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KAIP IS TIKRŲJŲ SU PALECKIO PATARIMAIS 
Jau išsigina savo žodžiu Brazilijoje...

Pasaulio lietuvių spaudoje 
jau buvo atpasakoti ir pagvil 
denti Justo i-aleckio patari* 
ai ai Brazilijos lietuviams neš 
kabėti bent porą trejetą metų 
su grįžimu . iėtuvon Visi ku 
rie jį taip šnekant girdėjo 
viešose jo pagerbtuvėse São 
l aulo mieste, buvo nepapras 
tai nustebinti Esą. juk ir ta
rybinėje Lietuvoje ne pieno 
upės kisieliaus krantuose te
ka Esą visokių trūkumų, 
ypač butų stoka. Tuo tarpu 
gėriau prisidėti prie pažangos 
kūrimo Brazilijoje, kuri yra 
didelių galimybių šalis Tuos 
žodžius, beveik savo ausimis 
netikėdami, girdėjo salėje 
esantieji komunistai, kurių 
buvo dauguma, kaip lygiai 
girdėjo ii* viši kiti

Bot kas įvyko vėliau? Ko- 
HJšpėfidėbtai rašydami komu 
nistiniam * Darbui» j Urugvajų 
save dievaičio Paleckio pa ta 
rimus negrįžti Visai nutylėjo. 
PátS Paleckis pareiškimuose 
«Tėvynės Balsui» apie sušiti- 
kiK$ Brazilijoš lietuviais 
savo patarimus atpasakoja mi 
glotsi: «Aiškinamasis darbas 
dėl gožimo į Tėvynę pirmoje 
eilėje nukreiptas j tuos žmo 
nęs, kurie pasitrankė karo 
metė tr notė kO Tėvynės dėl 
nesusipratimo, būdami reakci 
ninku apgaudinėjami ir gąsdi 
Kami... Kitas klausimas yra
< ėl senųjų emigranto grįžimo 
f' iūė metū dar nėra pribren-
< usios Sąlygos dėl visuotino 
emigrantų grįžimė»... Tai pa 
tiėŠŽIdL Paleckio àutôrizttOt^ 
bolševikiniame laikraštukė 

atspausdinti žodžiai («T. Bal
sas» 7i nr.) Bet taip pat yra 
žinomas «prezidento» ironin 
gas atkirtimas į vieno ne ko
munisto lietuvio paklausimą, 
kada bus' galima ekskursuoti 
i Lietuvą? Justas jam atsakė 
labai trumpai: «Greitai jūs vi 
ši ten sugrįšite» ..

Paleckis bjauria melagyste 
Vadina jog jis sakė, kad su- 
grįžusieji Lietuvon emigran- 
tai esą nepatenkinti ir norį 
vėl išvažiuoti. Tačiau tą «me 
lagystę» visai patvirtina komu 
bistinio «Darbo» korespónden 
tas iš Sao Paulo Matomai, 
Smulkiai užsirašęs Paleckio 
kalbą, nes daugelį jo pareiški 
mų jis atpasakoja pažodžiui, 
korespondentas svečio žo
džius apie nepatenkintuosius 
perduoda taip: «Sugrįžę iš Ar 
gentinės, Urugvajaus Brazili 
jos ir kitur, ir nesuradę tokių 
patogumų, kokių tikėjosi ras
ti, kai kurie liko nepatenkin 
ti» («Darbas», š. m. 13 nr., 
Justas Paleckis Brazilijoje) 
Tai nejaugi abu koresponden 
tai-katalikiškosios «Mūsų Lie 
tuvos» ir komunistinio «Darbo» 
- kaip SUsitarU. ėmė ir Įdėjo 
į pono Paleckio lupąs tokią 
«bjaurią melagystę» ?

Kodėl draugui prezidentui 
trįžus iš laisvosios Brazilijos 
prisėjo Vilniuje išsiginti Savo 
žodžių?

Kaip Paleckis beišsisukinė- 
tų ir sau prieštarautų, tačiau 
viena aišku: laisvėje atsira- 
at,s jis galėjo kalbėti šiek 
til k ir nukrypdamas nuo Ma’S 
k\ os linija Bet grįžęs pas sa

Amer'koje rinkimus laimėjo 
demokratai

Lapkričio m. 4 d Ameriko
je įvykusiuose rinkimuose,lai 
mėtojais išėjo demokratai, su 
rinkdami daugiau balsų negu 
respublikonai.

Pavyzdžiui parlamente de
mokratų atstovų persvara bus 
Ik 8 atstovais. Senate irgi de
mokratai viršija respubliko
nus

Šie rinkimai parodė, kad A- 
merikos visuomenė nėra pa
tenkinta prez Eisenhowerio 
valdymu. Bet iš kitos pusės, 
nereikia laukti kokių tors di
desnių permainų nei vidaus, 
nei užsienio politikoje, dely
rą skirtumas, tai tik priemo
nėse

‘ ienoje ir kitoje partijoje 
yra atstovaujamos įvairios vi 
suomenės klasės. Todėl bet 
kokio staigaus nukrypimo į 
vieną ar kitą pusę nėra pa
grindo laukti. Užsienio ir ki
tais svarbiais klausimais abi 
dvi partijos, nežiūrint kas yra 
pne valstybės vairo, eina iš 
vien.

ore FrrmoZos

Šiomis dienomis ramu. Na
cionalistai bijosi, kad komu
nistai prieš juos gali pavarto 
ti nuodingas dujas.

— Amerikoje kavos suvar
tojimas kasmet didėja.

— Prezidentas Eisenhower 
per paskutinius dvejus metus 
žada vesti didesnę taupymo 
politiką.

— Atatinkamos vyriausybės 
įstaigos S Pau'o visuomenei 
užtikrino, kad nė vienam dau 
giau bankui negręsia susilik- 
vidavimo pavojus. Todėl nėra 
reikalo iš bankų atsiimti in
delius. Kaip yra žinoma, keli 
S Pauly bankai subankrūtijo 
nunešdami šimtu> milijonų sve 
timo kapitalo — indelius. Vy
riausybė griežčiau pradėjo 
kontroliuoti bankus.

— Federalinė vyriausybė pa 
kėlė 2 kruzeiráis vienam li
trui gazolino kainą.

vo viešpačius, jis turi jau 
porinti taip, kaip Michailovo 
komitetas nori. Taip pat iš 
Paleckio pareiškimų išeina, 
kad jiems senųjų emigrantų, 
dažriSi jau nėdatbingų. ligotų 
ir nuo lietuvišku sąlygų àtpra 
tusių nereikia. Maskvai ge
riau, jei nelaimingieji komu
nistėliai su savo fanatizmu 
liks svetur. Ten jie nepašiten 
kinimâ skleidžia tarp kitų, o 
tarybinėje tėvynėje ir patys 
bus pavojingai nepatenkinti. 
Michailovo komitetas betgi 
visomis vilionėmis norėtų pa 
sigrobti tuos, kuriuos Paleckis 
Vadini suklaidintaisiais, bū
tent, tremtinius nes jiė komu 
ilizmą tikrovėje jau pažįsta 
ir dėl to laisvajame pasauly 
j ė Maskvai yra patys pavo
jingiausi.

M.

Naujai išrinktas São Paulo gubernatorius Carvalho 
Pinto sveikinamas «Mūsų Lietuvos» bendradarbio Henriko 
I osiF.sk® Teisių Fakultete, kada vyriausias Rinkimų Tribu
nolas išrinktam gubernatoriui įteikė gubernatoriaus diplomą.

Naujasis gubernatorius savo pareiškimuose spaudai 
yra pabrėžęs, kad jis nėra susirišęs su kuria nors partija 
São Paulo estado gyventojai tvirtai yra įsitikinę kad Dr. Čar 
vaito Pinto, savo jau patyrusia ranka, ekonominius ir kultū- 
línius estado reikalus pastatys atatinkamoje aukštumoje.

Dr. E. Draugelis

Lietuvos Kampelis Brazilijoje
ls Pio de Janeiro perkelia

ma sostinė toli nuo jūrų į vi
durinį valstybės estadą (Goiaz) 
ir ji vadinsis Brazilija (Bra
silia)

Nauja vietovė įnašai apgy
venta ir nepasižymi ypatin
gais turtais. Gal tik klimato 
žvilgsniu bus geresnė už seną 
sostinę Kurie lankėsi tenai 
pasakoja, kad per vidurį bū
simos sostinės teka upė: mies 
to viduryje užtvanka upę pa 
verčia ežeru, tačiau augmeni 
jai podirvis netinkamas, nes 
gausu geležies Tūlais Sume
timais (o jų yra daug ir įvai
rių) sostinės perkėlimas turi 
būt įvykdihtas iki I960 metų. 
(Paskutiniu metu parlamente 
diskutuojamas projektas sos
tinės perkėlimą dėl ekonomi 
nių sunkumų, atidėti ligi 197(3 
metų, Red) Paruošiamieji dar 
bai vykdomi sparčiai: geležiu 
kelis jau pravestas ir trauki
niai kursuoja, žemė planuoja 
ma bei skirstoma gatvės ve
damos, namai statomi ir 11.

