skri
audžia?... Na. gerai, aš viską 
ištirs’u ir kaltininką nubau
siu Dabar eikite taikoje ir ra 
mybėje, tegul Aukščiausias 
jus laimina. Žinokite, kadnie 

ko aš labiau nevertinu, kaip 
tarpusavę meiię.

Pakurstęs ugnį, numetė pa
ėmęs iš puodo kiekvienam šu 
niui po bulvę, paglostė kati
ną, kuris nužemintai glaudė
si prie jo vyžos, ir vėl ėmė 
pinti ragažę, kurią rytoj ture 
jo iškeisti į kelis kaušus mil
tų.

Dieną vėliau šunes aptiko 
miške nugaišusį galviją. Gro 
bis retas, netikėtas, skanus. 
Būdami alkani, jie kibo į lai 
mikį ir tiek prisirijo, jog vos 
namo tesugrįžo. Dviem šune
liam praėjo taip, o tretysis, 
pats seniausias, susirgo. Jis 
gulėjo priengyje dejuodamas 
ir urgzdamas ir keikė valan
dą kurią palytėjo radinį. Juo 
toliau juo labiau jis liūdo, cy 
pė kiaurą naktį, rengdamasis 
mirti.

Elnias nakvojo šalimais >r 
viską matė; neiškentęs jis ei 
niškai nusijuokė:

— Hu-hu-hūiiū, ar nesakiau 
neliesti šito patiekalo? Kvie 
čiau pasižvalgyti į kalnus ir 
miškus, bet jūs...

— Tu nieko nesupranti! — 

atrėžė užsigavęs šuo — Spjau 
nu aš Į tavo miškus ir kalnus. 
Visi mūsų slėnio gyvuliai ir 
paukščiai tik ir šneka, kad 
tu esi išdidus, nesuprantamas 
padaras. Oi, oi, kaip graužia 
kirmėlės vidurius,neištversiu!

Atsiskyrėlis garsiai meldė
si, paskui staiga užmigo ir 
nieko negirdėjo: nei šunelio 
cypimo, nei elnio šnekų. Tik 
rytą jis susidomėjo ligoniu.

— Na, kas gi tai? Tu sergi, 
mano vaike?

— Ajau ajau, — skundėsi 
šuo. — Perspyrė mane, pers 
pynė... neištversiu, mirsiu čia 
pat..,

- Kas perspyrė tave, kas? 
Pasakyk, vargšeli!

— Elnias, viešpatie šeimi
ninke, kas gi kitas. Ir tiesiog 
čia į vidurius. Verčiau sakau 
gyventi su vilkais ar katinais. 
Ajau a jau.

Nuliūdo vienuolis ir rasirė 
męs kasė savo ilgą barzdą. 
Jo elnias! Ak, koks nedėkin
gas elnias!... Aure, jis šiaušias 
prieš draugus, jis mokosi dur 
ti, jis perspiria senį margį 
Beje, vakar katinas pranešė, 
kad jis išmynęs antelių kiau

šinius ir galvojąs anie 
naujas nedorybes Šv. 
Domininkai, dangaus 
užtarytojau, kodėl rei 
kalams leidi krypti aiš 
kiai blogojon pusėn!...

Suradęs elnią, smar 
kiai jį išbarė. Kokia 
gėda tokiam dideliam 
gyvuliui skriausti ma
žesnius! Ar tam jį a- 
nuomet išgelbėjo nuo 
mirties, kai liko vieni 
šas, ar tam užaugino 
ir mokė, ar tam pali
ko drauge su kitais gy 
venti? Negražu, labai 
negražu!

-- Dvi dieni ir dvi 
nakti, ligi šeštadienio 
mišparų, neragausi žo 
lės ir negersi vandens.

— buvo sprendimas, karį kaŲ 
tininkas turėjo atlikti.

Elnias sprendimą atliko, bet 
sekmadienio rytą dingo. Dėl 
ko taip staiga išeina, tepasa
kė vienam katinui, atsiskyrė
lio pasiuntiniui. Katinas viską ~ 
težino ir tepraneša kam rei 
kia. Jis daugiau čia negyven 
siąs ir atgal negrįšias, čia 
jam nesą, vietos; viešpačiui 
šeimininkui už visą esąs dė
kingas, jį ir toliau gerbiąs 
bei mylįs.

Nusiminė pasiuntinys labai, 
nes buvo minkštos širdies ir 
gailestingas. Elnias palieka 
juos!... Vaje, kokie dalykai 
vyksta slėnyje’... Tai jo čia 
didžiausia kaitė, jis buvo ne
teisingas tam dideliam geram 
žvėriui, visumet valgančiam 
be mėsos O varge, ką jis da 
bar pradės!

