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Atominis porto ąvionas. Amerikos karo laivynas nesenai 
paskelbė projektą lėktuvnešio laivo varomo atomine energi
ja. Šitas laivas galės sutalpinti du kart daugiau lėktuvų,nes 
nereikės rezervuoti vietos gazolinai motorams varyti, ir di- 
dėlių motorų - mašinų nereikės. Jų vietą užims mažas rea- 
torius varomas atomine energija. Taip nebus ant laivų ir ka
minų, nei įvairių kitų reikalingų dabar įrengimų. Liks tiktai 
vienas komendanto bokštas lėktuvų išskridimui ir sugrįžimui 
kontroliuoti Šis laivas bus pastatytas jau visai artimoje atei
tyje.

Dabar Kruscevo eilė
Rusijos politikos stebėtojai 

tvirtina, kad Kruščevo padė
tis Kremliuje nėra tvirta, net 
pavojinga -Jis iš teh gali bū 
ti išspirtas greič au negu ma
noma Tiesa, jis strategiškai 
aps dirtv, marša
lo Žukovo su Malenkovu Mo 
lotovu, Kaganovičiumi, Cepi- 
lovu, o vėliau ir savo gera
darį Žuko\ą išstūmė laukan 
iš kariuomenės ir partijos va 
dovybės.

Nėra abejonės, kad pašalio 
tieji, ypač maršalas Žukovas, 
turi daug sekėjų ir gerbėjų. 
Juk tai vyrai, kurie partijoje 
aktyviai dalyvauja nuo pat ko 
munizmo pradžios Jų nesu 
likvidavo ne iš meilės, bet iš 
baimės I ruščiovas jaučia ir 
žino, kad jis neturi stiprios 
Stalino rankos, kuris be ato
dairos savo priešus sulikvi- 
duodavo Ne kokiais ners žmo 
niškumo sumetimais, bet del 
baimės savo priešus Krušče- 
vas nežudo. Atrodo, kad pas 
Kruščevą negali būt jokio 
žmoniškumo jausmo, jei jis 
anais garsiais, 1936 38 metais 
milijonus ukrainiečių badu iš 
marino arba sušaudė. Žudy-

---c—-»

Turkijos - Sirijos
Santykius Maskva dirbtinu bū 
du provokuoja. Griebiasi net 
visai nerealių argumentų. Pa 
vyzdžiui paskutiniu metu so
vietai paskleidė žinias, kad 
Turkija nakties mėtų daro«di 
delius kariuomenės judėjimus 
Sirijos pasieny Arba, Jorda 
nijos karalius Husiein irgi 
grąsinąs Sirijos nepriklauso
mybei. Kodėl neapleidžia nė 
nė Jordanijos karaliaus neuž 
kabinę rusai, nesunku atspėti, 
nes Jordanija yra geruose 
santykiuose su Amerika ir 
Amerika yra pasiryžtai, pavo 
jaus atveju, Jordaniją ap
ginti.

Piez. Eisenhower iniamino 
tanta

Lapkričio mėn. 7 d. prez. 

mai buvo masiniai. Apsupda 
vo ištisus kaimus, kurie neno 
rėdavo eiti į kolchozus, pa 
degdavo, o bėgančius iš úg 
nies enkavedistai kolkosvai 
džiais skindavo Nepalaidotų 
layejiu krOvrj? stflksodąvo iš 
tisas dienas Ukrainos derliu 
gose lygumose Toks yra Kruš 
čevas

Viena yra tikra, kad Krem 
liuje tarp pačių komisarų ko 
va nors ir tyli, bet dar nesi 
baigė. Gyvenantieji arčiau 
Kremliaus ir turintieji progos 
iš arčiau stebėti visą Rusijos 
gyvenimą, yra įsitikinę, kad 
Kruščevss yra bėdoje. Jis y 
ra izoliuotas partijos viršūnė 
je Kruščevo kritimo diena 
yra netoli.

Smarkiai susvyravusį Rusi 
jos vidaus politinį gyvenimą 
Kruščevas dirbtinu būdu mė 
gina užmaskuoti «sputninkais» 
ir tariamais karo pavojais ant 
Turkijos Sirijos rubežiaus. 
Bet tai dirbtina priemonė kra 
što gyventojų dėmesį iš vi 
daus užsienin nukreipti Rau 
donoji diktatūra jau eina sus 
mūkimo keliu. Jos griuvimo 
niekas nepajėgs sulaikyti.

Eisenhower kalbėjo į Ameri
kos tautą. Jis patikrino, kad 
Amerikos armija,, aviacija ir 
laivynas yra pakankamai ap-

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 churascana už 

Cr.$6 000,00.
Kreiptis j Petrą Bareišj šiuo adresu: Rua das Giestas 

(seniau Glicinias) 775, Vila Belą, arba turguose Pedro 
Bareišio barake galima gauti reikalingų informacijų.

Brazilijos Respublikai 
59 metai

Lapkričio mėn 15 d. suei 
na 59 metai Brazilijos respu 
blikai. Ši diena yra istorinė 
ir švenčiama kaipo tautinė 
šventė. Respublika, demokra 
tinė santvarka Brazilijoje ne 
vieną kartą buvo sukrėsta. 
Nuo 1930 ligi 1945 buvodikta 
turą. Po to vėl grįžo į denio 
kratinę santvarką Tačiau Bra 
zilijos demokratija dar yra la 
bai trapi. Liaudis dar nėra pri 
augusi prie demokratijos Tai 
rodo rinkimai, kurių metu į 
pirmąsias eiles, j valstybės 
viršūnes iškyla ne rimtas ir 
padorus elementas, bet didelė 
je dalyje prisimuša į vadovau 
jančlas pozicijas įvairus de 
magogai, kurie rinkikams ža 
da daug, nieko neduodami.

