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Lietuvos Laisvinimo Veiksniu Bendri 
Pasitarimai Vašingtone

(Eita) ALTo iniciatyva, š. 
m lapkričio 17 d. Vašingto
ne jvyko -Lietuvos laisvinimo 
veiksniu pasitarimai. Juose 
dalyvavo Amerikos Lietuvos 
Tarybos Vykdomasis Komite
tas, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Prezidiu

*>■1' ■ »

Pavergtųjų Europos Tautu Delegacija 
Vašingtone

(Elta) Pavergtųjų Europos 
Tautų delegacija buvo nuvy
kusi i Vašingtoną ir priimta 
aukštų JAV užsienio reikalų 
lų ministerijos pareigūnų, ku
riems pateikė PET nusistaty
mą ryšium su Sov. Sąjungos 
koegzistencijos ofenzyva Jun.

VOKIEČIU SOVIETU DERYBOSE LIEČIA
MI IR LIETUVOS REIKALAI

(Elta) Lapkričio 14 d. Mask 
voje atnaujintos Vokiečiu So
vietų derybos repatriacijos, 
ūkinių ir kousularinių santy
kių reikalais. Vokiečių dele 
gacijai pirmininkauja ambasa 
donus Lahr, Sovietų delega
cijai užsieni reikalų ministe 
rio pavaduotojas Semjonovas. 
Repatriacijos reikalais iš vo
kiečiu pusės derasi Legation 
srat Brueckner.

Derybos prieš keletą mene 
šių buvo įstrigusios kaip tik 
repatriacijos klausimu Vokie 
čiai siūlė tartis dėl repatri- 
juotinų ištisų grupių Maskva 
su tuo nesutiko. Delegacijų 
pirmininkai neseniai susitarė 
kad atnaujintose derybose bū 
tų galima kalbėtis išeinant iš 
atskirų repatriantų padėties. 
Vokiečiai tikisi, kad tuo sa
vaime susidarys svarstymai

— Brazilijos federàlinò vy
riausybė ruošiasi užtraukti 
trisdešimties bilijonų vidaus 
paskolą.

— Komunistinės Kinijos ra 
dijo pranešimu, rusai pastatė 
lėktuvą atomine energija va
romą. Taip pat praneša tie 
patys šaltiniai, kad vienas ru 
su mokslininkas išradęs spro 
girną be balso Pavyzdžiui 
skaldant akmenis uolas nebus 
girdėti jokio balso. Kol kas 
šie pranešimai nėra patvir 
tinti.

— Jugoslavijos vyriausybė 
sąryšyje su Jugoslavijos ne 
priklausomybės švente pas 
kelbė amnestijos įstatymą ku 
riuo galės pasinaudoti daug 
kalinių: vieni išeis laisvėn, 
’kitiems bus bausmės suma 
žintos. Amnestija palies tūks 
tančius kalinių.

— Prezidento Ehsenhowerio 
sveikata žymiai pasitaisė. Pre 

mas, Lietuvos Laisvės Komi
teto vadovybė ir Lietuvos di
plomatų atstovas.

Buvo aptarta dabartinė poli 
- tinė padėtis ir pasitarta dėl 

gairių tolimesnio Lietuvos lais 
vinimo eigai.

Tautose. Delegacijoje dalyva
vo PET Gen. komiteto pirmi
ninkas Dr V. Masens, PET 
Polit. komisijos pirm. V. Si
dzikauskas, Gen. Komiteto na 
rys Dr. P Ženki (Čekoslova
kija) ir Lenkų delegacijos pir 
m.nmkas Stefan Korbonski.

apie ištisas grupes, kurias vo 
kiečiai «itilb repati ijuoti iš Su 
vietų Sąjungos į Vakarų Vo
kietiją.

Sovietų Vokiečių derybos 
repatriacijos klausimais ke
liais atvejais liečia ir Lietu
vą. Pavyzdžiui, vokiečių de
legacija siūlo repatrijuoti vi
sus tuos asmenis, kurie, nors 
ir kilę iš Lietuvos, karo me
tu buvo perkelti į Vokietiją 
ir gavo vokiečių pilietybę 
(vadinamieji «repatriantai», 
pėrkeldinti iš Lietuvos į Vo
kietiją 1941 metais) Kitagru 
pė. kurią vokiečiai siūlo re
patrijuoti, sudaro tie asmenis, 
kurie anksčiau gyveno Klai
pėdos krašte ir kurie pasida
rė vokiečiu piliečiais, kai tą 
kraštą 1939 metais sujungė 
su Vokietija.

zidentas vėl aktyviai įsijun
gė į krašto administravimo 
reikalus Tačiau gydytojai pa 
taria, kad kaip galint vengtų 
nuovargio.

Demokratų senatorius Way 
ne Morse reikalauja, kad prez 
Eisenhower atsisakytų iš pa
reigų Prezidento atsisakymo 
klausimas priklausys nuo jo 
sveikatos tolimesnio stovio.

— Amerikonai buvo numa
tė 4 d gruodžio savo «sput- 
niką» - satelitą pale sti, bet 
atidėjo Satelito išleidim* lai 
kas šiomis dienomis bus pra 
neštas.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito irgi sirginėja. Buvo žinių 
kad sergąs nepagydoma liga 
Tačiau paskutinėmis žiniomis 
diKtatoriaus sveikata gėrė 
janti

— Anglijos užsienio re5ka- 
lų ministeris Selwyn Lloid 
kalbėdamas Londone viešame 

susirinkime pareiškė, kad Ru 
sijoje ir satelitiniuose kraš
tuose greitu laiku kas nors 
svarbaus atsitiksią, kas pa
lengvinsią santykius su demo
kratiniais kraštais. Ką kon 
krečiai norėjo pasakyti an
glų užsienio reikalų ministe- 
ris, nėra žinoma.

- Venezuelos sostinėje, Ca 
rracas mieste, buvęs Argen
tinos diktatorius Peronas tarė 
si su savo buvusiais bendra
darbiais politikais Argentinos 
vidaus gyvenimo reikalais Ži 
noma daugiausia kalbėjo ap e 
būsimus prezidento rinkimus.

— Vakarų pasaulio valsty
bės su visu rimtumu ruošiasi 
Siaurės Atlanto Sąjungos na
rių valstybių galvų suvažiavi 
mui, kuris bus 17 d gruodžio 
Paryžiuje. Suvažiavime var 
gu galės dalyvauti Amerikos 
prezidentas, nebent sveikata 
greitai pasitaisytų.

Taip pat yra abejonių ar 
Natų suvažiavime dalyvaus 
Vakarų Vokietijos ministeris 
pirmininkas Konrad Adenauer 
kuris šiuo metu irgi sirginė
ja. Kon Adenaueriui sausio 
mėnesį sueis 82 metai am
žiaus. j,, , i

— Prancūzų vyriausybei grę 
šia krizė. Socialistai išėjo iš 
kabineto. Be socialistų balsų 
parlamente ministeris pirmi
ninkas Gaillard negaus pasiti 
kėjimo. Jei taip įvyktų, tai ši 
vyriausybė but kraštą valdžių 
si tik vieną mėnesį.

— Yra žinių, kad Brazilija 
irgi gali įstoti j Šiaurės Atlan 
to Sąjungą (Nato) Brazilija 
yra svarbi savo strategine pa 
dėtimi, žaliavomis.

— Maskvos agentai netie
sioginiais keliais deda pas

DR. DOMINGOS G. PESCARINI
Clinica Gerai — Pediatria

Medico especialista em doenças de crianças, com esta
gio nos hospitais de Paris — França.
CONSULTORIO à Praça S. José dos Campos, 8 - V. Zelina

Horário: Diariamente das 15 as 20 horas
Telefone: 63 6005 — Recados 

Atende se chamados à domicilio

Reta proga geru daiktu pigia kaina 
nusipirkti

1. Televizijos aparatas PHILCO, 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 $12 000,00

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, Vila Bela, arba turguose Pedro 
Bareišio barake galima gauti reikalingu informacijų.