Apsiašarojo katinas ir ilgai 
žiūrėjo į tą pusę, kur nuliuok 
sėjo elnias. Aišku, negrįš jis 
daugiau, nėr ko nė tikėtis. 
Ką gi, jai taip, belieka pra
nešti viską šeimininkui — te 
gul žino, kas čia darosi.

Nusišluostęs ūsus, sudrėku
sius nuo gausių ašarų, ir kiek 
apsiraminęs, iš lėto spūdino
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Stasys Laucius

Sapna

bai'gti. 
geri, 
«okay!»

Mokslo metai 
Pažymiai vis 
Net už anglų 
stovi štai keturi.

Vasarėlė graži, 
vasarėlė saldi. 
Mes į kaimo laukus 
išvažiuojam — di, di!

Ten lazdynuose daug 
riešutėlių kietų.
A.š pas dėdę svečiuos, 
pas krikštamočių tu.

Lik, mamyte, sveika! 
Viso gero linkiu! 
Traukinys tik — py, py, 
lygiai pusė penkių.

Telefono stulpai 
ir berželiai-žali 
bėga šuoliais atgal, 
suskaityt negali

Sartis laukia stoty, 
Aš už vadžių ir — noo 
Pro bažnyčią rysčia, 
į kalneli žingsniuok’

Upės tyras vanduo 
atgaivins — ata, ta! 
Laukia puodai varškės, 
grietinėlė tiršta.

Bus riebių ešerių, 
ir vėžių bus kapa. 
Pasisupsim smagiai! , 
lig dausų —- opa, pa’

Koks šienelis k\apus,^ 
kiek uogelių miške! 
Bet staiga pabundu 
šaltame barake...

trobelėn, mintyse dėdamas žo 
džius bei posakius, kuriuos 
turėjo išporinti šeimininkui 
vienuoliui. Pusiaukelėje stai
ga prisiminė šunes Šunes?!.. 
O bjaurūs, nedėkingi padarai, 
vilkų veislė! Va, kur tikrieji 
visų nelaimių kaltinininka! 
Na, gerai, apie juos jis viską 
ir išdėstys, klote išklos, lyg 
iš knygos.

Atsiskyrėlis giedojo psal
mes. Diena ėjo vakarop, sau 
lė leidosi pro šimtamečių ą- 
žuolų viršūnes, berdama pas
kutinius spindulius ant plikos 
šventojo žmogaus galvos, ant 
senų knygų, ant kaukolės ir 
kryžiaus.

(Bus raugiau)
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Pirkimas pirkimui nelygus.
IHSajHI 
tira alii

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:
Speciali “Cafė Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį • Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

T
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postal ^u3, São Paulo - Telef. 37-2265.

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 — V. ZELINA 
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

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.

Visa tai galima šauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A
- LAPOS lietuviams prane

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

VILA ALPINA

SÃO PAULO> Caixa Postal 3967

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IRMAOjf CARRIECI lra.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai 

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais •
:3í:

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujiena? 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

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

RUA COSTA BARROS, 34-G

ÁGUA„
■ACTIVA pool-

• I

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą įi žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

IHOMOBflraMfflRaiBfflRlI

Contratos de locação |
Cartas de Fiança į
Requerimentos I
Balanços |
Alvarás d versos g
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes

8 às 19 horas. t

fšiiiuiiiiiriHumiiiii $iii>iiiiiii;iiiiHiiiiiHiii>iiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiitihfhiii;iiiiim tiriuiiirnniiiiintii numini nu niihiHniniiimii= = 
? ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 
Z -*

1 IRMAOS BAUŽYS I■X? —»
= Registrado no C. R« C; sob o n.© 551 =
= S5
J Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
s Telefone 63-6005 į

| Aberturas de firmas 
í Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
f Diskai, na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
f HORÁRIO dasTE 

. Iiiihiiitwnn iviimiw   4»iip<wiuii»iw*wtuiuMPi0iiiiiuiiniiiPWUiiti«iiii«siuiwupiiHiiinDvuiin)iiiii!w<iii

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jíiLvyrLOJE ĮLAUŽO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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W. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

GERIAUSIA KALĖDINE DO 
VANA

Artinantis šventėms, kai gal 
vosi apie dovanas savo arti 
iniesiems, prieteliams ir pa
žystamiems, atsimink, kad 
prasmingiausia dovana jau
nam ar senam, vaikui ar suau 
gūsiam yra lietuviška knyga. 
Lietuviškų knygų galite įeigy 
ti iš spaudos stalo, kurs veiks 
visais sekmadieniais prieš Ka 
ledas prie bažnyčios.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Vila Zelinos Lietuviškos mo 
kyklos tėvų ir mokytojų susi 
rinkimas šaukiamas gruodžio 
mėnesio 8 dieną 3 vai p. p. 
Švento Juozapo mokykloje. 
Mokyklos vadovybė tikiu kad 
tėvai supras jos rūpeščius ir 
gausiai susirinks. Šj sekma- 
dieuj 4 vai. p.p. klebonijoje 
įvys tėvų komiteto posėdis.