Šiuo metu Brazilija išgyve 
na sunkų ekonominį krizj. 
Pinigo vertė kriHta Suvaržy 
mas paskolų su araližavo in 
dustriją ir pramonę. Beveik 
tik iš kavos gaunam i sveti
ma valiuta jokiu būdu nepa 
tenkina visų krašto reikalų. 
Brazilijos .iždų fino metu la 
bai apsunkina siuioma nauja, 
krašto viduryje, sostinė. To 
liau Petrobraz kompanija.

Vadinamos nacionalistinės 
politikos įtakoje («nafta yra 
musų»), gausių naftos sluoks 
nių eksplotacijai yra sudary 
ta valdiška kompanija, kuri 
yra žinoma vardu Petrobraz. 
Čia svetimų, užsienio kapita 
lų nepriima O savo pinigo 
yra maža. Reikalingų mašinų 
importacija šulinių gręžimui 
reikalauja oidelių sumų sve 
timos valiutos Pats šulinių 
gręžimas eina lėtokai ir rei 
kalauja labai didelių išlaidų. 
Paprastai iš šimto išgręžtų 
šulinių naftos aptinkama dvie 
juose, trijupse, o kartais tik 
viename. Todėl reikalingo 
skaičiaus naftos šulinių išgrę 

ginkluoti, geriau negu rusų. 
Bet koks puolimas bus atrem 
tas ir priešui sukirstas skau
dus smūgis. Tauta gali būt ra 
mi. Jos saugumas yra patik 
Tintas.

Amerikos prezidentas par
lamento paprašė daugiau pi
nigų apsiginklavimo reika 
lame.

Dr Luuenur õampaiô Rocha Societário Gerai do T Sa
lão da Criança, Lietuvos Architektūros Parodos garbės Na
rys ir didelis lietuviškos kultūros gerbėjas ir Rėmėjas.

žimas reikalauja milžiniško 
kapitalo Tą darba atlikti ga 
1 jau labai stiprios kompani 
jus. Petrobraz del lėšų stokos 
darbo plačiu mąstu negali iš 
vystyti Gyvename atominiu 
me amžiuje. Gali atsitikti, kad 
po kelių metų naftą pakeis 
atominėm energijos reaktoriai. 
Praktiškiausias biznis Brazili 
jai būt pasekti Venezuelos 
pavyzdžiu, o paskutiniu metu 
šiuo keliu pasuko ir Argenti 
na, įteikti naftos eksplotaciją 
kokiai nors stipriai kompani 
kuri su savo mašinomis gręž 
tų šulinius ir naftą trauktų, 
o valdžia, be jokio rūpesčio, 
gautų sutartą gryną pelną. 
Šitokios naftos politikos šąli 
ninku yra daug ir labai rlm 
tų. Reikia laukti, kad realus 
ir šaltas, bešališkas padėties 
įvertinimas, pakeis ir naftos 
politikos kryptį, kuri Brazili 
jai šiuo metu galėtų būti di 
delis pajamų šaltinis Daug 
svetimos valiutos Brazilija 
jau pradeda sutaupyti 
automobilių bei sunkvežimių 
visų dalių išdirbimas iš Brazi 
lijoj esančios laliavos. Šiuo 
metu Brazilijoje kuriasi visa 
eiiė naujų sunkiosios indus 
rijos fabrikų, kurie vartos vie 
tinę žaliavą. Brazilija yra 
per daug didelė ir turtinga, 
kad neįstengtų ekonomiškai 
atsigriebti.

Ekonominis gyvenimas, dau 
gumoj sričių žengia tikrais 
keliais ir žada^ geresnes die 
nas.

Ar pasieks žmogus mėnuli.

Šiandien, kada jau ruošia
masi raketomis pasiekti mė
nulį, įvairiuose kraštuose atsi 

rado savanorių, kurie sutinka 
su satelitu skristi į mėnulį.

Lengva pasakyti «skristi į 
mėnulį», bet nežinia ar kada 
nors gyvam žmogui pavyks 
mėnulį pasiekti

Į šią «kelionę» galėtų leis
tis tik labai stiprūs fiziniai as 
menys, stiprių nervų. Ke4io- 
nė yra surišta su dideliais pa 
vojais

Visų pirma, kelionės metu 
žmogui, taip gi ir gyvuliui, 
tun but sudarytos natūralios 
sąlygos, tokios kaip žemėje. 
Kuo aukščiau, tuo oras retes 
nis ir spaudimas mažesnis. 
Be dirbtinu būdu sudarytų pa 
lankiu organizmui sąlygų, di 
delėse aukštumose žmogus 
momentaliai numirtų.

Kita kliūtis, tai kosminiai 
spinduliai, kurie erdvėje žmo 
gaus kūną momentaliai gali 
sudeginti. O pagaliau pasie 
kus mėnulį, kažin kaip pavyk 
tų nusileisti. Net jeigu ir pa 
vyktų gyvam žmogui kokia
me balione pasiekti mėnulį ir 
laimingai nusileisti, bet nie 
kas nežino, kokios ten atmos 
ferinės sąlygos. Žmogus ten 
gali pasijusti panašiai kaip 
žuvis išmesta iš vandens ant 
kranto.