Tačiati, turint omenyje kad 
nauja sostinė kuriama toli nuo 
didesnių industrijos bei pre
kybos centrų, kuriama plyna
me lauke, kuriame be džiun
glių ir karingų indėnų dau
giau nieko nebuvo, kyla abe
jonių ar per du metus pavyks 
tU grandiozinį sumanymą įvyk 
dinti. Spaudoj® buvo žinių, 
Kad amerikiečiai atsisakę ši
tų sumanymą finansuoti Bet 
kaip ten bebūtų, viena aišku 
dabar, kad tyrų savininkai virs 
ta milijonieriais, o Rio d e Ja 
neiro gyventojams gerokai 
teks pasukti galvas, kaip su
naudoti tuos milžiniškus pas
tatus. kurie tušti liks. Bet ne 
tik «kariokams» kyla galvosu 
kis: staiga ir mūsų kolonijai 
iškilo problema O toji proble 
ma yra štai kokia: naujoje 
sostinėje prie «Tautų Alėjos» 
valdžia paskyrė po didelį že

mės gabalą (po 2 ha) sveti
mų valstybių atstovybėms. įpa 
reigodama per dvejus metus 
pasistatyti atatinkamus rūmus 
ir atstovams rezidencijas.

Aišku, ir mūsų atstovas gà 
vo tokį pat žemės skly pą kaip 
ir kiti. Dabar reikia nedel
siant pradėti statybą, neš 
laiko nedaug. Kad tinkamai 
aptverti plotą ir pastatyti pa
siuntinybei namą, reikės ne
maža pinigų Mūsų valstybė 
Okupuota ir nieko duoti negá 
įi. Jad tenka mūsų tautie
čiams imtis darbo ir organi
zuoti lėšų telkimą. Manau bū 
tų tikslu, kad rijiškiai suda
rytų atatinkamą energingą 
komitetą, kuris pasitaikinęs 
sanpauliškius, tuojau pradėtų 
pinigų tiekimo vajų visais į- 
manomais būdais, àr tai vien 
kartiniais įmokėjimais, ar nuo 
latinėmiš įnašomis, ar vidaus 
paskolos lakštus išperkant (ku 
riuėš atgavus valstybei nepri 
klaušomybę, bus galima reali 
zuoti) Kol susidarys reikiama 
pradinė suma gali praeiti 
daug laiko, todėl nereiktų ven 
gti ir tūlą paskolą užtraukti 
Pagaliau mūsų kolonija turi 
nemaža ir milijonierių, kurie, 
manau, neatsisakytų šitą svar
bų reikalą paremti ir didesnė 
mis sumomis kad ir be nuo- 
šimtinės paskolos formoje Rei\ 
kia tik dalyką gerai apsvars
tyti ir įsisąmoninti.

Būtų gera, kad spaudoje at
silieptų mūsų pasiuntinys p. 
F. Meieris Gi mūsų inžinie
riai arkitektai nedelsiant ga
lėtų padaryti būsimų rūmų pla 
ną bei sąmatą.

Aišku - lietuviško kampelio 
Brazilijoje turėtų išlikti ir lie
tuviškas būdas, lietuviškas sti 
liūs. To reikalauja mūsų Tau
tos garbė.
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Metras žemės apsaugo nuo atomi
nio spinduliavimo

V. ZALATORIUS . -

Federalinė priešlėktuvinės 
apsaugos įstaiga išleido bro
šiūrėlę, kurioje ragina visus 
JAV gyventojus turėti saugią 
slėptuvę nuo atominio spindu
liavimo. Trijų pėdų žemės klo 
das pilnai apsaugoja nuo šio 
spinduliavimo, nors jau ir pa
prastas rūsys sulaiko 90% ra- 
dioaktyvinių dulkių.

Kai atominė bomba sprogs
ta, ji sukelia panašų verpetą 
kaip amerikietiškasis torna
das. Tūkstančiai tonų žemės, 
sutrupintų pastatų dulkės ir 
dujos yra iškeliamos iki EOOCO 
pėdų augštyn. Tos dulkės yra 
nepaprastai smulkios ir sklei
džia į rentgėną panašius 
spindulius. Tie spinduliai, jei 
nusileidžia iš atmosferos ir pa 
liečia žmogų žaloja jo kūno 
audinius ir gali užnuodyti mais 
tą, rūbus ir net žemę.

Spinduliai dingsta erdvėje

Bet tik maža radioaktyvių 
spindulių dalis grįžta žem< n. 
Dauguma išspinduliuoja savo 
energiją erdvėje ir p sidaro 
nebepavojingi

Radioaktyvumas gamtoje y- 
ra natūralus reiškinys ir be 
atominių bombų sprogimo Že 
mėje yra keliolika elementų, 
kurie niekad neperėjo per a- 
tomines LÓoratorijas ir vistik 
skleidžia nuodingus spindu
lius.

Radioaktyvumas tik tada 
kenkia žmogaus organizmui, 
kai jis smarkiai padidėja. Tai 
kaip tik ir įvyksta po atomi
nes bombos sprogimo Augštai 
atmosferoje vyraują vėj <i spro 
gimo dulkes gali nunešti tūks 
tančius kilometrų, kur jos nu
kritę žemėn, gali pakenkti žmo 
nėms Oro biuras, sekdamas 
vėjų kryptį, visuomet gali įs
pėt gyventojus apie beartė- 
j .ntį radioaktyvų debesį.

Nevisos stotys transliuotų

Oro puolimo metu radijas 
veiktų tik dvejomis bangomis 
— 64 ir 124i) kilociklu Tomis 
bangomis duodami pranešimai 
pasakytų, kaip gyventojams 
elgtis, kur yra užnuodytos vie 
tos ir kada pavojus yra praė
jęs. Priešlėktuvinės apsaugos 
įstaiga visiems pataria turėti 
baterejinius radijo priimtuvus 
su kuriais ir elektrai nevei

kiant, būtų galima klausytis 
minėtų stočių.

Pavojaus metu teveiks tik 
dvi radijo stotys dėl to, kad 
pasunkintu priešo lėktuvams 
susivokimą radijo bangų pa
galba ’■ , ‘ ‘ < X

Jeigu sprogimas užkluptų ką 
nors atvirame ląuke, reikią 
skubiai jieškoti pastogės Net 
ir paprastas medinis namukas 
apsaugo maždaug nuo pusės 
kenksmingų skridulių Juodau 
giau sienų skyria nuo lauko 
ir juo žmogus -būna toliau 
langų ir durų, juosaugiau yra 
tok;© pavojaus atveju.

Atominės dulkės yra dulkės 
tikrąją prasme, nes, pvz, jas 
galima nuplauti muilu ir van
deni Jei jos į rūbus pasta
ruosius reikia išskalbti

Šitie patarimai yra taikomi 
tiems kurie per sprogimą bū 
tų ne pačiame jo centre Esant 
centre, aišku, jokie patarimai 
nepadėtų Kadangi radiokty- 
vaus spinduliavimo negalima 
nei pamatyti, nei suuosti, tai 
pravartu minėtas atsargos prie 
mones panaudoti, jei jau tek
tų kada netoli atominio gry
bo būti.

169 sprogimai iki šio’laiko.

Iki 1953m rugpjūčio mėne
sio pasaulyje buvo išsprogdin 
tos 169 atominės bombos sa
ko New York Times statisti
ka

Iš tų sprogimų 113 te> ka 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, mažiaus’ai 39 rusams ir 
17 anglams. Pirmoji atominė 
bomba buvo amęrikieč'u iš
sprogdinta Naujojoje Meksiko 
je 1945 m. liepos 16 d Sekau 
čios dvi bombos —- ir vienin
telės nebandomos — buvo nu 
mestos tų metų rugpjūčio pra 
džioje ant Hirošimos ir Naga
saki miestų, Japonijoje.

1958 metaisamerikiečiai ato 
rainiams bandymams išleido a- 
pie 58'milijonus dolerių. Šių 
metų bandymų serijoje (tuma 
tyla dar 0 sprogimų Nevados 
dykumoje, vak. JAV dalyje.

Draugas

SKAITYK ir putink 
«MŪSŲ LIETUVA»
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Saulėlydžiai spalvoti renkas 
Viršum tuščių, plikų laukų; 
Avelės glaudžiasi prie rankų, 
Namo sugrįždamos taku...

Ir aš grįžtu į naktį klaikią, 
Ji man viena pasiutus gros, 
Ir gros stulpai, jų vielos svaigs ten 
Šiltuos hijemškuos nasruos.

Pikta naktis, kaip reta būna, 
Dangus įkaitęs nuo audros, 
Ir drėgnas virpa žemės kūnas.