Žinios iš Lietuvos
— (E) X sis Lietuvos komu 

nistų partijos suvažiavimas 
šaukiamas Vilniuje 1958 m. 
vasario 5 d. Dienotvarkėje 
numatyti centro komiteto ir 
revizijos komisijos ataskaiti
niai pranešimai ir rinkimai. 
Kokie atskiri klausimai bus 
svarstomi, nepaskelbta.

— (E) Vilniaus miesto įgu
los viršininkas yra gvardijos 
generolas majoras A. Žukas. 
Vilniaus miesto Įgulos komen 
dantas yra pulkininkas V. I 
Sidelnikovas.

— (E) Telšių «Mąsčio» tri
kotažo fabrikas dabar esąs 
didžiausias tos rūšies fabri
kas Pabaltyje, skelbė Vilniaus 
radijas.

— (E) Noreikiškiuose, prie 
Kauno, esąs statomas Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
miestelis. Be mokomojo kor
puso, čia busią 4 bendrabu
čiai, valgykla, sporto aikštė, 
atskiri gyvenamųjų namų kva 
rialai dėstytojams ir kitiems 
akademijos darbuotojams. 
Rrlė n? i a s t* i i-o buš didelis ?par 
kas su tvenkiniu. Kiek toliau 
nuo mokomo korpuso bus mo 
komojo ūkio pastatai, gyvuli- 

tangi.g užmegzti su Brazilija 
komercinius ir diplomatinius 
ryšius.

— Buvusio Lietuvos pasiun 
tinio Rygoje, Aukštuolio, žmo 
nos motina Berta Kalninš, le 
galiais leidimais iš Rygos ats 
krido į Buenos Aires pas sa
vo dukterį Birutę. Tai esąs 
pirmas toks atsitikimas, kad 
iš Pabaltijo žmogus legaliai 
atvyksta į Argentiną. 

ninkystės fermos, žemės ūkio 
mechanizavimo stotis su dirb
tuvėmis, be to, bandomieji 
laukai. Statybą numatoma už 
baigti per 3 metus. Valstybė 
paskyrusi tam reikalui 50 mi
lijonų rublių.

— Iš Lietuvos ir Sibiro gau 
tomis žiniomis, daug lietuvių 
tremtinių ištremtų Rusijos g- 
lumon, pasinaudodami rugsė, 
jo mėn. paskelbta amnestija 
grįžta Lietuvon. Lietuvoje kas 
tik gali meta kolūkius bėga 
miestan, nes mieste vis tik 
lengvesnis gyvenimas.

— Žiniomis iš Lietuvos šiais 
metais ruduo labai lytingas 
buvo. Daug kur bulvės ir dar 
žai liko nenuimti ir supuvo.

— (E) Lietu-vos komjauni
mo centro komiteto 5 sis ple
numas įvyko Vilniuje lapkri
čio 12 d. Komjaunimo suva
žiavimą nutarta šaukti Vilnių 
je 1958 m vasario 13 14 die
nomis (Matyt tyčia parinktos 
dienos prieš Vasario 16 ją).

— (E) Penkios elektres jė
gainės prię Nemuno Be HES 
jėgainės ties Kaunu esą dar 
.numatyt? pąst^yti Jėgaines V 
prie Nemuno ties Birštonu, A 
lytum, Druskininkais ir Sma
lininkais Taip pranešė Vil
niaus radijas lapkričio 11 d, 
Dar 3 nemuninės jėgainės bū
siančios pastatytos anapus Lie 
tuvos ribų

— (E) Į kuriuos kraštus iš 
veža. Naujosios Vilnios dažy
mo aparatų fabrikas savo apa 
ratus siunčia į Burma. Bulga- 
riją, Jugoslaviją, Korėją, Vo
kietijos sovietinę zoną, Afga
nistaną. Be to, pagaminta spe 
ciali aparatūra metalurgijos 
gamyklai,kurią sovietiniai spe 
cialistai stato Indijoje.

— (E) Radviliškio rajonas 
delsiąs kulti javus, skundėsi 
«Tiesa» ir Vilniaus radijas 
lapkričio 13 d. Pusė visų ra
jono kolūkių iki šiol neturi 
supylę dar nei vieno kilogra 
mo sėklos. Ir iškultais grūdais 
čia mažai kas rūpinasi. Sė
kla labai retai kur valoma, 
rūšiuojama, esą ir «grobsty
mų» sunku išvengti, be to, 
grūdai kai kur pradeda kais
ti, pelėti, gesti.

— (E) Kapsuko (Mariampo- 
lės) dramos teatras neseniai 
į-įkūręs Vilniuje pastatė Či- 
ziaus keturių veiksmų dramą 
«Versmė» Veikalas vaizduo
jąs Suvalkijos valstiečių su
kilimą.

— (E) Klaipėdoje atidaryta 
krautuvė gyvoms žuvims par
davinėti. Tokios krautuvės iki 
šiol, matyt, dar nebuvo.

— (E) Mokslinė ekspedici
ja apžiūrėjo Puntuką (netoli 
Anykščių) ir ištyrė, kad didži 
ausiasakmue Lietuvoje sveria 
265 tonus. Artimiausiu laiku 
prie Puntuko bus pastatyta len 
ta su visais duomenimis apie
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PAVERGTOJE TĖVYNĖJ E
Lietuvoje paskelbta skylėta amnestija

POLITINIAMS KALINIAMS NE VISIEMS AMNEST1NĖ MA
LONĖ TEIKIAMA.

(Elta) Lietuvoje ir kituose 
Sov<etų valdomuose kraštuo
se Spalio revoliucijos metinhi 
proga buvo paskelbtas «įsa 
kas» apie amnestiją. Amnesti 

\ ja būtų geras ir sveikintinas 
dalykas, ypač tokioje šalyje 
kaip Sovietų Sąjunga, kur ka 
linių paprastai yra daugiau 
negu bet kuriame kitame pa
saulio krašte Tačiau dabar 
paskelbtoji -mnestija daugu 
mos kaliniu nešildys.

Amnestijos įsaku nustatytai 
L) Atleisti nuo bausmės as 

menis, nuteistus laisvės atė 
mimu iki trejų metų imtinai, 
o taip pat asmenis, nuteistus 
kitomis bausmėmis, nesnsiju- 
siomis su laisvės atėmimu.

2) Atleisti nuo bausmės, ne 
priklausomai nuo laisvės atė 
mimo laiko, nuteistus: a) mo 
teris, turinčias vaikus iki 8 
metų amžiaus ir nėščias mo
teris; b) vyresnius kaip 60 
metų vyrus ir vyresnes kaip 
55 metų moteris; c) nepilna 
mečius iki 16 n etų amžiaus 
imtinai.

3) Perpus sutrumpinu liku 
šią bausmės dalį asmenims, 
nuteistiems laisvės atėmimu 
ilgesniam kaip trejų metų lai

' kui.
4) Atleisti nuo papildomos 

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

l\ONCE£TA - BALIU,
4 r puikiain orkestrui ‘grojant. Nepraleiskite progos pamà 

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

L S.B. Valdyba

bausmės atlikimo - ištrėmi 
mo, išsiuntimo ir teisių atė 
mimo, šio įsako 1, 2 ir 3 stra 
ipsniuose nurodytus asmenis, 
o taip pat asmenis, anksčiau 
atlikusius pagrindinę bausmę 
arba paleistus pirma laiko.

5) Nutraukti visas tardymo 
bylas ir teismų išnagrinėtas 
bylas dėl rusikaltimų. pada 
rytų iki išleidžiant šį įsaką, 
už kuriuos įstatymų nu maty 
ta laisvės atėmimo iki trejų 
metu imtinai bausmė arba ki 
tos bausmės, nesusijusios su 
laisvės atėmimu o taip pat 
bylas prieš šio įsako 2straips 
nyje suminėtus asmenis

Pagal 6 įsako straipsnį pa 
naikinamas teistumas asme 
nims, atleistiems nuo bausmės 
pagal šį įsaką, o ta p pat as 
meninis, anksčiau atlikusiems 
bausmę arba paleistiems pir 
ma įniko.