Mokslas, technika jau daug 
pasiekė. Bet žmogų perkelti 
į kitas planetas, ar mėnulį, 
praktiškai neįmanoma. Žmo 
gus ne mašina, nei raketa, jo 
organizmo nepakeisi. Leistis 
į erdves su satelitais ar balio 
nais yra neprotinga savižu- 
dystė.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”

Lietuvos
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Prievartos darbai turi būti sustabdyti, 
tremtiniai gražinami

PET Seimo reikalavimai

(Elta) Kaip jau pranešta, 
Pavergtųjų Europos Tautu sei 
mas savo ketvirtoje sesijoje 
svarstė ir prievartos darbų 
komunistiniuose kraštuose kla 
usimą. Raportą tuo klausimu 
patiekė Dr. A. Trimakas (Lie 
tuva). Buvo priimta rezoliuci 
ja, kurioje t. k. pabrėžiamas 
faktas, kad kai kuriuose ko 
munistiniuose kraštuose prie 
vartos darbų stovyklos netik 
kad nepanaikintos, bet ir tos 
atidaromos, kurios jau buvo 
uždarytos Fiziniai palaužti as 
menys, paleidžiami iš privers 
tino darbo stovyklų, nesulau 
kia nei tinkamo darbo, nei 
pragyvenimo sąlygų, jiems 
net neleidžiama apsigyventi 
didesniuose miestuose, kur 
galėtų rasti darbo Nepaisoma 
laisvė pasirinkti ir keisti dar 
bą. Rezoliucijoje nurodoma j 
tai, kad komunistiniai reži
mai pažeidžia pagrindines 
žmogaus teises ir eksploatuo 
ja darbo žmones, sulaužiant 
tarptautinius įsipareigojimus

— (E) Vilniaus profesorius 
ir studentus švietė visą savai 
tę. Spalio revoliucijos meti 
nėm buvo sušaukta neva «mo 
kslinė konferencija», kurioje 
tačiau, pirmoje eilėje buvo 
ryškinami bolševikinės revo
liucijos ir sovietinio režimo 
tariamieji laimėjimai

— (E) Klaipėdoje nuleistas 
j vandenį naujas žvejybos tra 
leris Nuo šiol visi statomieji 
traleriai busią naujo tipo, ga
lingesniais varikliais, ilgesni» 
ir su šaldymo įrengimais

— (E) Šiaulių dviračių fa
brikas per metus išleidžiąs 

ir konvenciją, draudžiančią 
prievartos darbą. Konvenciją 
yra pasirašiusi ir Sov, Sąjun 
ga. Rezoliucija reikalauja už 
daryti prievartos darbo stovy 
klas ir sustabdyti visus prie 
vartos darbus, panaikinti vi
sus potvarkius, tvarkančius 
prievartos darbus, paliuosuo 
ti iš prievartos darbo stovy 
klų visus politinius kalinius 
ir juos grąžinti j kilmės vie 
tą jgyyendinti Tarptautinės 
darbo konferencijos 40 sios 
sesijos rezoliuciją, nukreiptą 
prieš prievartos darbą

Kitoje rezoliucijoje PET at 
kreipia laisvojo pasaulio dė 
mes} į tai, kad Lietuvoje ir 
kituose pavergtuose kraštuo 
se neleidžiama veikti tikroms 
profesinėms sąjungoms ir min 
džiojam'os pagrindinės darbo 
žmonių teisės. Kreipiamasi j 
Jungtines Tautas ir Tarptau 
tinę darbo organizaciją, kad 
darytų žygių atkurti tuose 
kraštuose profesinių sąjungų 
teises ir laisvę.

180.000 dviračių. Per 9 šių me 
tų mėnesius esą išsiųsta į už
sienį 15 000 dviračių Jie siun 
čiami į Kiniją, Indiją, Indo
neziją, Afganistaną. Urugva
jų. Suomija, Vengriją. Rumu
niją ir j kitus kraštus.

— (E) Išbrokuoti dramos 
veikalai. Vilniaus radijas pas 
kaitė Lankučio straipsnį apie 
«Lietuvių tarybinę dramatur 
giją». Suminėjęs anot jo sek 
mingus Juozo Baltušio, Juozo 
Gąušę, Viktoro Miliūno, (ir ki
tų autorių) veikalus, pažymė
jo, kad visa eilė pjesių dėl 
savo meninių trūkumų pasto
viai į dramaturginę literatūrą

MŪSŲ LIETUVA

neįėjo Iš tokių kūrinių esą 
paminėtini Gustaičio pjesė 
«Obelys žydės», vaizduojanti 
kolchozų organizavimo perio 
dą Lietuvoje, Jono Marcinke
vičiaus pjesė «Tėvynė šau
kia», vaizduojanti liaudies ko 
vas su hitleriniais okupan
tais, G^ažiūno pjesė «Dvide
šimt metų», skirta «pažangaus 
jaunimo kovom» už tarybinę 
santvarką Lietuvoje», Puške
lio «Audra ateina» (apie «kla 
šių kovą buržuazinės Lietu
vos kaime»), Čižiaus «išlais
vinta jaunystė». Kaip matyti, 
tai vis tendencingi «tarybi
nės» krypties kūriniai, kurie, 
tačiau, kaip matyti, scenoje 
neprigijo Tarpe autorių, ku
rie esą parašę veikalų savi
veiklos rateliams, minimi Ja
nušytė. Kapnys.