— Papildomai duodame pa 
vardes ponių, kurių juostos 
taip pat puošia Liet. Architek 
túros parodą: Dan. Ruzgaitė, 
p. Jurgelevičienė, mok. De
veikytė, EI. Ivanauskienė.

C INE ■ N O 1 V O S

Filma-se reportagem de Ca 
sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.

Tratar com Alfonso Kublic- 
kas, Rua dois Corregos, 212 
Vila Bertioga.

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, iuventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
Praça da Sé, 270 - 4.’ and - sala 404 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius', vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
AL Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - I)r. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada. Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro p'aštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
ga pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KLINICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien 

Consultoric: Av. Zelina, 471, Tel. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai.

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

EJCRITCEIO CCNTAE1L 
NATCIMENTC

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

DĖMESIO!

Maloniai kviečiame lietuviš 
kąją visuomenę i susirinkimą 
įvykstantį š m. gruodžio m. 
1 d. 3 vai. p. p. lietuviškos 
mokyklos salėje Mookoje. Rua 
Lituânia nr. 67, kur bus spren 
džiamas S. Paulo Lietuvių 
Bendruomenės steigimo rei
kalas.

L. B. Laikinasis 
Organizacinis Komitetas

«Mūsų Lietuva» norėdama 
tiksliai informuoti savo skai 
tytojus apie įvykius Lietuvo 
je ir lietuvių gyvenimą pla
čiame pasauly, susitarė su sa 
vo bendradarbiais tiek Euro 
poje, tiek Š. Amerikoje, kad 
visus svarbesnius, vertus dė
mesio įvykius mums praneš, 
kaip galint greičiau oro paš 
tu ar net telegrafu.

— Šią savaitę São Paulo 
vengrų kolonija minėjo Ven 
grijos sukilimo metines, į ku 
rias ir lietuviai buvo pakvies 
ti. Lapkričio men. 18 d. vaka 
re skandinavų klube, Brazili 
jos Vengrijos Kultūrinio Ben 
dradarbiavimo Sąjunga suruo 
šė minėjimą ir priėmimą bra 
zilams intelektualams. Beveik 
visa programa buvo meninė, 
kurioje skaitė savo būrinius 
žymus brazilai rašytojai, kaip 
poetas Guilherme de \lmeida 
ir kiti. Lietuvius atstovavo 
Lietuvos konsulas p. Al Poli 
šaitis ir kun. P Ragažinskas.

Lapkričio mėn. 20 d. S. Pau 
lo miesto teatre, vengru orga 
nizacijų centras suruošė vie 
ša minėjimą Pagrindines kai 

bas pasakė buvęs S. Paulo 
universiteto rektorius Dr. Mi 
guel Reale ir deputatas Dr. 
Franco Montoro. Taip pat 
trumpą sveikinimo žodį paša 
kė ir vienas jaunuolis ven 
gras, aktyvus sukilimo daly
vis, prieš pora mėnesių atvy 
kęs Brtzili.;on Scena buvo pa 
puošta Brazilijos ir S. Paulo 
vėliavomis \ engrai sk°”tai 
laikė tris Vengrijos tautines 
vėliavas su garbės sargyba. 
Scenoje taip pat buvo tauti
niais rūbais apsirengę ir kitų 
pavergtų tautų po du atstovus. 
Lietuviams atstovavo Aldona 
Gudanavičiūtė ir Viktoras Ta 
tarúnas. Pavergtų tautų atsto 
vai po oficialios dalies, soli 
darumo ir vienybės ženklan, 
savo tautines spalvas prisegė 
prie vengrų tautinės vėliavos.

Meninėj programoj vengrai 
pasirodė su stipriomis meni
nėmis pajėgomis: pianistu, 
smuikininku, Budapešto ope 
ros solistė. Iš lietuvių daly va 
vo Lietuvos konsulas S. Pau 
ly A. Polišaitis, Liet. S gos 
Braz pirm kas kap, J. Čiu 
vinskas, kun P. Ragažinskas 
kun. J Šeškevičius, Aid. Na 
dolskytė, Aid. Gudanavičiūtė, 
Viktoras Tatarūnas

SÃO PAULO PARLAMENTAS 
UŽ PAVERGTŲ 1ŠLAISVI

NIMĄ

São Paulo estado parlamen 
tas (Assembléia legislativa) 
savo posėdy lapkričio mėn. 
20 d priėmė rezoliuciją, ku 
ria kreipiamasi į federalinę 
Brazilijos vyriausybę, kad ši 
per savo atstovus Jungtinių 
Tautų Organizacijoje grel-

RIO DE JANEIRO LIETUVIAMS
Jūsų giminėms ir prieteliams Lietuvoje ar Sibire 

bus didelis džiaugsmas šv. Kalėdų šventėse ir Naujuo 
se Metuose, jei jie sužinos, kad su švenčiu sveikinimais 
jus jiems pasiuntėte ir siuntinėlį su medžiaga drabu
žiams, maistu ar vaisiais.