7 ju straipsniu netaikoma 
amnestija: a) nuteistiems už 
valstybinių nusikalt'mų nuos 
tatu 1 skyriaus numatytus nu 
sikaitimns, už band'tizmą. ty 
činį nužudymą, plėšikavimą, 
tyčinį sunku kūno sužalosimą 
piktybinį chuliganizmą, išprie 
variavimą, socialistinės nuo 
savybės grobstymą plač u 
mastu; b) vai ims, teistiems du 
ir daugiau kartų ir kitiems as

B Brazdžionis s

Musu Tūkstančiai
Mūsų tūkstančiai — bevardžių ir benamių, 
O žvaigždė viršum visų galvų viena.
1 aip dangaus ranka, mus vedanti į žemę, 
Kur pro naktį kyla rytdienos liepsna.

Mūsų tūkstančiai vienoj likimo knygoj.
Tartum gęstančių beprasmiškai žvaigždžių, 
Einam kelią skaudų, kruviną ir dygų 
Širdyje su laisvės ilgesiu skaudžiu

Mūsų tūkstančiai be laisvės ir be gando, 
Be savų tėvų sodybų, be namų, I 
Nešam sunkią realybę, ne legendą. 
Nešam nuodėmes ne savo, svetimų'..

Ir ne aukso upių ieškom pasiklydę, 
Kur griuvėsiai svetimi ir kur kapų, 
Tartum rankos pakaruoklių, kryžiai žydi 
Ir raariua sielą mirštančiu kvapu.

Mūsų tūkstančiai, ir mes mirties nebijom: 
Veda mus šviesi tikėjime liepsna
Į tenai, kur puošis žemė tulpėm ir lelijom — 
Mūsų didžio išsipildymo diena.

i •< < ..<* /** ; j ‘ f 1 ‘ f
meninis, anksčiau teistiems 
daugiau kaip du kartus; c)as 
menims, paleistiems pirma lai 
ko ir vėl padariusiems nusi 
kaitimą; d) nuteistiems, kurie 
atlikdami laisvės atėmimo 
bausmę vietose arba ištrem 

tyje, piktavališkai pažeidinė
ja nustatytą režimą.

8 ju straipsniu atleidžiami 
nuo arešto atlikimo, pabaudos 
mokėjimo, ir kitų nuobaudos 
priemonių piliečiai, padariu 
šieji iki išleidžiant ši įsaką 

prasižengimus, baustinus ad 
ministracine tvarka

Nors amnestijos įsakas ir 
numato Į vairas išimtis, kurios 
p.ėią amnesti ą padaro labai 
skietą, vis dėlto ji palies ir 
tam tikrą skaičių mūsų tautie 
čių. sušvelnindama sovietinių 
tei-mų jiems uždėtas baus 
me- arba nuimdama jas. De 
ja, daug mūsų tėvynės gyven 
tojų ir po šios amnestijos liks 
kalėjimuose ir tremtyje tik 
dėl tp, kad jie sovietinių įs 
taigų skaitomi Maskvai nepa 
tikimi Kada ir jiems bus am 
nestija?

Ka pasakoja perbėgės So
vietą juru karininkas

(Elta) Lapkričio 14 d. Muen 
chėne spaudos at tovams pri 
sistatė perbėgęs į Vakarus 
buv. Sovietų Sąjungos karo 
laivyno jūrų vyr leitenantas 
Ljev Ivanovič Predetčevski, 
30 metų amžiaus Kilęs iš Ja 
roslavio Baigęs technikumą 
ir Frunzės jūrų karo akade 
mijos hidrografijos fakultetą. 
1955 m įstojęs į komunistų pa 
tiją 1956 m. dalyvavęs *spe 
daliuose kursuose jūrų kari 
ninkams Tarnaudamas karo 
laivyne, dalyvavęs įvairiose 
ekspedfci.io-e šnipinėti sveti 
mų valstybių pajūrius Vyk 
dydami tas špionažines užduo 
ti& jūrų karininkai būdavo ap 
rūpinami klastotais dokumen 
tais, civiliais drabužiais ir 
plaukdavo kartu su prekinių 
laivųįgulomis Pavyzdž ui jam 
tekę dalyvauti Turkijos pa 
kraščių ištyrime, karinių me 
džiagu Sirijai transporte ir 
pan. Kai iš Sovietų Sąjungos 
į Ispanija buvo gražinami is 
panai vaikai našlaičiai, juos 
lydėjusieji laivu įgulų nariai 
turėję uždavinį ištirti Ispanl 
jos pajūrius Apskritai, sovie 
tų prekiniai ir keleiviniai (ai 
vai, plaukiojantieji į užsienį, 
panaudojami jūrų špionažui.

Pabėgėlis karininkas atsakė 
į eilę klausimų. Tarp kitko

(Tąsa 3 pusi.)

Sibiro Tremtinė Pasakoja...
(IŠ ATSPAUSTŲ «DRAUGE» RED. J. PRUNSKIO STRAIPSNIŲ)

Kaip gyvena Lietuviai tremtiniai Sibire
(Tąsa)-

Iš Sibiro lėktuvu į Chicagą 
atskridusi lietuvė MonikaGau 
č enė, 44 m , jos duktė Rūta 
16 m , ir sūnus Romutis 13 m , 
tapo šių dienų sensacija Di
dieji Chicagos dienraš. įdėjo 
jų paveikslus ir aprašymus. 
Radijo stotys paskelbė apie 
jų atvykimą ir jų pirmuosius 
įspūdžius.

Šeimos tėvas V. Gaučius 
pirmadienį ir antradienį savo 
per 11 metų nematytus namiš 
kius vežiojo po krautuves, 
kad galėtų aprūpinti būtiniau 
siais reikmenimis Čia vėl juos 
fotografavo «Daily News» ir 
«Southtown Economist» foto 
grafai. Parduotuvės apdovano 
jo juos vaisiais, daržovėmis 
ir kitokiais dalykais. V. Gau
čius dabar susirūpinęs Rūte
lę ir Romutį įstatyti į lietu 
višką katalikišką mokyklą 
Marquette parke, nes jie apsi 
gyvenę 7301 S Claremont gat 
vėje ir arčiausia jiems lietu 
vių parapija vra Švč P Mari 
jos Gimimo Gal Rūtėlė jau 
galės lankyti Marijos Augšt 
mokykla

Iš Monikos Gaučienės, 9 
metus išbuvusios Sibire ir 
prieš išshrendant į JAV tre 
jetui dienų apsilankiusius Lie 
tuvoje, buvo įdomu daugiau 

patirti Čia tęsiame vakar die 
ną pradėtą spausdinti su ja 
pasikalbėjimą:

— Ar grįžta iš Sibiro daug 
lietuvių?

— Nemažai Ypač gavusie 
ji medalius, gauna ir pasą Mū 
sų kolchoze Sibire buvo 10 lie 
tuvių šeimų, beliko tik dvi.

— Kodėl jūsų šeimą buvo iš 
vežę?

- Iš pradžių nieko nežino 
jome, paskiau rusai ėmė sa 
kyti — dėl to, kad buvome 
«buožės»

- Kaip į jus žiūrėjo Sibi 
ro žmonės?

— Miškuose radome rusus, 
kalmukus, Volgos vokiečius. 
•Jie patys buvo tremtiniai. Kol 
chozuose iš pradžių į mus žiū 
rėjo kreivokai, kadangi buvo 
paskleistas gandas, kad tie at 
vežamieji - tai banditai, ku 
rie žudė rusu karius ir 11 ,Ta 
čiau vėliau, kai susipažinome 
tai rimai lietuviais pasitikėjoir 
net kur išvykdami atnešdavo 
pas mus savo kokius daiktus 
pasaugoti.

-- Ką rusai apie amerikie 
čius šneka?

— Apie tai aš bijodavau pri 
siminti; amerikiečio žmona ji 
eras galėjo atrodyti tokia bai 
si

— Ką valgydavote kolcho 
ze?