-- (E) B. Pranskus pakel
tas į profesorius. Sovietų Są
jungos Aukštojo mokslo mi
nisterijos vyriausioji atestaci 
nė komisija literatūros moks 
lo darbuotojui Broniui Prans- 
kui «už ilgametį mokslinį ti
riamąjį darbą literatūros sri
tyje suteikė profesoriaus mok 
slinį vardą», kaip paskelbė 
Vilniaus «Literatūra ir me
nas».

-- (E) Šiaulių miesto plane 
esą numatyta, kad miesto gy 
veriamieji namai plėsis į ryti
nę pusę, už ežerų, kur yra 
aukštesnės vietos, geresnės 
sanitarinės sąlygos. Šiuo me-

\ ienas iš Lietuvos vaizdeliu.

Kotryna Grigaitytė

Prie židinio
Prie židinio sėdime ramūs, 
Kas vakars taip sėdime mes.
Vien strykčieja gelsvos lieiKiielės 
Lyg kūdikis saulės žaisme.

Aš tartum mažytė plunksnelė 
Įstrigus magneto lauke.
Išvesti manęs nieks negali, 
Širdim vis krypstu į tave.

Prie židinio sėdime ramūs.
Kas vakars taip sėdime mes.
Tos pačios netilsiančios gamos 
Vis plaukia į laiko marias

tu esą vykdomi kanalizacijos 
darbai. Prie kanalizacijos esą 
prijungiamos visos miesto į- 
monės ir gyvenamieji namai. 
Atliekami miesto ežerų regu
liavimo darbai. Vienas ežeras 
sujungiamas su kitu. Miesto 
ežeruose bus tekantis van
duo. Mieste kasmet esą paso 
dinama tūkstančiai medelių. 
Vien pereitais metais esą pa 
sodinta 10.000 medelių ir 700 
dekoratyvinių krūmų Šį ru
denį būsią pasodinta 4.000 
medžių. Apželdinamas nauja 
sis miesto parkas. Salduvės 
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kalno rajone rengiamas S0 
ha priemiesčio miško parkas 
Mieste- apželdinta dauguma 
gatvių.

— (E) Plaukiojanti bazė 
«Petras Cvirka» spalio 22 d. 
sugrįžusi iš Atlanto į Klaipė 
dą atgabeno daugiau kaip 24 
000 statinių žuvies (silkių)

— (E) A. Venclova parašęs 
naują romaną apie 1940 me
tus. kai Lietuvoje buvo įkur
ta bolševikinė santvarka, y

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

IWNCEIPTA - BALIU* 
puikiam orkestrui grojant Nepraleiskite progos pama
tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti. 
Koncerto baliaus pradžia 20 vai. ir pabaiga 4 vai ryto, a 
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikiau 
čiose mokyklose pas mokytojus

L S B. Valdyba
I

ANAPUJJ
Dar viena sovietinio režimo atiku rūšis

(pabaiga)

1952 m. Vilniuje parašiau 
smulkiai savo gyvenimo bio
grafiją. Pagal mano b ografi- 
ją karininkai paruošė netikrą 
gyvenimo biografiją — legen 
dą, kurią turėjau atmintinai 
išmokti. MGB karininkai duo 
Javo nurodymus bei patari
mus. kaip turiu elgtis vaka
ruose, kad galėčiau įvykdy
ti pavestus Maskvos uždavi
nius. 1953 m. vasario pabai
goje buvau pasiųstas Mask
von ir pristatytas augštam M 
GB pareigūnui Tais pačiais 
metais kovo pabaigoje Šiau
liuose atsisveikinau su savo 
šeima ir dviejų MGB karjnin 
kų prižiūrimas, buvau nuvež 
tas prie Lietuvos Lenkijos šie 
nos. Nakties metu, dalyvau 
jant dviem iš Vilniaus MGB 
karininkams. Lietuvos pasie 
nio MVD kariuomenės komen 
dantui ir Lenkijos pasienio 

kariuomenės karininkui, ma
ne perdavė Varšuvos rusų M 
GB karininkui. Lenkijoje gy
venau netikra pavarde ir ne 
tikrais lenkų dokumentais, ku 
rios davė MGB Lenkijoje M 
GB augšto laipsnio karininkai 
duodavo nurodymus, bei pa
tarimus, kaip turiu elgtis Va 
karuose, kad galėčiau įvyk
dyti pavestus uždavinius Kar 
tu gavau slaptus šifrus, pa
gal kuriuos galėčiau susiriš
ti su Maskvos. Vilniaus bei 
Varšuvos MGB įstaigoms.

Rugp. 11 vakare pro Šteti- 
no miestą buvau pristatytas 
prie Lenkijos Rytų Vokietijos 
sienos, kur nakties metu, sa
vo jėgomis perplaukiau Ode
rio upę Rytų Vokietijos pu
sėje Varšuvos rusų MGB ka
rininkas mane nerdavė rytų 
Berlyno rusu MGB karininkui 
Rugpjūčio 12 buvau atvežtas 
į rytų Berlyną, rusų gyvena
majame rajone pernakvojau. 

13 d. MGB karininkas parodė 
rusų vakariečių sektoriaus 
sieną pareikšdamas, kad per 
nurodytą vietą privalau perei 
ti į Vakarų Berlyną. Tos pa
čios dienos vakare perėjau 
vakarų rytų Berlyno sekto 
riaus sieną ir prisistačiau va 
karų policijai pareikšdamas, 
kad esu atbėgęs lietuvis iš 
Lietuvos, ir paprašiau mane 
perduoti vakariečių valstybi
niams organams. Kai vakari® 
čių organai perėmė mane iš 
vokiečiu policijos, aš pareiš
kiau. kad esu atsiustas TSRS 
MGB agentas Į vakarus atlik 
ti pavestų uždavinių».