Rio de Janeiro lietuviams mielai tarpininkauja 
persiuntime kun. F. Jakubauskas, kurio adresas yra šis: 

Igreja São Geraldo, 
Olaria, Rio de Janeiro

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

Čia rasite daug gražių prekių: čemodanų, portfelių, ri- 
dikiulių, piniginių, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių 

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

NEVIEN KLAiJgv” ■
IR PAREMK SAVO AUKA
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čiau iškeltų pavergtų tautų 
išlaisvinimo klausimą.

— Sãe Paulo Lietuvių Kul 
tūrinės Radijo Programos rė 
mėjų susirinkimas šaukia 
mas lapkričio mėn. 24 d. Vi 
la Zelinoje. 15 vai. Į šį susi 
rinkimą kviečiami finansų ir 
programos komisijų nariai, 
rėmėjai, organ’zacijų valdy 
bos, vilose esantieji lietuvių 
komitetai.

šia proga be radijo reikalų 
bus svarstoma bei nuomonė 
mis pasikeičiama del Vasario 
16 tos minėjimo, painformuo 
jama spaudos reikalais ir 11.

Nei paskiriems asmenims, 
nei valdyboms ar komitetams 
atskirų pakvietimų nebus siun 
tinėjama

— Šį sekmadienį 16 vai šau 
kiamas jJet Kat. Moterų Drau 
gijos susirinkimas.

— Tradicinį Naujų Metų su 
tikimą ruošia L K Bendruo 
menės choras, Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje.

— Telefonai; Lietuvių kuni 
gų Vila Zelinoje, 63 5975; 
Jakutis Lapienis Ltda., staty
bos medžiagos sandėlis, įvai 
rių geležinių daiktų bei įran 
kių krautuvė, baldų sandėlis, 
Rua Costa Barros. 34 C, 

Fone 63-3285

— Iš Lietuvos paieško VIa 
do Juodinio, apie 1928 metus 
gyvenusio Lapos apylinkėje. 
Ieško brolis Stasys Juodinis. 
Daugiau informacijų prašoma 
krel. tis j kun. P. Ragažinską 
Vila Zelinoje.

— Laškai: K. Čemarkai,R. 
Mockui, A. Lazdauskui, A. A 
braitienei, A. Gudanavičiutei 
B. Aškinienei, A Dirsytei, A. 
Antanaitytei, A. Pumputienei, 
Šimonytėms, Vinkšnaitiėnei, 
P. Šukiui, P. Šimoniui, J. Kro 
pieniui, K. Talalai, L Kutkie 
nei, M. Ivanauskui.

— Kai del maršalo Žuko
vo atleidimo, Kruščevas vie 
na proga yra pareiškęs, kad 
Žukovas prašęs atostogų. Ir 
jis tas atostogas jam davęs. 
Kadangi Žukovas mėgsta me 
džioti, tai jis galėsiąs važiuo 
ti į Rusijos gilumą, kur net 
ir tigrų galįs pamedžioti. Pas 
kutinėmis dienomis iš Mask
vos nėra jnkių žinių apie Žu 
kovo likimą.

PAJIEŠKOJIMAS
Jonas Tyla jieško Mykolo 

Tylos, atvažiavusio į Brazili
ją 1927 m., kilusio iš Rubikių 
kaimo, prieš kelis metus gy
venusio Santos.

Ieškomasis arba apie ji ži
nantieji prašemi atsiliepti šiuo 
antrašu: Rua das Giestas nr. 
135A. Vila Belą, S Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo;

PAIEŠKOMAS PUSININKAS 
vištų ūkiui laikyti. Patalpos 
3000 vištų,’ yra apie 50 klm. 
nuo São Paulo. Dėl smulkes
nių informacijų kreiptis rua 
Prof. Gustavo P. de Andrade 
N. 19 (ant. Venda Nova) kas
dien nuo 5 vai. vakaro.

PARSIDUODA tuščias na
mas Vila Zelinoje Rua Cam
pos Novos, 24 - sklypas 10x39 
Smulkesniu informacijų ir tar 
tis Rua Monteiro Soares Fil
ho, 42 (antiga rua cinco).

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

CASA LEONY
Prieinama kaina parduodami 
bei sąžiningai taisomi aukso 
laikrodžiai ir papuošalai.
Richardas Lazdauskas

Rua Itapegi, 145 A - V.Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).
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