- Pagrindinis valgis — bul 
vės. Tik jos ten vandeningos 
kadangi vasara trumpa: dar 
birželio mėnesį pasitaiko šal 
nu, o rugsėjy vėl atsiranda 
šalčių Paskiau jau turėjome 
ir mos. Nuo turimo daržo 
reikėdavo duoti po 50 svarų 
mėsos, po 30 kiaušinių, vi'nų. 
Kas neturėdavo, privalėjo nu 
pirkęs duoti Mums dar atlik 
davo ir sau Dabar lietuviai 
Sibire visdelto nebadauja

— Kaip ten su tikėjimu?
— Rusai savo namuose lai 

ko ikonas Turi pamaldas cer 
kvėje Vyksta melstis ant ka 
pinių Turi tikėjimą, nors gal 
savotišką. Lietuviai visi prist\ 
rišę prie tikėjimo Paskutiniu 
metu Sibiro lietuvius pradėjo 
lankyti lietuviai kunigai jėzui 
tai Nepaprasto pasišventimo 
parodo. Kad kur bus susirgti 
si nors kokia senutė, mielai 
nukeliauja tolimus nuotolius. 
Iš jų gavome ir lietuviški} 
maldaknygių ir rožantėlių Vi 
ešai pamaldų nelaiko, priva 
čiai patarnauja Pagal reika 
lą lietuvių namuose kolchoze 
palieka Švenčiausiąjį Laikė 
me iį garbingiausioje namų 
vietoje kamputyje Paskiau 
patys šv. Komunija paimdavo 
me Ir aš taip prie Komuni 
jos ėj n Žmonės išsiilgę sa 
vo krašto bažnyčių

— Kur jūs laikydavote nu 
kastas daržoves?

—- Kolchozo namukuose yra 
įtaisyti ”fisiai Keto ten ga 
Ii kasti kur nori į žemę — vi 
sur sausa, vandens nėra. Že 
mė tai gera.

— Ar gaudavote ten lietu 

viškų laikraščių, knygų?
— Užsisakydavome iš L;e 

tuvos laikraštį Ateidavo. Kny 
tų neturėjome Ragindavo im 
gi rusiškus laikraščius, bet ne 
mokėdavome rusiškai skaity 
ti. neimdavome. Knygų ture 
jome kiek savo iš Lietuvos 
atsivežę Maldaknygių tik jau 
sunkoka gauti

— Kaip su laiškais?
— Iš Amerikos nuo vyro vi 

sus gaudavau. Vieną tik siun 
tė įdėjęs Amerikos laikraščio 
iškarpą, lai to negavau, jei 
atsiunčia kuponus pašto žen 
klams, galima juos iškeisti, 
tik žemesne kaina. Jautėme, 
kad laiškai.būna cenzūruoja 
mi Šiaip jau nebuvo jokio su 
varžymo laiškus siųsti

— Kaip ten šeim«s tvarko 
si?

— Sibire jaučiamas tarp ru 
sų didelis vyrų trūkumas, iš 
mūsų kaimo negrįžo po karo 
30 vyrų, todėl rusų šeimose 
yra sąmyšio. L:etuviai tremti 
niai laikosi savo, kai kunigų 
nebuvo, tai susitarusi pora 
vienas kitam prisiekdavo gy 
venti moterystėje. Paskutiniu 
metu, kai ėmė atkeliauti lie 
tuviai jėzuitai, tai jie bažny 
tiškai sujungė tokias poras. 
Dabar galima jau kunigą pri 
sišaukti.

— Ar turėjote kokią medi 
cinišką pagalbą?

— Kolchoze buvo gydytoja, 
dabar — jeigu sergi, gydyto 
jas išrašo liudymą ir atlei 
džia nuo darbo. Kai dvejus 
metus dirbau miško kirtimo 
darbuose, tada prie Stalino 
varydavo net ir sergant. Te 

ko kartą su 38 laipsnių (Fab 
renheito — apie 100 laipsnių'' 
karščio žiemą eiti medžių 
kirsti

— Kaip tenai su laidotuvė 
mis?

— Mirusį laikydavome vie 
ną naktį. Budėdavome, giedo 
davome. Kolchozas parūpina 
karstą ir duoda 10 rublių lai 
dotuvių išlaidoms. Giedodami 
nulydėdavome į kapines Pas 
kiau ant kapo kryželį pasta 
tydavome.

— ' r teko matyti televizi 
ją?

— Teko Maskvoje ir Lietu 
voje. Sibire, aišku, neturėjo 
me

Mūsų iš Sibiro su dukrele 
ir sūnumi atvykusi lietuvė Mo 
nika GaučienėChicagoje jau 
keturios dienos, kaip įvairiu 
laikraštininkų kvočiama. Ji 
pasakoja, kaip trėmimo dieną 
septynis lietuvių pakrautus 
sunkvežimius enkavedistai ga 
beno iš Alsėdžių į Plungę, 
kur pernakt išlaikę pas vie 
ną ūkininką, paskiau pakrovė 
į gyvulinius vagonus. Tremti 
nių perkimšti vagonai nudar 
dėjo į pat Sibirą.

Pasakojo, kaip lietuvės mo 
terys Sibiro miškuose kirsda 
mos medžius tampė pjūklą, 
grasinamos, kad jei nepada 
rys normos — negaus valgy 
ti. Į darbą miškuose Vežė tai 
jaučiais, tai traktoriais, po 
septynetą mylių. Lėtai vežant 
išvykdavo anksti rytą ir grįž 
davo vėlų vakarą

Paskiau mūsų lietuvė, per/ 
kelta į sovehozą, jaučiais iš
važiuodavo šieno gabenti a-



pusi. 3

(Tąsa iš 2 pusi.)

buvo paklaustas, ar galimas 
sukilimas Sovietų Sąjungoje? 
Į tai atsakė, kad Beri jos nu 
vertimo metu, kada padėtis 
krašte buvo kiek pašlijusi, su 
kilimas butų turėjęs, šansų. 
Chruščiovo padėtis esanti ki
ek sustiprėjusi ir šiuo metu 
apie koki nors sukilimą nega 
1) būti nė kalbos

Maršalo Žukovo nuvertimas 
karininkijoje iššauksiąs dide
li nepasitenkinimą. Mąlinovs 
kis. jo įpėdinis, esąs aklas 
Chruščiovo įsakymų vykdyto
jas Sovietų karių ko,vingu-, 
mas esąs kritęs. Dėl gręsian
čio karo plinta prislėgtos nuo 
taikos. Kariai ir toliau nusis
tatę prieš partijos politrukus..

Sovietų Sąjungos gyvento
ju? apėmusi apatija Jie abe-- 
jingai žiūri į vyriausybės ūki 
nine eksperimentus. Net ir su 
švelnėjusi mitybos krizė gyv. 
nuotaikos nepagerinusi.'

Sovietai stiprina karo lai
vyną ir ypač povandeninių 
laivų laivyną. Dalis tų laivų 
turi raketinius įrengimus Ka . 
ro la-vynas esąs pritaikytas 
labiau judėjimui svetimuose 
vandenyse, o ne gynybai

— (E) Dail Viktoro Vizgir
dos kūrinių paroda atidaryta 
Bostone spalio 26 d. Išstaty
ta 50 įvairių kūrinių Jo kūri
nių parodos yra jau buvusios 
Vokietijoje. Olandijoje. Pran
cūzijoje Kai kuriuos jo kū
rinius vra įsigiję Europos ir , 
Amerikos dailės muziejai.

NAUJIENA!
. .Jau išėjo iš spaudus naujas lietuviškas žurnalas 

«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š m hpkr čio 
menasio pradžioje.

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

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr $ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina j 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

— (E) Kanada, Mirė versli 
ninkas - Lietuvos kariuom ka 
rinkikas Antanas Pabedinskas 
59 m. amžiaus Du broliai ir 
viena sesuo gyvena Lietuvo
je, du broliai mirė «Sibiro irem 
ty je, vienas brolis ir viena se 
šutė gyvena užjūryje.

—*(E) \ okietija, Lietuvių, 
latvių ir estu knygų paroda, 
kuri neseniai buvo surengta 
Frankfurte (Knygų mūgėsme 
tu), perkelta j Berlyną, kur 
nuo lapkričio 8 24 d vyksta 
Tarptautinė knygų paroda, re 
miama Federalinės Vokieti
jos vyriausybės ir Berlyno se 
nato.