Tirštuos, tamsėjančiuos garuos 
Prasmenga nuzika baisi • - 
Bepročių paukščių klegesys. 

2. 
Jaučiu, kaip ji iš lėto sunkias 
Į mano kūną, ir galvoj 
Nutyla smegenys apsunkę 
Minčių beprasmiškoj kovoj.

O kraujas, gyslose patvinęs, 
Tamsia jėga baisios srovės 
Užlieja va zdą begalinį 
Žvaigždėm nuauksintos erdvės..,

Sustoja debesys apstulbę, 
Sukniumba mėlyni skliautai, 
Ir paukščiai neskrenda, nečiulba...

Tik debesys toli, augštai 
Reta išblyškusia minia 
Palydi į sapnus mane...

KAIP LIETUVOJE VYKDOMAS VIDURINIU 
MOKYKLŲ «SLPRAMONINIMAS’ 

nGtrrybnis apmokymas», jau pr dėtas phčiu mastu. - Darkai 
kurks būd ngos Chruščiovo tézê.. - Tikra vaikų ek.ploakcija

(Elta) Lietuvos ministerių ta
ryba rugsėjo 28 d. paske bė 
nutarimą «dėl klasių su garny 
biniu mokymu organizavimo 
vidurinėse mokykloseŠiais 
metais tokias klases numato
ma organizuoti Vilniaus. Kau 
no, N. Vilnios, Panevėžio, Kap 

suko ir Baisogalos vidurinė
se mokyklose (kaip tai jau 
buvo anksčiau pranešta švie
timo ministério M Gedvilo).

Iš min kabineto nutarimo 
aiškėja, kad «gamybinės kla
sės» sudaromos ne pačiose 
mokyklose, bet artimose įmo-

1&58 m. lapkričio 8 d

nėse. Mokiniai, .matyt, bus ap 
mokami fabrikuose ir ten sa 
vo laiką atidirbs * Nutarime 
paduotas, šis pirmas tokių įmo 
nių sąrašas: «Elfos» elektros 
suvirinimo įrengimų fabrike, 
«Žalgirio» gamyklose, K. Po 
žėlos vardo spaustuvėje, «Kad 
no audinių» fabrike. «Elnio« 
kombinate. Mokymo laikas šio 
se klasėse būsiąs prailgintas 
vieneriaiš metais^ įmonėe va
dovybė^ įpareigotos tam rei
kalui išskįrti kvalifikuotus me 
išterius ir kitus darbuotojus. 
Darbas ,,£u mokiniais pagal nu
tarimą tūrėjo prasidėti jau 
spalio ,1 dieną. .’

Iš viso ko matyti, kad «ga
mybinė reforma» Lietuvos ino 
kyklose. pradėta vykdyti pas
kubomis, tik dalyje [Vidurinių 
mokyklų. Dar nėra nė smul- 
kesnių-nuostatų apie progra
mą ir pan.

Chruščiovo samprotavimai.

Reformos, kurios dabar pra 
dėtos vykdyti Lietuvos vidu
rinėse mokyklose, remiasi 
Chruščiovo «pasiūlymais», ku
rie buvo paskelbti sovietinė
je spaudoje antroje rugsėjo 
mėnesio pusėje. Įsiskaitę į pil 
ną Chruščiovo «pasiūlymų» 
tekstą, čia kai ką pacituosi 
me, kas apibūdina tų pasiūly- ) 
mų dvasią ir kryptį.

«Vidurinė mokykla... liovė 
si tarnavusi tik tam, kad ruoš 
tų jaunimą įstoti į aukštąsias 
mokyklas», rašo Chruščiovas 
ir vadina «absurdišku» daly
ku reikalauti, kad visi baigę 
vidurines mokyklas eitų į aukš 
tąsias mokyklas Vidurinę mo
kyklą baigę jaunuoliai, šei
mos ir mokyklų pedagogų ko
lektyvai, girdi, vis dar laiko 
si nuomonės kad jaunuoliai 
turį siekti aukštojo mokslo 

Dauguma jaunuolių, anot 
Chruščiovo, «baigdami moky
tis vidurinėje mokykloje ir 
gavę brandos atestatą, bū
na neparuošti gyvenimui», pri 
pažįsta jis. «Dabartinėmis są
lygomis į aukštąsias mokykias 
mes galime per metus priim
ti maždaug 450 tūkstančių žmo * 
nių, iš kurių j dieninius sky
rius apie pusę... Iš vidurinės 
mokyklos abiturientų tik 19 7 
metais neįstojo į aukštąsias 
mokyklas ir technikumus dau 
giau kaip 8 0 tūkstančių žmo
nių . . Šie jaunuoliai ir mer
ginos, dėl vidurinės mokyklos 
programos atitrūkimo nuo gy 
venimo, visiškai nepažįsta ga-

(pabaiga 3 pusi J
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(tąsa)

Kai kurie streikai nepa
vykdavo. •

Po to pamažu pašlijo «dar
bo drausmė», prasidėjo pavie
nių kalinių neišėjimas į dar
bą, kasyklos neišpildė darbo 
normų

1951 m kovo mėn buvoruo 
šiamas masinis streikas, bet 
jis tik dalinai pavyko, nes da 
lis kalinių pabijojo represijų. 
Keturias dienas neišėjusius į 
darbą kalinius apsupo karei
viai ir viso apie 400 vyrų.dau 
giiu-ia ukrainiečių ir lietuvių 
išvežė į baudžiamąsias stovy
klas ir uždarus kalėjimus Sto 
vykia lyg ir aprimo, bet če
kistai jautė, kad tai tik laiki
nas reiškinys.

Lengvatos, kurias jau buvo iš
sikovojusi Vorkuta.

Nuolatiniai neramumai Ken- 
gyre ir Džezkazgane sudarė 

sovietams rimtą pagrindą pa
galvoti, ką daryti toliau. Ir 
štai <1954 m.) balandžio mėn. 
jie davė mums tai. ką krauju 
jau buvo sau iškovoję Vorku
tos ir Norilsko kaliniai suki
lėliai. Stovyklos administraci
ja mums iškilmingai pareiš
kė, kad «partija ir vyriausybė 
ryšium su pareikštais gerais 
norais pasitaisyti ir darbu iš
pirkti nusikaltimą», leido įgy
vendinti sekančias priemones: 
Nuimti nuo drabužių nume
rius, nuimti nuo baraku langų 
grotas, Teisti per mėnesį ra
šyti du laiškus (anksčiau bu
vo galima tik per metus du 
laiškus rašyti), išduodant iš 
namų gaunamus siuntinius ne 
reikalauti normų išpildymo bū
tinumo, barakus nakčiab ne
užrakinti. duoti pasimatymus 
su giminėmis, įvesti darbo už
skaitas.

Kasykloje dirbantiems kali
niams reikėjo išpildyti 100% 
išdirbio normų, tuomet už vie
ną užskaitydavo tris. Dirban

tiems paviršiaus dar bus iš kar 
to buvo nustatyta 100% už- 

/skaitams gauti, o vėliau suma 
žino iki 125%. Tie užskaity- 
mai turėjo reikšmės turin
tiems 10 metų bausmę, o tokių 
buvę nažuma. Tačiau kali
niams su 25 metais vis'ieną 
reikėjo maždaug lOmetudirb 
ti. Todėl didesnė kalinių da
lis užskaitas sutiko gana šal
tai.

Tarpe kitų lengvatų: Admi
nistracija leido kai kuriems 
kaliniams be konvojaus vaikš 
čioti į darbą. Iš pradžių tai lie 
tė tik «mažabausmius- florae 
tų), o vėliau ir 25 metus tu
rinčius. Be konvojaus vaikš
čiojantis kalinys neturėjo tei
sės nukrypti nuo maršruto iš 
stovyklos į darbovietę ir at
gal, jis priya’ėjo po darbo ne
delsiant grįžti atgal. Tačiau 
ši priemonė platesniu mastu 
palietė tik antrąją stovyklą, 
bet tai buvo neramumų židi
nys. Šituo administracija tik 
dar labiau žibalo į neišbles- 
tančią ugnį įpylė. Po kurio 
laiko visus be konvojaus vai
kščiojančius ka’inius iš sto
vyklos išvedė ir patalpino ats 

kirai.

Įsisteigia tautybių kcmitstai.

Neramumai nesiliovė. Praė
jo vos mėnuo po minėtų re
formų, o antra stovykla vėl 
ėmė streikuoti. Operatyvinio 
skyriaus karininkas, tardyda 
mas vieną kalinį, sumušė iki 
kraujų Protesto vardan antro 
ji stovykla rytojaus dieną nei 
šėjo į darbą, reikalaudama, 
kad mušimą vykdęs kariniu 
kas būtų atleistas iš pareigų. 
Stovyklos viršininkas prižade 
jo tai padaryti. Ar jį atleido 
ar ne. tikru žinių nebuvo, ta
čiau stovykloje jo daugiau ne 
simatė.