«Pasakykite priežastis, dėl 
kurių nusistatėte prisipažinti 
vakar ečiams, kad esate TS 
RS MGB agentas?

«Aš jau 1952 lapkričio mėn. 
buvau nūs statęs laisvu noru 
prisipažinti vakarečiams, kad 
esu Maskvos agentas, nors 
man padaryti, buvo griežtai 
uždrausta iš MGB Priežastys 
dėl kurių prisipažinau, yra 
šios:

1. Negalėjau nakelti to. 
kad komunistinė Rusija laiko 
Lietuvą žiaurioje okupacijo
je, klastingai ir be gailesčio 

naikina lietuvius, alina kraš 
tą, neduoda jokios laisvės, 
viskas pagrįsta smurtu ir me 
lu.

2 Nenorėjau dirbti su MG 
B, kad per mane galėtų ardy 
ti šeimas, atskirti tėvus nuo 
vaikų, vaikus nuo tėvų, o vė 
liau juos sunaikinti Sibire ar 
kalėjimuose

3 Jei aš nebūčiau prisipa 
žinęs vakar ečiaros, kas esu, 
ir atlikęs MGB pavestus, už 
davinius, tai vistiek, rraėjus 
kuriam laikui, saugumas ma 
ne ir mano šeimą likviduotų.

4 Nenorėjau, kad dabar ar 
ateityje mano pavardė būtų 
minima kaip lietuvių išgamos.

5. Nenorėjau, kad mano vai 
kai ateityje būtų niekinami 
kaip išdaviko vaikai. Aš no 
rėjau ir noriu tik gero savo 
vaikams bei Lietuvai Jei o 
kupantas nesunaikins mano 
šeimą — vaikus, tai užaugę 
pateisins dabartinį mano pa 
sielgimą ir pasakys, kad aš, 
tėvas, nenorėdamas žudyti ki 
tų šeimų vaikus bei tėvus, 
teisingai pasielgiau prisipa 
žindamas, kad esu rusų agen 
tas.

6. Norėjau perspėti Lletuvo 

je esančius lietuvius, kad leng 
vabūdiškai nepasiduotų oku
pantui ir neišdavinėtų savo 
tautiečių saugumo organams

7. Kad esantieji Lietuvoj 
lietuviai žinotų ir pagalvotų, 
kurie eina kartu su okupan 
tu, kad apie jų blogus darbus 
sužino bei žino Vakaruose

8 Kad visi lietuviai būtų 
vieningi ir ištikimi vienas ki 
tam ir pačiai Lietuvai.

9 Norėjau perspėti tuos lie 
tuvius, kurie galvoja iš vaka 
rų grįžti į Lietuvą, kad nepa 
sidnotų rusų agentų vilioji 
mams. nes grįžus, jų likimas 
bus žiaurus, ir vėliau nega 
lės iš okupuotos Lietuvos iš 
bėgti atgal į Vakarus.

Baigdamas atsakyti į klau 
simus, kreipiuos į visus ge 
ros vaPos žmones, organiza 
oijas bei vyriausybes prašy 
damas .padėti man, kad Mask 
vos parėdymais nebūtų sunai 
kinta mano šeima bei atskiri 
jos nariai.

Kreipiuos į TSRS vyriausy 
bę ir i Lietuvos dabartinę vąl 
džią, kad turėtumėte širdį ir 
paliktumėte ramybėje mano 
nekaltą šeimą bei artimu» 
sius».
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

rAKCDA
auo š. m. spalio 19 d. iki lapkričio 19 d. IBIRAPUEROS PAR 

KE -.PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuotl3 iki 21 vai kiekvieną dieną, šeštadie

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

— Gal kas nors ir nustebs, 
kad be didelių vargų buvo 
gautas sutikimas ir patąlpa 
Ibirapueros Parko Rümüose 
rengti Lietuvos Architektūros 
Parodai. Pirmas susitikimas 
Parodos Organizatoriaus Inž. 
Mik. Ivanausko su Tarptauti
nės Moderniojo MėW Paro
dos BIENAL Prezidentu Pohu 
Francisco Matarazž4‘ Sobri- • 
nho išsprendė reikalu teigra- 
rūąi. P. Prezidentasi;p^ržiūrė- 
jęs pristatytus parinktus pa
rodai eksponatus, tuoj pačioj 
akimirkoj, nieko neabejoda
mas, tam pritarė ir paVedė^yi 
šus formalumus sutyátkytí-èa 
vo sekretorei. Kitą dfeną, bfh- 
vo gautas patvarkyihas atsi
lankyti pas Dr. Ludenor Sam 
paio Rocha, kuris tuo metu 
visu smarkumu organizavo lo 
Salão da Criança Parodą Dé 
ka jo aukštos dvasinės kultū
ros ir kovai už Lietuvos lais
vės atgavimo prielankumu, ši 
.ąndie mes S. Paulo lietuviai 
galime didžiuotis surengta 
Liet Arch tektūros ir dalinai 
liaudies meno Paroda, kuri 
.supažindina brazilu kultūri
ninkus su aukšto lygio lietu 
yiška kultūra Tai liūdi ja gar
bės knygoje pastabos, linkė
jimai. džiaugsmas ir liūdesys, 
kad bedieviškas komunizmas 
yra pavergęs daug tūkstan 
čių metų klestinčią lietuvių 
tauta su iai priklausoma teri
torija, - Baltijos pajūryje • Ne 
muno baseine

1 Per visa Liet Architektū
ros Parodos tvarkymą. Dr. L. 
Sampaio Rocha padėjo ir pa
deda Parodos išgarsinimui ir 

« techniška parama. Jo dėka 
iki šiol šias abi parodas jau 
aplankė daugiau, kaip šimtas 
dvidešimts tūkstančių žmonių. 
Garbė ir padėka pavergtųjų 
broliu lietuvių vardų Ponams 
Francisco Matarazzo SobrL 
nho ir Dr Ludenor Sampaio 
Rocha!