— (E) Per 10 mėnesių 
iš sovietinės zones į Va
karus atbėgo 220 000 žmonių. 
Vien tik spalio mėnesį atbė
go 26,000 Tai yra tikrai mos 
tabus skaičiai Tai rodo, kad 
žmonės netik kad nepatenk’n 
ti komunistine tvarka, bet ir 
nesitiki, kad ateityje gyveni 
mas pasidarytų geresnis Kaip 
ir anksčiau, ir šiais metais at 
bėgusiųjų tarpe būna daug jau 
nuolių. Didelis atbėgusiųjų 
nuošimtis yra darbingas, tad 
Vakarų Vokietijoje nėra sun
kumų jiems tuoj suteikti dar 
bu.

— (E) Nubaudė buvusius 
lenkų enkavedistus. Maždaug 
tuo pat laiku, kai Gomulka 
Maskvoje per revoliucijos šve 
ntę kėlė taurę už draugystę 
su Kremlium, Varšuvoje buvo 
baigiama byla prieš buvusius 
Kremliaus patikėt’nius Lenki

MOŠŲ 1.1 ETŲ VA 

Petronėlė Orintaiiė

nulinguoja valandos 4
Nulinguoja valandos, 
Kaip lavonai lydimi - V 
Ligi rudo rudenio, • 
Žilo plauko želiančio .. • > -

Ar tai buvo laimė ten —
Ilgesiu vadinama ?v 
O paliko dovaną —

* Žaizdą nepagydomą .

Rodos žingsniai čeža dar 
Toj alyvų gatvėje.
Tartumei kas vakaras
Ligi šiol ten vaikščioji...

— Man nešei gyvenimą
Tartum skliautą atvirą — 
Viskas buvo pasaka — 
Gatvė paliai Latviją...

Pasaką gyvenome 
Žodyje gražiausiame, 
— Kaipgi išsakytume! — 4 
Viskas lyg nežemiška...

Vieną kart taip žydime? 
Vienas kito klausėme, 
— Dieviško akimirksnio

* Ryt jau nesugausime ..

Lai keliauja valandos 
Ligi rudo rudenio, 
O tu man skaistesnė dar, 
Deviškoji pasaka!

Tai kodėl, kodėl mes ją 
Taip anksti nužudėme? 
Ir kodėl palūžome 
Ligi rudo rudenio..

joje, slaptosios politinės poli 
cijos pareigūnus, kurie buvo 
kaltinami savo laiku teroriza 
vę didelį skaičių Lenkijos pi 
liečiu Byla ėjo prie uždarų 
durų. Gomulkos režimas ma
tyt nenorėjolviešumon iškel
ti tokius faktus, kuriais būtų 
kompromituota ankstesnė len 

' kų komunistų partijos vado
vybė ir kai kurie Kremliaus 
pareigūnai Be to. kaip pas
tebi «NZZ», trys žymiausieji 
nuteistieji yra žydų tautybės, 
tad buvo norima išvengti vie 
šų antisemitizmo pasireiški 
mų. Buvęs saugumo vicemi 
nisteris generolas Koman Ro
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kovskis pasmerktas 15 metų 
sunkių darbų kalėjimo. Buv. 
saugumo mįpisteiijos tardy
mo skyriau* šefas pulk. Jozef 
Rozanski nubaustas tokia pat 
bausme Slaptosios policijos 
ypatingojo skyriaus \ iršinis 
kas pulk Anatol Fejgin pas 
merktas 12 m s d kalėjimo.

— «Ostbrief» (Ostdeutsche 
Akademie Lueneburge leidžia 
mas mėnesinis žurnalas), 26- 
me numeryje nlačiau pasisa* 
ko Baltijos jūros temomis, 
nušviesdamas ypač Maskvos 
pastangas tąją jūrą neutrali 
zuoti. Baltijos jūra turinti rt i 
kšmės netik kariniu strategi 
niu atžvilgiu, bet dar labiau 
politiniu požiūriu Pabaltijo er 
dvėje tarp Suomių įlankos ir 
Luebecko vokiečiai, lenkai, 
lietuviai, latviai ir estai yra 
pajungti sovietiniam režimui, 
pažeidžiant tų tautų teisę į 
laisvą apsisprendimą. Sovie 
tų pastangos neutralizu Hi Bal 
tijos jūrą siekia ne taikos įgy 
vendinimo, bet dar didesnio 
įsiviešpatavimo toje jūroje ir 
tolesnio Pabaltijo tautų paver 
gimo Kartu tai yra ir grasi
nimas laisvoms Šiaurės tau 
toms.

vims. Pati viena prisikrauda
ma ir išsikraudama, kai žiemą 
nuo prakaito ledan šaldavo 
drabužiai. Paskiau dirba mel 
žėja kolchoze. f

Atvykusi dabar į Chicagą 
ji sako:

— Jaučiamės, kaip kitame 
pasaulyje. Negalime įsivaiz
duoti, kad tai mūsų gyveni
mas. Jaučiu tik, kad nukrito 
didelė našta. Tėvas perima 
vaikų globą. Čia, Amerikoje, 
man viskas taip labai patin 
ka. Žmonės tokie malonūs, 
taip mielai priima. Ten mes 
buvome sekami, šmeižiami, o 
čia dabar viskas priešingai 
Ja i trečia diena važinėjame 
po krautuves Koks čia gražus 
prekių įpak >vimas, koks par 
davėjų mandagumas! Sibire 
dar ir dabar tenka stovėti ei 
lėse jeigu užsigirsta, kad «t 
gabeno geresnio cukraus, šil 
tų megztukų, drabužių pašilu 
žoms važiuoti) Sibire pusnyse 
tai reikalinga susisiekimo pra 
monė). Stovi taip eilėse, jau 
prieini prie pardavėjo, o kad 
tik prekių mažiau, rusams, sa 
viškiams paduoda, o' lietuvis 
dažnai ir išlaukęs eilėje turi 
eiti be nieko; 1 ■«

— Sakykite, girdėjome, kad 

grįžus j Lietuvą gana sunku 
gauti darbą buvusiem tremti 
nfam?

— Tai tiesa Mat, tremtinius 
dažniausiai iš Sibiro išleidžia 
laisvai persikelti j kitas.Rusi 
jos dabs, o ne grįžti į Lietu 
vą. Kad galėtų būti įrašytas 
į Lietuvos gyventojus — ne 
vienas tremtinys yra privers 
tas parūpinti kyšį iki 3,000 
rubliu.

— Tai kyšiai Sovietų Sąjun 
goję gana madoje?

— Labai, tik reikia žinoti 
kur prieit -- per pažįstamus, 
kitaip pareigūnai bijo. Važiuo 
jant iš Sibiro į Maskvą ir j 
Kauną turėjau bilietą nusipir 
kusi jau vietoje, tačiau, kad 
patekčiau į vagoną, kuris ei 
na tiesiai į Maskvą, be perse 
dimo. dar turėjau duoti kyšio 
100 rublių; už bilietą iki Kau 
no buvo mokėta 293 rubliai. 
Buvo svarbu gauti vagoną be 
persėdimo, nes persikeliant 
dažnai negauni traukinio išti 
somis dienomis. Pakeliui suti 
kome lietuvių šeimas, kurie 
vienoje stotyje jau buvo iš 
laukę "dvi paras, vįg negali 
įtilpti į traukinį. Vaikus sto 
tyse ant suolų suguldę, patys 
sėdėdami susigūžę vis laukė.

Taip klausinėjama mūsų Si 
biro tremtinė vis pasakojo.

Kalbėjome gerų porą valau 
dų. Ji buvo kiek pablyškusi, 
ir čia buvęs daktaras rado, 
kad jos pulsas kiek neregu 
liarūs.

- Ką gi manote, — atsilie 
pė ji, — vis nervai įtempti: 
pirma iš baimės, dabar iš 
džiaugsmo.