Siuvykloje pasirodė iki tol 
negirdėti ir net neįsivaizduo
ti reiškiniai: Įsisteigė tauty
bių komitetai, kurie sprendė 
vidaus klausimus. Kiekvieną 
dieną virtuvėje dežuravo du 
skirtingų tautybių kaliniai. Jie 
kontroliavo, ar teisingai išduo 
darni maisto produktai Stovy 
klos viršininkai, ypač opera
tyvinio skyriaus darbuotojai, 
vengė užeiti į barakus, nes 
juos kaliniai apšaukdavo Be- 

rijos pakalikais.
Mirus Stalinui, o vėliau suė 

mus Ber’ją, kaliniai tikėjosi, 
kad bus kokios nors plates
nės reformos pravestos, ta
čiau, be vidaus režimo paleng 
vinimo. nieko daugiau neįvy
ko. Ir tai tik patvirtino senes 
nių kalinių mintį kad iš ko
munistų, kokie jie bebūtų, lauk 
ti ką nors geresnio nėra pras 
mės Vistik dviejų galingiau 
šių budelių pranykimas stovy 
klos administraciją palietė 
daug giliau, negu buvo mano
ma. Jau vien tik kurį kari
ninką pavadinus Berijos šali
ninku, jis greit pradingdavo.

Visa stovykla neišėjo į darbą.

Gegužės mėnesio pabaigoje 
stovyklą pasiekė gandas, kad 
Kengyras neišeina į darbą. 
Daug kas iš kalinių laikėsi nu 
sistatymo, kad ir Džezkazga- 
nąs turi paskelbti streiką, ta
čiau iš pradžių nev si su tuo 
sutiko. Be to, ir gandai apie 
įvykius Kengyre buvo gana 
skirtingi, neaiškūs.

Birželio mėnesį Džezkazga
ne įvyko visuotinė musulmo-
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(pabaiga iš 2 pusi) .•’./•r .< .
myboš...». Chruščiovas siūlo 
mokinius jau nuo pat pirmo
sios klasės/ ruošti Rusimiems 
darbams. ‘

•i. Ats k lepumas nuotaikas jau . 
įnimo tarpe,” Chruščiovas pas
rebi, ką^^ąlis, baigusių d,e- 
išimfmėtę nenoromis eina dirb 
įti į.,fą|)^>,įigąmy^la^lkQlil? 
įkius, įr Taiybihiūs .ukįus. o kai 
’kurie fs’ jirnėt laidarai |žei- 

įsi prieš Adi<reię tėvų įtaką 1 į 
m o kytojus. J «naudinga darbą 
imbrikuose Tr kolūkiuose» tu
rį būti įtraukti visi Blokiniai 
be jokios išimties, viehi besi
mokydami mokyklo&ę.-kiti jas 
bąj gę .Sigi# iš plėsti vakarini ų 
mokyklų tinklą, kad "žmonės 

a ps kai Čiąvfou, So vię^Sąju n- 
goje artimiausiu laiB... ąsmet 

 

po,, 2 3 5 milijonų prįįė^glio a- . 
teis iš mokyklos. į' <^hyklas, 
apie 4b% mieste, likę-ftaimę, r 
įdarbinti bėk daug ./jaunimo 
būsią sunku, nes įmonių va
dovybės nenoriai priimančios 
jaunuolius iki 18 metų.

Atvirai Chruščiovas pasisa-. 
kėį ir apie ikišioljnių moky
klų Sov. Sąjungoje stovį: «Mes 
begalime. pamiršti, kad šiųb t 
metu, nepaisant privalomo sep 
ty nerių metų mokslo, žymi, 
jaunimo dalis negauna netil 
pilno vidurinio mokslo, be 
nebaigia net septyni i klasių . 
< toliau saxo: «Kai dėl vistu 
tinio privalomo p$lno vidurį 
nio mokslo įvedimo pag i 
visus duomenis, tai daryti d a 
bar būtų neirkslinga».

Apie studentus kurie jai 
; ra. įjungti į gamybą <hruš 
čiovas šitaip atvirai pasisa
ko: Dribai- studentai prakti
koje dažniausiai slampinėja 
gamykloje Vienas dirba o 10- 
15 į jį žiūri, o patys bijo prie 
staklių prieiti».

«Negèíl ma nematyti to fak
to. kad aukščiausiose moky
klose dar maža darbininkų ir 
kolūkiečių vaikų». Pavyzdžiui 
Maskvos aukštosiose moky
klose darbininkų irkolūkiečių 
vaikų mokosi tik 3’0 4u%. Aš 
jau nekalbu apie tai. kad pa
čių darbininku ir kolūkiečių, 
kurie mokytųsi aukštosiose 
mokyklose nutraukdami dar
bą. mes turime tiesiog tik ats 
kirus žmones (Čia pats Chruš 
tiovas nuvertino visą dažnai 
girdimą sovietų propagandą 
kaip lengvai dabar esąs pri
einamas mokslas darbinin
kams. ko ūkiečiams ir jų vai
kams)

Chruščiovui atrodo tikslin
ga daugumoje aukštųjų mo
kyklų pirmuosius 2 3 metus 
mokytis neatsitraukiant nuo 
gamybos Tik po to, savaitę 
atleisti nuo gamybinio darbo. 
Tik paskutiniais dvejais me-

nų šventė. Solidarizuodama su 
jais į darbą neišėjo visa sto
vykla — 5000 vyrų. Musulmo
nai buvo iš Rusijoje gyvenau 
čių savo draugų gavę dideles 
maisto siuntas ir visai stovy
klai iškėlė pietus Tai buvo 
stovyklos istorijoje iki tol ne
girdėtas reiškinys. Per visą 
dieną nebuvo matyti nei vie
no čekisto.

O gandai apie Kengyrą ne
siliovė. Pagaliau visi įsitikino, 
kad ten iš tikrųjų kas tai vyks 
ta. Birželio 23 d. (1954 m) ir 
įvyko sprogimas. Visa vyko 
spontaniškai. Visos pirmojo 
skyriaus stovyklos be-ž jokios 
agitacijos neišėjo į darbą Ka
liniai liepė pasitraukti iš sto
vyklų visam administracijos 
personalui, neleido išvežti do
kumentus iš zonos ir paskel
bė, kad derybas ves tik su 
atstovais iš Maskvos. Dar tą 
pačią dieną paaiškėjo, kad če

MŪSŲ LIETUVA

(Lietuvos kovotojų daina)

Kaip L’nas tu šlubuoji 
Audringose dienose, . 
Sakyk,' Šalie gi m toji,'' 
Kada tu* vėl dainuosi?

Kaip linas tu pageltus. 
Nes Įęr^Ują tau nuleido. 
Šiaurinei vėjai pučia 
Ir ašaros ant veido ..

Ka:p ’..n as tu pražysk’. 
'Senove suspindėjus, 

"Ų-Nes žalias tavo miškas 
: Vaduot tave padėjo.

tais studentai galėtų atsiduo
ti vien mokslui.

Daugelis u/sienio komenta
torių naująsias sovietų moky
klų reformas vertina kaip Mas 
kvo- pastangas įteisinti esą 
mą vaikų darbo eksploataciją 
ir ją dar išplėsti, įtraukiant 
14-15 metu paauglius bilijo
nai fiziniai nesubrendusiu jau 
fineliu ir mergaičių turės dirb 
ti dirbtuvėse. Toliau daroma 
išvada, kad mokslo lygis mo 
kyklose turės nukri.-ti. nes 
gera dalis anksčiau mokslui 
skirtų valandų dabar teks dar 
bui įmonėse Stojimas į aukš
tąsias mokyklas bus gerokai 
suvaržytas. Kai kurie komen
tatoriai reišk a nuomonę kad 
to'? r^f'irmos yra viena iš tų 
priemonių, kuriomis Sovietų 
Sąjunga ruošiasi karui. Kietai 
įjungdamas jaunimą į darbą 
įmonėse dar net nebaigus mo 
kyklos, režimas tikisi tuo jau 
nąją kartą atitraukti nuo plin
tančių laisvesnio gyvenimo 
idėjų.

kištai panašiam įvykiui jau iš 
anksto ruošėsi. Jie slapta nak 
timis išvežė visas maisto pro 
dūktų atsargas į kitus sandė
lius mieste Sekančią dieną 
uždare ;vandens tiekimą t,sto
vyklą ir įvedė baudžiamą mais 
to davinį. Stovyklą apsupo vi 
daus kariuomenė, ireneė kul
kosvaidžių lizdus ir sargybos 
budelėse vietoj vieno pastatė 
du kareivius.

Tankais varė į darbą.