Liko tik dvi diesos
(Šis šeštadienis ir sekma

dienis)

Giliausiai užmigusi žiemos 
metu meška, mūsų sąlygose, 
būtų išgirdusi kvietimą aplan 
kyti savo bočių sukurtą am
žių bėgyje mena, kūrino gro
žėjasi svetimtaučiai, o mes 
vis negalime išsirioglioti iš 
šilto patogaus guolio ir rasti 
valandėle tėvynės prisimini 
tnui Architektūros parodoje 
pažinsite mūsų Lietuvos gar

NAUJIENA!
Jau išėjo iŠ spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

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

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

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.S 500,0*0 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina į visas kiras Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 heleriai, arba Cr.$300.00

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

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

bingą praeitį, jos grožį, tėvų 
namus, bažnyčias. Jau per 
ištisus du metus lietuvių ko
lonija buvo informuojama, 
bet vis iki šiol liko nepajudė 
jusi, Nepajudėjo ne tik «liau
dis» bet ir šviesuoliai. Tik 
saujelė visuomenininkų, kaip 
dailininkai ir paskiri indivi
dualūs idealistai džiaugiasi di 
dingą Pirmąja Apžvalgine 
Lietuvos Architektūros Paro
da. Svečių knygoje atžymėti 
linkėjimai, nuomonės ir atsi
lankysiu džiaugsmas ir nuste 
bimas liudija šios parodos ver 
tę ir svarbą kovoje dėl Lietu 
vos vardo išgarsinimo ir dėl 
grąžinimo jai nepriklausomy
bę.

Organizacijos liko abejutiš 
kos. jas vilioja pajūrio pikni
kai, šokiai, sąnarių mankšta 
ir gomurio patenkinimai, bet 
anaiptol ne kultūriniai reika 
lai.

Kadangi ši paroda dovanų 
nedalina, tai ir lietuviškam 
jaunimui nėra kas čia veikti.

Sustokime ir pagalvokime! 
Berods mokytojų yra parei
ga patarnauti savo artimie
siems ir būti jų vadovais ..

Dievas laimina tik tuos, ku 
rie gyvena meilėje.

Kur yra meilė, tęn santaika 
ir pasisekimas. Kur jos nėra 
— ten telieka tik pragaro už
mačioms vieta.

Mik. Iv.

PRANEŠIMAS PARODOS AU 
KŲ RINKĖJAMS

Maloniai prašoma grąžinti 
aukų lapus, dėl apyskaitos su 
darymo, Parodos organizato 
riui inž M. Ivanauskui arba 
Kleb P. Ragažinskui.

KIEK APLANKĖ?

Iki šiol Lietuvos Architek 
tūros Parodą ir 1’ Salão da 
Criança aplankė pagal regis 
tracijos ruletę du šimtai pen 
kiasdešimt tūkstančių žmo 
nių.

— (E) Partinio švietimo tin 
kle Šiauliuose mokysis apie 
2.000 š’auliečių. Mieste suda 
ryta 19 ratelių ekonomijai stu 
dijuoti, 20 ratelių sovietinei 
ir partinei istorijai, 49 rate 
liai einamajai politikai gvil
denti. Daugiau kaip 170 žmo
nių lankys prie partijos mies 
to komiteto suorganizuotą <e 
minarą užsienio šalių darbi

MŪSŲ LIETUVA 1957 m. lapkričio 16 d,

Ar žinai... kad maisto siuntiniai pasiųs-ti paštu giminims į anapus geležinės uždangos 
nepasiekia adresatų. Įteikimas yra užtikrintas tik tuomet, kai už siuntinį 
rusams sumokama tiek mokesčių, kiek pats siuntinys yra vertas.

Didžiausios pasaulyje varlės yra randamos Perū valstybėje, prie Montavo upės, net li
gi 60 centimetrų ilgio.

Saluki, vienas Azijos šunų, galimas, daiktas yrą atstovas pirmų treniruotų šunų medžio 
klei. Jis per valandą lengvai įiubėgą 65 kilometrus ir be sunkumų paveja 
stirną ;

nrrn-Tmir-- -iir-rnr irriiiMiniiiiiiiiii ibubi ■ ■nr■■mini i-iw—mi t~ mįmokihresk MHnaBmHaBMKiKaMK

B: Brazdžionis

DAŽN A I .0 y
Dažnai mes jieškom praeities kąįpr^i.edo,T 
Nevystančio ir jauno amžinai, , 
O ji kaip saulė už kalnų nusėda, 
O ji užgęsta kaip tušti sapnai.

Dažnai mes jieškom laimės ten, kur supas 
Tik jos šešėlis silpnas ir trapus, 
Ir nesuspės ištarti vardo lūpos, 
O mes be nieko žengiam į kapus.