Čia pat buvo ir jos šviesia 
plaukė dukrelė Rūtelė. 15 m. 
Ji pasakojo, kad kai mama 
Sibiro miške medžius kirto, 
ją su broliuku globojo močiū 
tė Juzė Gaučienė, kuri greit 
mirė Beveik trejetą metu ta
da Rūtele' reikėjo globoti bro 
liuką I Sibiro mokyklą ji pra 
dėjo eiti 1952 m Ten buvo 
pamokos tik rusiškai. Vyres
nėse klasėse jau buvo vokie
čiu, prancūzu, anglų kalba — 
kaip kuriam išpuldavo Moky
kloje mokydavo, kad nėra Die 
vo.

- Bet aš "katalikė, — pa
sakojosi mergytė. — Aš ti
kiu Mane mama išmokė Tė
ve Mūsų, Sveika .Marija, Tikiu 
į Dievą Namie melsdavausi 
Jeigu mūsų mokyklos moki 
niai eidavo į cerkvę, gauda 
vo menkesnius pažymius.

— Ar pažinai tėve J j dabar 
pamačiusi?

— Pažinau. Iš Lietuvos dar 
atsimenu Turė au 7 metus, 
kai persiskyrėme.

— Ar nebuvai komjaunuolė?
— Liepė mokykloje rašytis, 

bet aš nesirašiau.
— Apie mėnesį buvote Kau 

no mokykloje? Kaip ten bu
vo?

— Čia pamokos lietuviškai, 
nors būdavo ir rusu kalba 
Mes su broliuku atvažiavome 
lietuviškai gerai nemokėdami 
skaityt, rašyt, o Kaune jau 
pramokom. Kaune mergaitės 
draugiškesnės mokykloje.

— Kaip jūs Sibire neužmir 
šote lietuviškai?

— Namie tik lietuviškai kai 
bėdavome.

— Ar esi priėjus prie šven 
tos Komunijos?

— Du kartu. Atsilankęs lie 
tuvis jėzuitas išklausė išųažin 
ties Sibire ir davė šv Komu 
nija, taip gi man davė malda 
knycę ir rožantėlį,

Jos broliukas Romutis jau 
pirmą dieną Chicagoje bandė 
pažaisti futbolu su St Piežos 
sūnumis. Jau ei 13 m. berniu 
kas. Irsri gerai lietuviškai kai 
ba. Sakė, kad Sibire turėda

vo jau politines pamokas, iš 
laikraščių žinias, apie jauni
mo festivalį ir t.t Sibire trūk 
davo knygų Lietuvoje moky 
klose užteko vadovėlių ir po 
pieriaus Per mėnesį būdami 
Kaune mokyklose negirdėjo 
nieko nei prieš Dievą, nei už. 
Kauuo valgyt užtekdavo, vai 
gė pas tetą.

— O ką dabar Amerikoje 
norėtumėt valgyti?

— Vynuogių ar apelsinų.
— Ar turėjai kokių žaislų 

Sibire?
— Neturėjau
Džiaugėsi, kad jau pramo

kęs lietuviškai rašyti, būda
mas Kaune.

— Tai kur iš Amerikos ka 
da nors važiuosi' į Rusiją ar 
į Lietuvą?

-- Į Lietuvą, Savas kraštas 
savi žmonės, - atsiliepė Ro 
rautis. Deja, tėvelio jisai čia 
atskridęs jau nebepažino. Te 
buvo poros metukų, kai tėve 
lis turėjo skirtis.

(«Draugas» 1957 XI 12 14 d).
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

PACOEA
qwo 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?

Lietuvos Architektūros Pa
rodą ir I’ Salão da Criança 
daugiausia yra lankomos šeš 
tadieniais ir sekmadieniais. 
Iki šiol jas aplankė, pagal re 
gistracijos ruletę apie 450 000 
žmonių. Lietuviškoji kolonija 
lietuviškų radijo valandų pa 
būdinta. ima didesnėmis ban
gomis lankyti parodą.

Atgarsis pasirodė jau ir iš 
provincijos gyvenančių lietu
vių. Lankytojai kviečiami re
gistruotis svečių knygoje.

PARODOS SVEČIAI

Šiomis dienomis parodą ap 
lankė Rio de .Janeiro lietuvių 
kolonijos kapelionas Kun. Juo 
zas Janilionis. iš Mairinko vii 
nietis, Agr. Jonas Zabrockis, 
pasaulio automobilių rungty
nių laimėtojas p. Juan M Fan 
gio su kitais sportininkais» iš 
Argentinos, mu«ų dailininko 
Rimšos iš Bolivijos bičiulis ir 
gerbėjas menininkas Ruben 
Zevallos (kurio meno paroda 
Šiuo metu vyksta «Arte Mo
derna» muziejuje - Rna 7 de 
Abril), Mik. K. Čiurlionies ger 
bėjas brazilų dailininkas Lmz 
Novais Ferreira ir kiti inte
lektualai.

LIETUVIŠKOJI MUZIKA

Valstybių ritmuose (Palácio 
dos Estados) kur vyksta Archi 
lektūros ir 1’ Salão da Crian
ça Parodos, skamba lietuviš
kų melodijų muzika.

lietuviškas jaunimas iš
BOM RETIRO

Pamėgo parodą ir kas sek
madienį susirenka praleisti 
lietuviškoje nuotaikoje vaka
rą Laukiama iš kitų vilų jau 
nimo linksmai praleisti laiką. 
Be mūsų parodos galima ap
lankyti dar daug naudingų ir 
įdomių parodų.

-- BIENAL tai tarptautinė 
modernioj») meno Paroda. Šio 
je parodoje yra išstatyta gar
saus dailininko Segal kūriniai. 
Segal yra žydų kilmės, gi
męs Vilniuje ir miręs šiais 
metais S Paulyje Patartina 
studijuojančiam jaunimui ap
lankyti šią parodą, Ketvirta
dieniais įėjimas nemokamas.

- t’ S \LÂO DA CRIANÇA 
tai mėgiamiausia šiuo metu 
vaikams pasilinksminimo vie 
ta. Be įdomių dalykų, čia vai 
kai gauna dar įvairiausių do
vanų ir pavaišinami.

— AUK U ii A PUS prašoma 
skubiai grąžinti dėl parodos 
anyskaitoR sudarymo. Kviečia 
mi tautiečiai prisidėti savo 

auka parodos išlaidoms pa
dengti.

IŠTRAUKOS IŠ LIET. ARCH 
PARODOS GARBĖS KNYGOS

Architektūra - statybinė kū 
ryba Kokia ji didinga lietu 
vio sieloj!
Šioj kruopščiai suruoštoj pa

rodoj matome Lietuvos kūry
bą praeityje ir dabartyje 
Nors tėvynėje tauta paverg
ta, bet jes kūrybinė galia nie 
kada nemirs.

Mūsų išeivijai Ši paroda sa
votiškas universitetas Krs ją 
gerai pastudijuoja, bus vertas 
diplomo.

Lygiai mūsų pasididžiavi 
mas pasaulio akyse, o šiuo 
metu prieš Brazilijos visuo
menę Garbė Lietuvai Tėvy
nei ir ačiū jos sūnui inž. Mi
kalojui Ivanauskui

Kun. J. Janilionis, 
R. de Janeiro

-- Norėčiau nuvykti į gim
tąjį sodžių priglausti krūtinę 
prie žemės gimtos; Išlieti jai 
raudą be balso be žodžių, 
tiek metų neštų gelmėse šie 
los!

Paroda, kuri teikia lietu
viui tūkstančius neišdildomų 
prisiminimų

Agr. Jonas Zabrockis
iš Mairinque

—- Šios b’etuviškos architek 
furos parodos mano įspūdžiai 
nepaprastai gražūs. Mano pri 
siminimai džiaugsmo, sielvar
to. grožio ir meno valandų. 
Čia kartu aš pamačiau, kaip 
žmonės d rba mūsų Tautos 
garbei ir jos meilės vedini. 
Nuošidžiansiai dėkodama inž. 
M Ivanauskui ir visiems tiems 
kurie prie to prisidėjo, linkiu 
šių tauriu užsimojimu vedi
niems ir toliau mylėti savo 
tauta, kaip dabar! Tegyvuoja 
mūsų lietuviškas vardas per 
amžių amžius

Stasė Steponaitienė, 
. Santos

— Por la admirable mues 
tra da Lituania pais que pa
aria de uno de los mas gran
des pintores que conecie en 
Bolivia, êste es Rimša, com 
mis mejores deseos.