Kaliniai stovyklos adminis
tracijai raštiškai įteikė sekan 
čius reikalavimus:

1. Peržiūrėti visas bylas;
2 Paleisti nepilna mečius;
3. Paleisti pabaltiečius.
4. Paleisti visus užsienio pi 

liečius;
5. Išmokėti visą atlyginimą 

už darbą;
6. Pakeisti stovyklos virši-

Lietuviai Jau Vedė Pre
kyba su Vakarais 300 

metu po Kristaus
Lž Gint rą- ir Kulius Gauda

vo Įvairių Prek ų iš Romos
Imperijos

Iš senų užsilikusių užrašų 
ir iškasenų galime patirti jog 
anų laikų lietu vių giminės jau 
pradžioje misi eros, tai yra 
antrame ir trečiame šimtme
tyje po Kristaus, jau turėjo už 
mezgę politinius ir ekonomi
nius ryšius su Romos imperi
ja.

lietuviai surasdavo kelius 
pasiekti tos imperijos sostinę, 
nuvežti ten gintaro, kailių, 
vaško ir kitokių prekių, o iš 
ten atsigabendavo įvairių pa
puošalų, stikliniu, sukso sida
bro. žalvario ir kitokių išdir
binių

Romėnai mėgo gintarinius 
papuošalus ir piaėiai juos var
iojo. Vienas tų / laikų rašyto-

i ninką Mankovą;
7. Padidinti maisto davinį;

> 8 i aleisti invalidus ir ligo
nius.

Tuo tarpu už zonos (be kon 
vojų) gyvenantieji kaliniai, 
nors jie buvo labai saugioje 
vietoje, vieningai pareiškė no 
rą grįžti į stovyklą ir dalin
tis bendru likimu Čekistai mė 
gino juos dar perkalbėti, ta
čiau veltui Jokios privilegi
jos nesustabdė žmogaus troš
kimo būti laisvu ir palaikyti 
draugus

Į stovyklą atvyko specialios 
paskirties generolas Byčko- 
vas, visus draugais vadinda
mas, ir pasak** prakalbą. Esą, 
tai nieko gero neduosią, nes 
vyriausybė turinti daug prie
monių maištininkus nuramin
ti Jis kvietė visus išeiti į dar 
bą, aukso kalnus žadėdamas, 
tačiau norinčiu neatsirado.

(B.‘D.)

jas pastebi, jog «Moterų pa
puošaluose sekančią, vietą po 
stiklo užėfffe"gintafaš. Jis bu
vo nemažiau vertinamas kaip 

jTrebrangiejij^níenys». Iš gin
taro romėnai gaminosi įvai
rias stovyks&fes ne tik na
rtams, bet ir’šyentykloms Vie 
nM nugabentas į Romą ginta 
j o'gabalas. s^ręs net 13 sva- 
h'- 7'' %
■ ^.iai prėkj&aūjšbujojris. lie
tuvių žemėse- atsirado daug 
-Romos pinigj^kurie buvo už- 
Titgkami ir tpūsų laikais įvai- 
^^iše kapijfiyjiii se. Tie pini 

būva stid^ami į dėžulę 
:. f^beržd tošėš ir padedami ša 

le'*mirusío. Viename kapiny- 
Įžtrnetoli Gumbinės rasta net 

. U34 dinarai;'Šiais laikais tai 
bAcU keli tiįkąfaančjai dolerių. 

;š šių kę’įų davinių galime 
ã sti J jogČ<nūsų protėviai 
,eš 17 šimtmečiu jam bu

vo*, nė biųgi p i$ybininktfi ir fi- 
nąjųsi tai J Savaim e supranta
ma, jog. ir jų kultūra turėjo 
būti gana aukšta. Jie mokėjo 
apdirbti laukus, auginti gyvu
lius, pasistatyti laivus, pasiga 
mii ti įvairius įrankius papuo 
šalus. Jie nusikaldavo kirvius, 
peilius, dalges; pasidarydavo 
žirkles, ylas, adatas, užraktus 
nekalbant jau apie gihklus, 
pu dus ir kitokius namų reik
menis.

Sand.

Nusiminimai,

įvairias Ligas
Fizinis žmogaus stovis daž 

nai priklauso tik nuo dvasinio 
nusiteikimo Nus;m:n:mas. vii 
ties n t> kimas, perdidelis susi 
rūpinimas gali iššaukti d ug 
ligų ir pakirsti net stipriausią 
s v e i ■< a t ą.

Yra žinoma, kad nelinkę nu 
siminti žmonės visuomet erei 
čia u pasveiksta ir po ligos 
veikiau sustiprėja Tuo tapti 
tie kurie baiminasi, pasveikt 
mu nebepa&itiki ir krenta į 
nusiminimą, sveiksta la'bai lė 
tai arba iš ligos net ir neatsi 
gauna.

Ne aimės ar nepasisekimai 
žmones paveikia nevienodai. 
Vieni drąsiai bando negeru
mus pakelti ir visomis išgalė 
mis priešinasi desperacijos 
jausmui Kiti gi pasijunta už 
daugelį silpnesni, jau nemato 
jokios prasmės kovoti su gy
venimu ir yra linkę nusiminti, 
bei viltį prarasti Ir jie tik pa 
tys sau bloga daro I

Tie. kurie pradeda tikėti, 
jog likimas juos skriaudžia, 
kad jie niekam jau nebetinka 
ir kad nebeturi jėgų nelai
mėms atsispirti, visų pirma, 
patys sau pakenkia Geriausias 
nuo to vaistas yra dirbti dar 
bą. kuris yra malonus atlikti 
ir kuris atneša nusiraminimą. 
Reikia stengtis’ tą mėgiamą 
darbą įveikti tobuliausiai, kad 
sugrįžtų savimi pasitikėjimas 
ir atgimtų pasitenkinimas.

Silpnėjanti sveikata neretai 
pasireiškia tik todėl, kad žmo 
gus nustoja domėtis gyvenimu 
ir praranda savimi ir savo jė 
gomis pasitikėjimą. Lygiai 
yra pavojingas reiškinys, kai 
visur ir visame matome tik 
artėjančias nelaimes ir blogą 
galą Tokia savyjauta nieko 
gero nežada ir jos privalu 
greičiausiai nusikratyti. Nes 
daug ligų gali atsirasti tik to 
dėl. kad mes patys ją šau
kiamės.

Sandara.

NESKAITO.

1958 m. lapkričio 8 d.

įspėjimas 1570 m Apie 

Didėjanti Pavoju is Mas-

kolwj Pusės

Rusiškas imperia Inna ir 
brutalumas nėra vien mūsų 
laikų išdava Tas viskas jau 
pradėjo reikštis veik prieš 
ketvertą šimtų metų, kai Jo
nas Baisusis sutriuškino lais
vojo Naugardo respubliką ir 
prasiveržė prie Baltijos jūros.

Nujausdamas gręsiantį pa 
vojų ne tik Lietuvai, bet ir vi 
sai Europai, Didysis Kuniguikš 
tis ir karalius Žigimantas Au
gustas 1570 metais pasiuntė 
Anglijos karalienei’ Elzbietai 
laišką, kuriame tarp kitko sa
koma:

. ’ ■ ■ ’ -if‘v ’

«Maskva didina savo pajė
gą dieną ir. nąktį. ir.vieną die 
ną gali užkariauti visą eilę ki 
tų šalių,1 je’i: nėbus su'aikytas 
ginklų siuhtimaš ’maskoliams. 
Jūsų Didenybė galite aiškiai 
suprasti, ką tas viskas reikštų. 
Iki šiam laikui mes pajėgda- 
vom sulaikyti maskolius tik 
dėka; didelėm pastangom ir 
mūsų vadų sugebėjimui...»

Iš to laiško galima supias- 
t. jog anglai tuo laiku gabe
no į Maskoliją ginklus kurie 

^buvo naudojami kaimyninių 
valstybių užpuolimams. Žigi
mantas Augustas prašė Angli 
jos kara ienes kad toks gin
klų gabenimas būtų sulaiky
tas.

Sand.

T/MS'OS VILTYS RŪ
KORIAMS

Dr. Alton Ochsner, chirur
gijos profesorius Rulane uni
versitete. esančiame New Or* 
leans mieste, kalbėdamas Chi 
cagos Gydytojų draugijos kli
nikinėje konferencijoje Pal
mer viešbutyje, pažymėjo, kad 
gausiai rūkantieji cigaretes 
kenkia savo širdžiai ir kraujo 
indams. Dėl to jie anksčiau 
miršta dėl širdies ligos — co
ronary thrombosis. Jeigu gi 
jie išgyvena ilgiau turi didės 
nį palankumą išsivystyti plau 
čių vėžiui. Dr. Ochsner pąbrė 
žė. kad tyrimai Anglijoje Ir 
JAV-se įrodė, kad mirtingu
mas dėl širdies ligų ir plau
čių vėžio yra didesnis tarprū 
kančių, kaip tarp nerūkančių. 
Jis taipgi pažymėjo, kad 1954 
m. JAV se buvo išleista kovai 
su širdies ligomis po 8 centus 
kiekvienam gyventojui, o ko
vai su vėžiu — po 14 centų, 
tuo gi tarpu rūkymui buvo iš 
leista po 30 kiekvienam gy
ventojui Dr. Ochsner ragino 
rūkoriams daryti savo plaučių 
nuotraukas kas pusmetį, kad 
plaučių vėžys būtų anksti pas 
tebėtas.