Dažnai mes keiktam dabartį bedalę,
O ji teduota Viešpaties viena, 
Ar jos vergai mes būsim, ar karaliai — 
Ji mūs gyvybės ir mirties diena

Dažnai mes šaukiam meilę, o krūtinė 
Pilna pagiežos, keršto ir nuodų, 
O ji skaisti, kaip saulė sidabrinė, 
Nurieda žaibu nuo dangaus skliautų.

Dažnai mes jieškom ateit es, kur siaučia 
Tiktai bežvaigždė ir juoda naktis, 
O ten mus laukia karas, maras, griaučiai 
Ir šypsos kaukolė, pravėrusi dantis.

Dažnai mes raudam, žemėj nesuradę 
Tokio, kaip Dievas leido jį, žmogaus, 
O patys virtom mes į bedorybių medį, 
Kūrio tulžies vaisius visi ragaus

ninku ir komunistų partijų is 
torijai studijuoti,

—- (E) Plungės lininių audi 
nių fabrike esą plečiami ga 
mybiniai plotai, pradėjo veik 
ii nauji įrengimai. Praplėstas 
verpimo paruošimo cechas. 
Sumontuotos dvi naujos auto 
matinės ataudų pervyniojimo 
ir špūliavimo mašinos. Apie 
pusė senų mechaninių audi
mo staklių pakeista automa 
tinėmis.

— (E) Išėjo iš spaudos «Lie 
tuvių kalbos žodyno» IV-sis 
tomas. Žodyną parengė Lietu 
vos mokslų akademijos Lietu 
vių kalbos ir literai, institutas, 
išleido Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidy
kla Vilniuje. Šis tomas turi 
448 puslapius ir apima žo
džius «’» ir «j»

— (E) Griežtos bausmės 
«Masčio tarnautojams. Lietu
vos aukščiausiojo teismo se
sija nuteisė tos įmonės eks
peditorių Edvardą Sadauską 
«įkalinimui pataisos darbų sto 
vykioje» 15 metų, prekių ži

novą Edvardą Maškelį ir Šiau 
lių šoferį po 15 m- laisvės a- 
tėmimo, transportų palydovą 
Juozą Vainorą ir šoferį Alfon 
są Masiulį po 10 metų «įkali 
nimo pataisos darbų stovy
kloje» ir Šiaulių stoties kon
teinerių aikštelės viršininką 
Kostą Raušį 10 metų «įkalini 
mo». Visų nuteistųjų turtas 
konfiskuotas. Teismas juos 
kaltino, kad jie pasisavinę fa 
nriko siuntų vienu atveju 99, 
kitu atveju 240 tūkstančių ru
blių vertės.

— (E) Pavenčio cukraus fa

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

Pradžios Pabaiga.
Akivarą

ROCK AND ROLL

Kai virš Kongo saulė 
Leidosi raudona 
Įsilipus palmėn 
Dairėsi beždžionė.

Stebis gyvuliukas, 
Kad šiais laikais žmonės 
Stengias kiek tik gali 
Būti, kaip beždžionė...

Muzikoj kas dieną 
Gimsta naujas taktas, 
Liaudis tiesiog siunta. 
Trūksta proto! Faktas!

Johnny Ray pabodo? 
«Square» garsai neskamba, 
Rock and Roll akordais 
Dabar lankėto sprandą.

Jei užklysti kartais 
Kur į šokių salę, 
Jauni ore vartos, 
Trypia, net pabalę.

Šaukia kaip patrakę, 
Sukibę po po’-a.
Nosim žemę aria.
Lubas spardo kojom. \

Vienas kitą tampo, 
Klykia, šaipos, dūksta, 
Gyvulio užtenka, 
Uodegos tik trūksta...

brikas šiemet perdirbsiąs 115 
000 tonų cukrinių runkelių.

— (E) Panevėžio cukraus^ 
fabrikas naujojo derliaus cu
krinių runkelių perdirbimą 
šiemet pradėjo 3 savaitėmis 
ankščiau, negu pernai. Fabri 
kas gavęs naują, pusiau auio 
matinę centrifūgą, kuri pat* 
iškrauna išvaryto cukraus ma 
sę. Šiais metais Lietuvos cu
kraus fabrikai iš runkelių nu
mato pagaminti 130 000 cent
nerių cukraus daugiau, kaip 
pernai.
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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 kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS’LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

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

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

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

ii M
B

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 pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso NT. 93 sustojimo vietos. m
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? ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í T? ~ S

| IRMAOS BAUŽYS |
~ Ragletrado no C R. C. »ob o n o 55' ==
ê s
g Pęa. S, José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
s Telefone 62-6005 g
f Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
g Centrai. na Junta Comercial 
i Dis‘”at. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
ž HORÁRIO das 8

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
^Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienj prse 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interforo.

BftHawawattaavaarfaaMaauciMti»»»

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A <C3

IKMA€J CAKKIEKU
Lindoyà vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą p žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
fones: 51 4(19 e 51-2223

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JI U VYKĘ© J E ILAL KO

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina



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

— Pra ekmadienį bu 
vo sušauktas São Paulo Lietu 
vių Kultūrinės Radijo Progra 
mos finansų komisijos ir rė
mėjų, susirinkimas. Susirinki 
me buvo pranešta apie finan 
sinę radijo padėt]. Radijas y 
ra apmokamas daugumoje su 
sipratusių lietuvių sudėtomis 
aukomis ir kai kurių lietuvių 
biznierių skelbimais. j

Kitas svarbus radijo reika
lu susirinkimas šaukiamas lap 
kričio mėnesio 24 d. Vila Ze 
linoje, 15 vai. Į šį susirinki
mą kviečiami finansų ir pro 
gramos komisijų nariai, rėmė 
jai, organizacijų valdybos, vi 
lose esantieji lietuvių komi
tetai.