Rubem Zevallos, 
Bolivia

— Es miiy interesante esta 
exoosicion que nos permite 
a los sudamericanos tener- 
mos una idea de lo qne es 
el arte popular,la arquitectu 
ra de esa interesantisima ci 
vilizacioo que existe en la le 
jana L'tuania.

Berdrá (Uruguai)

MŪSŲ LIETUVA

— Conhecedora do insigne 
valor da arte folcloríca litua 
na, mais uma vez deixo aqui 
os meus cumprimentes aos 
jovens descedentes da Litua 
nia que mui justamente con 
servam e propagam pelo Uni 
verso a arte de seus pais.

Veronica dos S. Lamora

— Fiquei impressionada 
com todos os acontecimentos 
na Lituania Rogo a Deus ben 
ções a todos.

Irmã Suzana Lima

— Didvyrių darbai telydi 
mūsų žingsnius

Juozas Karpavičius

- Šioj parodoj, kaip nakte 
lėj per sapnus jaučiu, kad 
esu pas savus.

Antanas Elena 
Augustaitis.

— Zprzy jemnoscią przypo 
minajpc sobie naszej polity 
ko Polskiej Litevskiej przy 
jazni.

Jadviga Koncievicz

— Profunda mente tradicio
nal e demonstrando amigado 
esnirito patrot cn e naciona
lista, apezar das várias cor 
rentes antiartisticas. e o que 
se nota ao contemplar as mag 
nificas fotografias expostas. 
O povo lituano mostra ser 
mistico e espiritualista

Giselda Vasconcelos

— Maravilhosa a arte des
se povo, demonstrando um al 
to gráu de cultura

Eduardo A. Pales '

- Fiquei muito admirado 
pela vossa exposição, princi 
palmente na parte artística, 
digna de ser vista por todas 
essas magníficas obras.

Justo Mansi

— Labai graži ir naudinga 
parodą mums išeiviams Kil
nus darbas ir garbė rengėjui

M. Gorauskienė

— A exposição que a Li 
tuanía fez neste Pavilhão e 
o atestado da cultura magní
fica do seu povo e uma de- 
monstração viva da beleza 
de sua historia

J. B. Amaral Bueno

— Ivvas most impressed by 
the popular art.

Dorothi Prilchard
■

Žemės Ūkio Bankas Kaune
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Viktoras Šimaitis

LIETUVA 
f

Lietuva, mano žemė gimtoji.
Lietuva, mano džiaugsmo daina:
Kur klausau, kur einu, kur sustoju, 
Man esi tu vieaa, tik viena.

Gintarėliai geltoni prie marių..
Ąžuolai Nemunėlio krantuos..
Broliai dirvą dainuodami aria...
Šypsos saulė, kaip laimė, pietuos.

Balto klevo kryželiai dūmoja
Prie plačiu ir vingiuotų kelių..:
Aukštos pušys viršūnėmis moja
Ir vjlioja pavėsiu žaliu.

O seklyčios, — kaip pasaka, švfečią...
Dūžgia, skamba staklelės tenai...
Vyšnių sodai į pokylį kviečia..
Kaip visur paviešėt — nežinai.

Lietuva, mano žeme'gimtoji.
Man esi tu viena, tik viena.
Kur klausau, kur einu, kur sustoju 
Skamba Tavo arimų daina.

— Achei magnífica a expo 
sição sobre a Lituania e acho 
que muitos paizes poderiam 
imità la para maior consagra 
ção dos povos, maior respei
to entre todos sem exepção 
e maior cultura

Capitão Dr dos Reis 
e senhora

— Encantado com a beleza 
do exposto.

Anitia C. Anais

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“All IDAI’*
galima užsisakyti už 160 eruz .pas

1) Kun. Ant. Ausenką. (Dom Estanislau) São Bents 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską

— De fato demonstra a be
la cultura desse povo altruís
ta e simpatiko. E interessan
te observar essa mostra tão 
rara entre i ós.

Parabens
Ernesto Ricardo Funteroti

— Graças a esta exposição 
encantadora, tive a felicida 
de de encontrar um dos mais 
fulgurantes gênios da pintura 
M. K. Čiurlionis

Luiz Novair Ferreira

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
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 kuh P Ragažins- 

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPamo 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 “Gatė Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas. |

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su | 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37 2265.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
^Endereço Telegráfico: « C ABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

B'

m

PRAÇA SÃO 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 gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

H
t.. m

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. 1

fŠilliilliUIlKliiliilh g ilh till ill; ilh rtli Hi illiilliilliifliilliilliilliilh till Illi Ihill; ill!'lit Illrlli 'Hrlli IliiiliilIHMIi tiiilliifliilliifliilhilliifliill =S 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
Į IRMÃOS BAUŽYS | 
••= Registrado no C R. C. «ob o n.o 551 ==

f Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
f Telefone 63-6005 |
I Aberturas de firmas 
I Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
I Cor,t,rat. na Junta Comercial 
I Dis^at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
I Escritas Comerci; is 
I HORÁRIO das 8
i'lliilli mint iBtiiiuiiuwiiiuiwlliHliini'iiiiiiiii|i iii'ii"» nt n w t»»i'nnniiiiii ii>iiiiiinwHriii'WiiBi||ii|iniiiii|iiB>iiiiiiiii||'i||iiii'iii

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos plątin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikrašč.ų.

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

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

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

nonHnm

••■■«••• ■■■■■■ iBBieui■ BaaaaBiiaiaiB««a*n ■»»»»mdnaa» ■«■■■■■•■•■■••■•■■■••■■•■■■jiaaaaaantaaat
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“ Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių s 
| krautuvė tiktai pas 1

| JAKUTIS &LAMENIS LTDA- ■ |

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IÍRMaVÍM CAEEIf Rl l™

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
r'ipf' nes: 51-4019 e 51-2223

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškai rūbų

jiiJvyniLOJE ILAUlRt)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294
. f

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina.



AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO 
IŠKILMĖS

Gruodžio m. 8 d 18 vai, ba 
lėto klasių ir pradžios moky 
klos mokinių programa. Bus 
suvaidinta graži pasaka <Rau 
donkepuraitė»

— Gruodžio m. 13 d. 8,30 
vai. Vila Zelinoje bus sese 
lių gimnaziją baigusių padė
kos šv mišios, kurias laikys 
J. E. Dom Vicente Zioni, S. 
Paulo kardinolo vyskupas pa 
galbininkas.

— Gruodžio m. 15 d 15 vai. 
d plomų įteikimas baigusiems 
pradžios mokyklą. Tą pat die 
ną 18 vai. gimnaz baigusiems 
Programa ir diplomų įteiki
mas bus gimnazijos salėje, 

' Vila Zelinojei

; VASARIO 16 TĄ MINĖSIME 
S. PAULO MIESTO TEATRE

Gruodžio mėn. 2 d lankė
si pas São Paulo miesto pre 
įeitą Dr Adhemar de Barros, 
Liet. S-gos Brazilijoje pirmi
ninkas kap J Čiuvinskas, 
Liet. Kat Bendruomenės pir
mininkas kun P. Ragažins- 
kas ir «Gintaro» redaktorius 
St. Vancevičius prašyti vasa 
rio 16 tos minėjimui miesto 
teatro. São Paulo prefeitas 
mielai sutiko užleisti miesto 
teatro natalpas, kuriose yra 
200li kėdžių. Lietuvos nepri
klausomybės 49 tą sukaktį pa 
minėti, vasario m. 23 d. 15 
vai. Pats prefeitas irgi pasi 
žadėjo minėjime dalyvauti. 
Teatro Municipal gauti dau 

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų 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

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS •s
Čia rasite daug gražių prekių: čemodanų, portfelių, ri- 
dikiulių, piniginių, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių 

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

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.