I

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
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Ked Anuoja Redakcinė Komitija:

Julija Šimonytę Aloyzas Kmtíôkig, 
Julija JucgelevíWké, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė SvtakttMiitė.
Rašius siųsti — «Jaunystės Aidui».,

Caixa Fiala I 4418

’ Sâo Pauk»

Religijos ir 
Mokslo Tiesa

Romualdas Zaluba

Klausimai, kurie čia nngm- 
aėjami nėra reikalingi teori
nio apibrėžimo, ir todėl aš Čia 
rašydamas atsakymo jieškau 
a® teorijoje, bet gyvenime, o 
tada meilė tiesai, mokslui, gro 
tiui ir žmogui yra ta, kas pa 
daro gyvenimą prasmingą.

Dažnai iškyla nesusipratimų 
dėl religijos tarp M vadinamų 
mokslininkų Religija yra pa
remta tikėjimu į Dievo apreiš 
kimą. Gi mokslas kiekvieną 
tiesą, j kurią atsiremia, sten
giasi įrodyti, ir todėl mokslo 
tiesos keičiasi, nes žmogaus 
pažinimas didėja. Kitaip yra 
religijos reikaluose, čia tiesos 
yra Dievo duotos ir jos iH- 
keičia, gali įvairuoti papro 
šiai ir formos, bet ne tiesos. 
Kad žmogus batų religingas, 
reikia, kad jis turėtų tikėji
mą bent kaip «garstyčios grū 
dą». kaip minima Šventame 
Rašte Jei ir nesirūpintume 
pomirtiniu gyvenimu, tai tikė 

, jimo išnaikinti visvien negali 
ma, nes žmogus yra taip sut 
vertas. Jei jis negarbina Die 
vo, tai garbina jaučius, bez 
džionee. Staliną, mokslą ir 11. 
Vadinamas bedievis ne:iki į 
tikrą Dievą bet tiki į savo 
«tabu «religiją» Negalima nu 
vertinti to, ką religija duoda 
žmonijai. Moralė yra lai, ka 
padaro žmonių gyvenimą že
mėje įmanomą, o tai yra atrem 
ta į religiją Jaunimo auklėji 
mas gali būti sėkmingas tik 
tada kai jis yra atremtas į 
jų religiją Žmogus atlieka di 
džios geradarybės darbus, kai 
jis tai daro >ievo garbei.

Mokslo atžvilgiu mes nesą 
me tokie laimingi: niekas 
mums nėra davęs tikros mate 
matikos astronomijos, fizikos, 
chemijos ir 11 Tą visa žmo
nija pati atsiekė ir toliau šie 
kia per bandymų ir klaidų 
kelią. Pavyzdžiui prieš kurį 
laiką dar atomas buvo laiko 
mas neskaidoma medžiagos 
dalele, o dabar jau surasta 
visa eilė jos sudėtinių ir kaip 
pasigaminti iš jo vadinamą 
atominę energiją Ar medžią 
ga pasikeitė ? Ne Pasikeitė 
mūsų klaidinga «tiesa». Lai
kui bėgant, tos pažiūros vėl 
gali keistis, o medžiaga past 
liks tuo, kas ji yra.

Per Paskutinius 50 metų as 
tronomijos knygų turinys la
bai pasikeitė, nes daug buvu 
šių «tiesų» paseno. Bet ar daug

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julhx), 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.

Kiekvienam lietu viskam parengime sutinkame musų gyvąjį jauniną

pasikeitė pati visata? visata 
ir žvaigždės beveik nė kmk 
nepasikeitė, nes 50 metų, pa
lydinus su vidutiniu žvaigždės 
amžiumi — 1o,ooū,oOo.oou me
tų, yra tik labai trumpas aki 
mirksnis.

Mokslas buvo ir pasiliks 
reliatyvi tiesa, kuri nuolat 
keičiasi

Šiandien gyvename mokslo 
ir pramonės revoliucijos gady 
mę Mokslininko vardas ir iš 
radimai dabar yra užburti 
žodžiai Senoji baltų pirštinių 
diplomatija užsibaigė Politika 
yra paremta atominių bombų 
skaičiumi. Netikrumas pašau 
iio ateitimi auga* n«s kartu 
su gamtos mokslų pažanga 
repažengė žmonijos moralė 
Šių dienu slibinas gąsdinimu, 
kad atom^niR karas sunaikins 
viską, reikalauja, vietoj mer 
gėlės valstybės po valstybę, 
ir jam jos atiduodamos iš bai 
mės. Ar atsiras naujas šv. Jur 
gis, kuris išdrįs pakeiti kardą 
prieš slibiną?

Pasaulis kasdien praturtėja 
naujais laikraščių ir žurnalų 
numeriais, knygų tomais, pa
veikslais, pramonės vis pui
kesniais gaminiais ir vis nau 
jais išduodamais diplomais: 
bet ar visa tai tikrai yra k ui 
tūros pakilimas? Apie kultūrą 
apskritai šiandien sunku kal
bėti, gal geriau galės apie 
tai kalbėti tie. kurie iš mūsų 
gadynės akmenų ir metalo 
laužo likučių spręs apie mū
sų kultūrą.

Tautinę kultūrą gali sukurti 

tik visa tauta, todėl pilnumo 
je ji kuriama savame krašte, 
’šeiviai gali duoti tik atskirų 
kultūros vertybių. Neabejoti 
nai mūsų rašytojai, meninin
kai, mokytojai ir kiti šia link 
me daug padaro ir padarys. 
Blogesnėje padėtyje yra moks 
lininkai. nes jų darbuose nė
ra tautinių motyvų.

i ietuvių tauta nebuvo lai
minga apsigyventi sultingoje 
tunais žemėje nepasižymėjo 
nė genijų skaičiumi bei yra 

brangi
tiems, kurie ja supranta ■ iehi 
vių tautos didybės neiškelsi 
mė nei karais, nti kūli
mu naujų kolonijų negyvena 
mase salose Kelias padaryti 
ją didelę yra iškėlimas jog 
dvasiniais turtais, nors šis ke 
lias yra sunkus ir ilgas Dėl 
jos laisvės galima pasitikėti 
Dievu kad kenčianti tauta ne 
bus pamiršta, ir jos vaikų 
maldos ir darbai išves ją vėl 
į laisvą gyvenimą. Senesnieji 
greičiausia išmirsime jos dau 
giau neberegėję, todėl mūsų 
pareiga išugdyti jaunimą ku 
ris ne savanaudiškai mylėtų 
Lietuvą ir jos laisvei aukotų 
si ) uri išaugti stipri idėja, 
kad ne materialinės vertybės, 
bet kančia ir pasiaukojimas 
daro gyvenimą prasmingą ir 
kad mūsų garbės pareiga iš
kovoti laisvę savo tėvų bei 
protėvių žemei.
(Iš knygų Mano Pasaulėžiūra)
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NUOTAIKINGAS POPIETIS 
VILA ANASTĄCIO.

Paskutinį spalio sekmadie 
n į Dr. Basanavičiaus Moky
klos globėjai suruošė kultū
ringą popietį pasilinksminimą. 
Programą išpildė: Vila Anas
tazijos moksleivės ateitininkės 
pašoko «kepurinę» ir sudaina
vo tris daineles, «kalvelį» pa
šoko kartu su Zeliniečiais ber 
niukais Tautu Parko mergai
čių trio pasirodė su dainomis, 
šokėjai pašoko «rugučius» I. 
Skorubskaitė padainavo salo. 
Moksleivių ateitininkų choras

padainavo: « lauk, dainele 
plauk ir vasaros naktys»,mer 
gaitės atskirai sudainavo «Ant 
ežero melsvų bangų». Šokėjai 
pašoko«lenciūgėlį»ir«malūną » 
Su akordeonai» grojo V Pū- 
kenytė R 7 Obelytė, A. Zape- 
reckaitė ir Vancevičius Beto 
dar programoje buvo suvai
dinta dialogas «Egzaminai» (G. 
Kubiliūnaitė ir S Pauliukony 
tė) ir pora numerių pagrojo 
trijo iš vakaro orkestro. Vi
sus jaunuosius menininkus su 
sirinkusieji priėmė labai karš 
tai. «' alūna» kaip paprastai 
reikėjo kartoti Anastaziečiam 
buvo džiugus faktas, kadmokt. 
St Kubiliūno pastangų ir dar
bo dėka gražiai pasirodė ir 
šios vilos jaunimas Daug ka
tučių susilaukė ir ateitininku 
choras Reikia pripažinti kad 
mokt B. Kilčiauskaitės įdėtas 
darbas neina veltui. Chor 8 
daro gražią pažangą. Šia pro

NEUŽMIRŠK, kad pirmą kartą S. Paulo lietuvių 
kolonijoj yra rengiamas toks iškilmingas ir puikus

VAI\ACAJ - KÇNCEÈTAjf 
LAPKRIČIO 15 DIENĄ - 23 VAL - 15 DE NOVEMBRO
Gražiausi' j mieste «Congregação I Paulista» salėje RUA 
ANTO dO CARLOS N.o 653 (Esquina da R. Consolação vienas 
kvartalas nuo A v Paulista) Visos per Consolação g vę einan 
čios «bondės» privežą beveik prie pat salės

AUTOMOBILIAMS prie salės stovėjimas leidžiamas.
vakarą rengia Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja «Gintaro» 

metinių sukaktuvių proga
Nepaprastai įdomi programa, kurioje dalyvauja lietuvių 

tautinių šokių ir muzikos grupės, radio ir televizijos artistai 
Programą tvarko Ali Žibąs:

Bus gražuolių - talkininkių KONKURSAS — Gros Puikus 
«SIDJNHA SiuVA» Orkestras iš Televizijos Tupy.

Puikus Vakaro Rengėjų Laikomas Lietuviškas Bufetas! 
Pakvietimai gaunami pas !>-jos narius, «Gintaro,» gražuo 

les-tnlkininkeb ir pas atskirus platintojus: «Gintaro» redakci
joj, pas p J. Karpavičių, Av São João, 233 - pas p. K. Meš 
kauską R. Cincinato Pomponet. 204. 2 as aukštas, - pas p. J 
Lukoševičių R Reno. 15 (Moinho Velho) - pas p. Kiriną RUz 
gą Mokos lietuviii mokykloje - pas p. Zaoerecką R. Tres Rios. 
281 pas p. Joną Buragą (Parque das Nações) - pas A. Ser
bentą R Siqueira Bueno 2220.

Prašome įsigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės 
durų NEBUS GALIMA GAUTI.

ga reikia pris'minti mergai
čių tiijo vadovą, nors jis pat# 
vakare nedalyvavo moki. .4. 
Jurevičių ir p. Stočkienę, ku
ri vėl pradėjo mokyti Tautų 
Parko jaunimą tautinių šokių 
Programą vede mokt Kubilių 
nas, «večių, nežiūrint lietaus 
susirinko gausiaiiš viso S Pau 
Įso Pačių anastaziečių gale 
jo būti ir daugiau Jaunimas 
turėjo gražią progą susitikti, 
pasirodyti ir pasilinksminti, 
rengėja’ gavo lėšų mokyklos 
išlaikymui Kas vakare neda
lyvavo praleido puikią progą 
praleisti «ekmadienio popietį 
lietuviškoje draugystėje.

GINTARO VAKARAS

Įvyks lapkričio 15 d «Ton 
gregação aulista » salėje, rua 
Antonio Carlo's 653 Programo 
je pakviestas dalyvauti visų 
vilų jaunimas
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgai

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yrą, V-iJa Zelinoje, Avenida Zelina, 752

- «TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIUOS MUZIKOS VALA .DA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14.00.

• ■'
2. PAGEIDAVIMŲ .KORULTAS
nuo 14,00 iki 14,15.

. 3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14 25

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- t 
mus su plokštelėmis ! Į

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. F aulo, BRAZIL.

j

1 Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,

1
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius Įtaisymus ir Įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SÃO in-F DOS CAM ? OS, 1 V: ZELINA

SÃO PAULO - Telefone 63 59; 5
Éonto Final do Ônibus.» V. Zelina. n? 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

x- i

H
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S ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í
i IRMÃOS BAUŽYS
aš Registrado r,o C. R, C. »ob o n.o 551

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f
e Telefone 63-6005

I Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas 
® Transferencias de firmas
* Contrat. na Junta Comercial 
é Dis^at. na Junta Comercial 
j Escritas Fiscais

Escritas Comerciais
į HORÁRIO das

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

Ml =
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti. ’ 

Jeigu reikia statybai medžiagos.. 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandelį'

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

PRANAS & CIA. LTDA,

Kiekvieną sekmadieni prit 
bažnyčios pas spaudos platín 
t o j ą ų g a 1 i m u gaut 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių .be’ 
laikraščių.

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

/

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butu lietuviškojo gyveni 
m o veidrodis9

P. f- n d r a d; • r b, i ,1 ik joje 
pranešei; mas visas naujiena® 
iš savo » pj iíhL p», miesto ar 
interio’o.

Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: «C A B 1 U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais“^

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, in<ių bei darbo u.-nki-a 
krautuvė tiktai pas

•r ' 

fe

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

Lindoya vanoūo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
‘I elefones: 51-4019 e 51 1’223

S Â O PA U, L OCaixa l oštai 3967

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃ© PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

VISAM SÃO PAULO 
JAUNIMUI

27 lapkričio miesto teatre 
(Teatro Municipal» bus mini
ma Emigranto Diena. Meninė 
je programoje pasirodys ir 
lietuviai. Lietuvių pasirodymą 
sudarys dainos, tautiniai šo
kiai ir gyvasis paveikslas. 
Visos tautinių šokių grupės 
ir pavieniai šokėjai prašomi 
rinktis bendrai repeticijai į 
Vilą Zeliną lapkričio 16 ir 23 
dienomis 3 vai. p p Reneticl 
jo n taip prašomi atvykti kurie 
turi tautinius rūbus, nors ir 
nedalyvauja jokioje tautinių 
šokių grupėje, jie talkinin
kaus pastatyti gyvuosius pa
veikslus.

VAKARAS BOM RETIRE
Šį šeštadienį Bom Retiro 

lietuviškos mokyklos moki
niai rengia šaunų lietuvišką 
vakarą «Ginástico Paulista» 
salėje Rua Gen Couto de 
Magalhães, 280. Programoje 
pasirodys mokyklos choras 
vad. p L Ralicko ir tautiniu 
šokių šokėjai, ku ie šiam kar 
tui rengia naują šokį «rugu
čius», beto dalyvaus ateitinin 
ku choras « atrija», tautinių 
šokių šokėjai, ir jaunimas iš 
Parque das Naçõs ir Vila 
Anastazijos. Jaunimui progra 
mos parengime talkina šios 
mokyklos mokytojas p St. 
Remenčius Vakarą rengia mo 
kiniai tikėdamiesi gauti paja 
mų mokyklos reikalams kiek 
Vienas lietuvis turėtų jausti 
pareigą jaunimo pastangas pa 

‘remti. Jaunimas laukia vi ų 
Neapvilkime tų, kurie patys 
yra mūsų viltis.

-v
V-- ’ - I I I I ■ II ,1 - ' - .. - ................ - - - ■ , -------------- . ;•

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams salė, norima įsteigti lietuviška 
UŽEI G A - RECREIO, kad lietuviai, liuosvaiandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius. I iet S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 

s su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su 
praatančiitm šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite viėnintėlį Pietų Amerikoje 
. populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvięno mėnesio pradžioje. ‘ "

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 2 '0,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo. 
•A - ' • v ‘ .

;i: ■
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GEROS ŽINIOS T
JAU GALITE PADĖTI SAVO ’ ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE ,

Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me
gztfnius, vilną, odą batams i,r vaistus. : /

?• ii Tūri m e visų medžiagų pavyzdžius! f
* Laike 6 8 savaičių Siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro.

- paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.

■: *• Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti. . . • c »;;•!.• •

* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
- arba pasiunčiame naują.

; •‘Kreipkitės pas:
doras Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 61J8, Penha 
Al. BogaslausKas, R F. Ant. de Guadalupe, 14, V? Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo. ' ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ...... '■

— j Bom Retiro vakarą atei 
tininkai iš Vila Zelinos ruo 
š’asi vykti specialiu autobu
su. Norintieji vykti, galės au
tobusu pasinaudoti.

— Visų Šventųjų Dieną įvy 
ko vyresniųjų ateitininkų su
sirinkimas Ateitininkai svars
to galimybes pasistatyti er
dvesnę ramovę.

— Lapkričio 2 dieną įvyko 
jaunesniųjų berniukų būrelio 
susirinkimas Po susirinkimo 
berniukai žaidžia krepšinį Tą 
pačią dieną įvyko pirmasis 
jaunesniųjų mergaičių būrelio 
susirinkimas. Būrelį globos I. 
Jurgelevičiūtė J. Šimomonytė.

— Šią savaitę S. Paulyje 
viešėje iš S Salvador atvy
kęs moksleivis ytis Petniū- 
nas. Svečias buvo apsistojęs 
pas p.p- Kaseliūnus. Der atos
togas Vytis žadėjo grįžti dau
giau susipažinti su S. i aulo 
jaunimu.

— Visiems klausytojams p »- 
geidaujant «TĖVYNĖS GAR
SAI» radijo programa bus 
transliuojama Sekmadieniais 
nuo 13.<'0 iki 14 25 vai.