EJCKITCHRIO CCNTAEIL
.NAfCIMENTC

ginusia pasidarbavo St Van
cevičius per savo pažįstamus 
brazilus, gerus prefeito drau 
gus.

— Lapkričio mėn 29 d Vi 
la Zelinoje buvo susirinkę or 
ganizacijų atstovai pasitarti 
Vasario 16 tos minėjimo rei
kalu. Susirinkusieji pareiškė 
savo nuomones kaip turėtų 
atrodyti Vasario 16 tos minė
jimas. Minėjimui ruošti slaptu 
balsavimu išrinko komisiją iš: 
Kun. P. Ragažinsko, prof. A. 
Stonio, P. Šimonio, A. Anta 
naitytės fr J. Tilos Susirm 
kimui pirmininkavo Lietuvos 
konsulas São Pauly Al Poli- 
šaitis, sekretoriavo St. Van 
cevičius.

Komisija gruodžio mėn. 2 
d. Lietuvos konsulate turėjo 
pasitarimą. Kitas pasitarimas 
numatytas gruodžio mėn. 18 
d irgi konsulate

— Dr. Domingos Pescarini 
vaikų ligų specialistas, spe- 
cializavose Paryžiaus ligoni 
nėse, atidarė konsultoriją Vi 
la Zelinoj, Praça São Jose dos 
Campos, 8.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE EXTRA-ORDINARI 

NIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Sąjunga praneša 
visų narių žiniai, kad š. m. 
gruodžio mėn. 15 d 16 vai. 
Rua Lituania, 67, Mokoje, šau 
kia visuotiną Sąjungos extra 
ordinarini susirinkimą Tačiau 
aukščiau paminėtam laikui ne 
sisirinkus reikimam narių 
skaičiui, tą pačią dieną 16 v. 

30 min. šaukiamas kitas vi
suotinas narių susirinkimas, 
kuris bus laikomas teisėtu, 
prie bent kurio susirinkusių 
narių skaičiaus. Kadangi bus 
svarstomi labai svarbus Sąjun 
gos reikalai, todėl visų narių 
be išimties, dalyvavimas yra 
būtinas.

Kap J. Ciuvinskas 
Lietuvių Sąjungos Pirmininkas

— «Mūsų Popiečių» redak 
cija išleido kišeninį su epai 
votu tautišku viršeliu kalendo 
rėlį. Suredagavo Vilius Pun 
czevičius Atspausta spaustu 
véje «Baltiea».

ATEITININKAMS

Valdyba kviečia visus atėi 
tininkus dalyvauti septintos 
dienos mišiose už mūsų bran 
gaus idėjos brolio Stasio ma 
mytės a. a. Uršulės Raulušai 
tienės vėlę, šeštadienį 7 vai. 
V. Zelinos bažnyčioje.

— Lapkričio 29 Vila Barce 
lonoje mirė Uršulė Raulušai 
tienė Merkevičiūtė, kilusi iš 
Barzdauskų kaimo, Vilkaviš
kio apskrities. Nuliūdime pa
liko vyrą Praną, mažamečius 
sūnus Stasį ir Ernestą, brolį 
Albiną ir kitus artimuosius 
Amerikoje ir sietuvoje Palai 
dota São Caetano kapuose Į 
amžino poilsio vietą, velionęs 
palydėti susirinko būrelis tau 
čių ir pažįstamų bei Stasiuko 
draugai ateitininkai Religi
nes apeigas atliko kun. J Šeš 
kevičius. Lietuvoje Raulušai 
čiai buvo ūkininkai Savo pra 
kaitų {laistytą žemę paliko 
traukdamiesi nuo bolševikų 

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. Paskubėkite, kol dar 
neuždrausta ir kainos stebėtinai žemos

Pakietu užsakymas ir gausus medžiagų pasirinki
mas: Rua São Carlos Nr. 191 Apt 301 (3o) Estac o de 

I Sá Rio Trečiadieniais ir Penktadieniais nuo 15 iki 20 vai. 
Bondes iš Pr. Tiradentes: 47, 62. 64, 66, 82 Iš Lapos: 33.

Firma «ANITOM», patarnauja Veltui.

grėsmės. Į Braziliją atvyko 
po šio karo.

Septintintos dienos šv Mi
šios už a.a. Uršulės sielą bus 
laikomos Vila Zelinoje šį šeš 
tadienį 7 vai.

— Gruodžio mėn 1 d. Mo 
koje Liet. S gos Brazilijoje 
patalpose organizacinis Pa«au 
lio Lietuvių Bendruomenės ko 
mitetas sušaukė pasitarimą, 
minėtos bendruomenės steigi 
mo reikalu 8ão Pauly. Į pasi 
tarimą buvo atvykę apie 25 
asmens. Nuomonių buvo viso 
kių Diskusijos truko apie 3 
vai. Prie kokių nors konkre
čių nutarimų nepriėjo. Tik 
nutarta organizacinis komite 
tas padidinti penkiais asmeni 
mis Sekantis posėdis bus 9 
d. gruodžio 20 vai. Mokoje.

VISUS TĖVUS 

maloniai kviečiame dalyvau
ti lietuviškos mokyklos tėvų 
ir mokytojų susirinkime š m. 
gruodžio mėnesio 8 dieną 3 
vai p. p Švento Juozapo mo 
kykloje.

Tikimės, kad suprasite lie
tuviškos mokyklos rupeščius 
ir į susirinkimą atvyksite

Prašome r nktis punktualiai.
MokyklosĄ’adovybė ir % 

Mokytojai

— Marija Grinčalaitienė iš 
Kauno paieško savo dukters 
Eleonoros Grinčalytės Berno 
tienės, gimusios Garliavos vai 
sčiuje, 1925 m Karo metu bu 
vo Vokietijoje, o vėliau išvy 
ko Brazilijon. Turintieji kokių 
nors žinių prašomi pranešti 
kun. P Ragažinskui.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
J. Šeškevičiui, Ateitininkams, 
Paliulioniams, Merkevičiams, 
L ngiams, Lukoševičiui, Kuni 
goniams, Blujams, Idikams ir 
bendrai visiems mums padė
jusioms musų brangios žmo
nos ir mamytės Uršulės Rau- 
lušaitienės ilgos ligos metu, 
palydėjusiems ją į amžino po 
ilsio vietą ir mus užjauto
sioms liūdesio valandoje.

Pranas, Stasys ir Ernestas 
Raulušaičiai

— Sekančiame «M. L.» nu
meryje tilps įdomus straips 
nis apie gruodžio 17 d. per 
versmą Straipsnyje yra apie 
nerversmą, davinių kurie nie 
kur dar nebuvo skelbti.

— Laiškai: A. Pangonienei 
J. Krop’eniui. A Lazdauskui, 
Adai Abraitienef, A. Valiūnui.

— KLBONIJOS FONDO sko 
lų išmokėjimui aukojo: V. B. 
560 S. Siripeikis 10Ó. B An
drulis 100, B Juzėnas 500. J. 
Kazlauskas 500, Ausenkai 
(sen) 100. N. N 50, Bareišis 
1000, J A. Sphutai 1000, Ma- 
tuzonienė 1000, K. MakarevL 
čienė 100

A

— Telefonai; Lietuviu 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

CINE-NO1VOS

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

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

GRAŽI IR NAUDINGA KALĖ 
DU DOVANA

Rio de Janeiro Lietuvių 
METRAŠTIS

Vietinė lietuviška knyga dvi 
em kalbom išleista su lOOilius 
tracijų ir 600 išvardintų asme 
nų. '
Kaina Cr $ 200,00.
Galima gauti mūsų redakcijoj.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai).,.Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko 
ji.nės, 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;

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).

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANA rCS» Mail Order - I)r. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
st'. Grai da Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockbolmą - Rygą. Ypatin
ga pigiai ir greįtai persiunčiame vaistus.

Irmãos Nascimento
REG. 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

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

SKAITYK IR PLATINK 
7‘MŪSŲ LIETUVA”
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