— ŠĮ mėnesį yra visa eilė 
kultūrinių parengimu. Bet. 
kiek teko natir i airodo kad 
pats linksmiausias iš jų bus 
paskutinis, t y lapkričiomėn 
30 dieną, kai bus L. K. Mote
rų Draugijos ruošiama po
pietė.

Programoje bus suvaidinta 
3 veiksmų komedija «Jaunikis 
iš Avenida Paulistas» (papal 
St Žemaičio veikalą «Jauni 
kis iš Kauno»). Komedijos iš-

I . ...................... V

Dėmesio, .Tautiečiai!..
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š m. gruodžio mėn. 27 

d. Mokos rūmų patalpose ruošia savo tradicinį metų pa
baigos VAKARĄ BALIŲ.

Bus įvairi ir įdomi programa. Veiks puikus bufetas 
su skaniais lietuviškais valgiais. Todėl nepraleiskite pro 
gos linksmai pasilinksminti ir laimingai užbaigti senuo
sius metus.

Vakaro pradžia: 20 vai. ir pabaiga - 4 vai. ryto.
Šokiams gros geras orkestras.

LSB VALDYBA.

Lapkričio 8 dieną Bom Retiro lietuviškas jaunimas 
puikioj «Ginástico Paulista» salėje (R Couto Magalhães, 280) 
ruošia šaunų lietuvišką vakarą. Meninę programą atliks 
Bom Retiro lietuviškos mokyklos mokiniai vadovaujami mokt. 
St Remenéiaus ir maestro L. Ralicko, bei talkininkai iš kitų 
vilų. Visą São Paulo lietuvišką jaunimą ir vyresniuosius 
Bonretiriečiai kviečia į savo vakarą. Pakvietimus prašoma
įsigyti iš anksto.

pildymui nuoširdžiai ruošiasi 
šie dramos meno mėgėjai: Ir. 
Klišytė, M. Kleizaitė. V Tata 
runas E Paršelytė. E Rinke
vičiūtė ir Al. Vinkšnaitis.

Be to. bus dainuojamos pa
čios naujausios dainos apie S. 
Paulio lietuvių gyvenimą.

Popietės programa rūpinasi 
M. Vinkšnaitienė.

MYKOLĄ IR L1 u DVI K A PFČI C R UŠ

laimingai sulaukusius auksinio vedybinio gvveni ’ 
mo jubilėjaMS, nuoširdžius lietuviškos spaudos ir kultu Ü 
riniu reikalų rėmėjus ir palaikytojus šviesius lietuvius, 
nuoširdžiausiai sveikina ir linki daug laimės savo svotams

Liuda ir Juozas Matelionai su Šeima.

Visada buvai patenkintais ruošiamais L. K. Ben
druomenės choro vakarais ar koncertais

Toks pat smagus ir linksmas /

bus lapkričio mėti 2^ d.. Vila Žolinoje, gimnazijos salė 
je. Programoj trumpą labai juokinga komedija ir dai
nos — duetą, kvartetai. -l • .

Pakvietimus ir staliukus reik iš ankto įsigyti. Iki 
pasimatymo L. K. Bendruomenės choro vakare

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR . AUSENKA I

Advocacia “
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip-įvairių 

bylų vedima*, inventarijų sudarymai, dėskitis, doku- 
menių atitaisymas, nuomininkų išmesimas ir kiti darbai.

Raštinė: < , h-’ • ’
R. Senador Feijó 131 - 10° and conj. 101 - Tel. 35 0062

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai ■ v

ANTANO P^yilLÍWI© '
H a n u fa t u r a d e «B o t õe s E s t r ela» 

r Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116. caixa pos 
tai.4118 - Vila Zelina, Tel. (recados.)* 63-19 7, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, didel ais ir ma- . 
Česniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir , 

T lietsargiams , dalių. - ’ n. ' . '

i’;-' x-’’į.i- ■ >'

Irmãos Nascimento ,
j,,. ... R6G,.p.».e. SP.Hro 1.484 ' .I .

Atlieką firmų atjuaiymus, perleidimus, komercines 
.ir iųd’kstŲąliM't apyskaitas, sutvarko dokumen- 

. i tuą;?fsti(iąro sutartis surašo prašymus ir ki- 
. ■ •, , tos^ rušies darbus atlieka.

Juridinis Dėpartamentąs — Nąjudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina U-ÍTel. 63-2767 r Š., PąulO;

SUSIRINKIMAS
Š. m Lapkričio (Novembro) 

9 dieną 4 vai po pietų Mo
kos lietuviu mokyklos salėje 
įvyks Brazilijos Lietuvių Kul
tūros D jos narių ^UHRiNKI- 
MAS. kuriame bus svarstomi 
svarbūs reikalai todėl visi na
riai prašomi būtinai dalyvau
ti Po susirinkimo bus trum
pas pasilinksminimas.

Prof. José ■
São

sis mieste h uma n itanmumoW 
lo fakulteto sekretorius, «Mū
sų Lietuvos» atsakomasis re 
daktorius. praėjusį mėnesį bu 
vo pakeltas ordinariniu isto 
rijos profesoriumi São Paulo 
universitete dėstys vidaram- 
žių istoriją.

Nuoširdžiai sveikiname di
delį lietuvių prieteliųl i

— Pajieškoma Kiselidtė Ka 
rolina Antano, išvykusi iš Aly 
taus 192o m Jos vyras, ar tik 
ne Kraujalis. Kas žino apie 
ją ar vaikus, prašomą praneš 
ti klebonijom. Jieško giminės 
iš Lietuvos.

— Pajięškomi šie asmenys, 
visi nuo Šiaulių- Mikalaičių 
kaimo Emilija Rakytė. Kazys 
Lunskis, Petras Vaitekaitis ir 
Remeikių šeima Prašoma duo 
ti žinią į kleboniją.
Lietuviams Pamaldos Miesto 

Centre
i Tėvas Jonas Bružikas orga 
nizuoja lapkričio 23 dieną, ly
giai penkiomis po pietų lietu
viškas pamaldas su Mišiomis 
jėzuitų bažnytėlėje praça J 
Mendes, prie katedros. Kadan 
gi susisiekimas iš visų S Pau 
lo pusių yra labai patogus, tai 
manoma daug tautiečių atvyks 
į minimas pamaldas i rieš Mi
šias bus klausoma išpažinčių.

— Sekmadienį, lapkričio 9 
Tėvas Lružikas baigia misijas 
Lapos bažnyčioje lygiai 7 va 
landą vakare su Mišiomis.

«Mūšų Lietuvos» susirinkimas 
Ateinantį p rmadienį lapkri 

čio m Id d Vila Zelinoje. šau 
kiamas «Mūsų Lietuvos» leidė 
jų, redakcijos bendradarbių 
ir rėmėjų susirinkimas Kvie 
čiami ir organizacijų atstovai. 
Laikraščio reikalai - visų lie
tuvių reikalai.

— Laiškai: Veronikai Mul
ler. P Vonžadui S. Bakšiui, 
F. Slavickaitei, J. Baužiui, 
u. Sejunienei l. Grabauskui, 
H. azdauskui, J Šiliukui. J. 
Klišiui, V Navickui, H Rinke
vičiūtei, E Pakalnytei E. Lu- 
koševičiūtei, J. Juzėnui.

— Išnuomojamas armazenas 
7x7 su elekt/a «força» tiuka 
mas mažai industrijai ar krau 
tuvei, geroj vietoj. Smulkes
niu informacijų vietoj, Ruâ 
das Roseiras, 48, Vila Zelina, 
São Paulo. a:

Tarnyba — Buhalteris (Conta- 
dor) ar p^aktik mtas. . • - I ■

Buhalterijos raštinei, gyYe- 
Čiam Vila Prudentes apy
linkėje, reikalingas jaunas tat* 
nautojas. Kreiptis Praça S. Jo 
sė dos Campos, 8 s. 2 (Vila 
Zelina).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ÍR

Medžiagos žieminia^ąir y.ą 
Bariniams trdbąm.s (yra.pavyx 
džiaij. Vątąjai, maistas,, skal
biniai, avąĮyne, męgstiniąi, ko 
jinės, pirmūnės, skaroj Mūląj 
ir daug l^įų prekių.

Siuntinių .pristatymas-garas 
tUOtaS: ,... c-.'---

Gayėjaai/nemoka nieko
Pageįdąnjant — siąąčdaiųą 

oro paštu: . ..
K rei p ti<«5 Mą g dal ė ną, V i nkĮn 

naitienė \>vrlia Barão. tįnp Pį;, 
raí. 65, Vila. Zelina,: ..^.k

Laiškams - caixa poątal 371> 
São Paulo.-íftf . . i.

• ■.•;

SlWÊJAsme 
pįM&ĄS, Ambrozevičto 
Ruą^inl^agįąpi, 9 - V. Zelim» 

.(prasideda iš A v. Zelina, 595-1
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