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

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

— Jau išėjo iš spaudos pir 
mas numeris mėnesinio kultū 
rinio žurnalo «Gintaras», Tu 
rinyje įdomių ir įvairių strai 
psnių, nuotraukų iš lietuviu 
gyvenimo, lietuviško veikimo

C I N E - N O I V O S

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

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

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

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

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

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

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

kronika. Viena dalis žurnalo 
užpildyta portugalų kalba. Tai 
daroma, kad silpnai lietu viš 
kai suprantąs jaunimas ture 
tų galimybės susipažinti su 
lietuvių ir Lietuvos reikalais 
bei gyvenimų. Pradžia graži.

■ . V

- São Paulo arkivyskupi
jos kurijos parėdymu, pirmą 
Adventų sekmadienį bus mini 
ma «imigranto» — išeivio die 
na. Šis parėdymas yra atėjęs 
iš Vatikano, kad vietos vys
kupai . susirūpintų katalikų 
imigrantų, ypač dvasiniais rei 
kalais. São Paulo arkivysku
pijos bažnyčiose pamaldų me 
tu bus. sakomi tai dienai pri
taikinti pamokslai bei renka 
mos aukos.

Rio de Janeire bus imigran 
to diena plačiau ir iškilmin
giau paminėta. Maracanã sta 
dione bus didelis sąskrydis, 
kur turės progos įvairių tau
tų išeiviai pasirodyti su savo 
menine programa. Rio de Ja
neiro imigranto diena bus mi 
nima 14 d. gruodžio.

— Šį sekmadienį vykstan
tiems į Santos į pikniką šv. 
mišios bus 5 vai. ryto. Auto 
busai iš Vila Zelinos išvažiuos 
5,30 vai. Iš Santos į São Pau 
1© išvažiuos 16 vai. Pavėla
vusių nebus laukiama.

— Agua Raza lietuviams šį 
sekmadienį pamaldų nebos. 
Pamaldos bus gruodžio mėn. 
trečią sekmadienį 8 vai

— Lapkričio mėn» 9 d. Vila 
Želia >je sumainė žiedus Ro- 
zaria Gudonvtė su Nelson 

Guerra. Svotais buvo jauno
sios giminaičiai Anã ir Anta 
nas Mikšiai.

— Sąrišyje su kariuomenės 
švente, Liet. S gos Brazilijo 
je pirmininkas kap. J. Čiu 
vinskas organizuoja specialią 
programą, kuri 24 d. lapkri 
čio 18 vai. bus perduota per 
radijo Nove de Julho, Liet. 
Kultūrinio Radijo programos 
metu.

— Paulo Stanelis, prie Es 
trada Oratorio, 3200 V. J.Mo 
reira turi gazolino postą. Pra 
važiuojantiems Estrada Orato 
rio, gera proga pasinaudoti 
tautiečio P. Stanelio sąžinin
gu ir mandagia patarnavimu.

DĖMESIO!

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

L. B. Laikinasis
Organizacinis Komitetas

— J. E. Dom Paulo Rolim 
Loureiro, São Paulo kardino
lo vyskupas pagalbininkas, ly 
dimas kun. P. Ragažinsko ir 
inž. M. Ivanausko, ketvirtadie 
nį aplankė Lietuvos architek 
tūros parodą.

— Lapkričio mėn. 15 d., šį 
penktadienį. 15 vai. Lietuvos 
Architektūros parodos patal
pose, Palacio dos Estados, Ibi 
rapueroje, kviečiamas visų ga 
liūčių prisidėti prie budėjimo 
parodoje susirinkimas. Jei su 
sirastų daugiau sutinkančių 
parodoje dižiūruoti, tai paro 
da dar būt galima ilgiau pra
tęsti, bent ligi Naujų Metų. Čia 
priklausys nuo pačių lietuvių 
bendradarbiavimo.

— J. Masys praneša, kad už 
a a. Veroniką Masienę mišios

NEVIEN KLAUSYK RADIJO, BET 
IR PAREMK SAVO AUKA

> ♦» «&» O» ■»» «♦» ■<>»<

egzekvijos bus Vila Zelinoje 
22 d lapkričio 7,30 vai. Ginti 
nes ir pažįstami kviečiami at 
vykti į pamaldas.

—■ Praėjusį sekmadienį su
sižiedavo stud. Vytautas Au- 
senka su Anastaz. Kirmėlaite. 
Žiedus palaimino jaunoj© bro 
lis kun. Antanas Ausenka — 
Dom Estanislau OSB.

— Laiškai: J. Vaikšnorui, 
V. Butkevičiui,N. Antanaičiui 
Eug. Lukoševičiūtei, J. Kro- 
pienįui, H. Varasilaitei, A. 
Lazdauskui, St, Leskauskui, 
H. Nadolskiui, H. Guzikauskui 
Al. Grabauskui.

— Svečias iš Urugvajaus. 
Pas Lapienius V. Zelinoje sve 
čiuojasi senų laikų, dar iš Lie 
tavos pažįstamas, gyvenąs 
Urugvajaus sostinėje, Juozas 
Meginis. Urugvajau nuvyko 
prieš 30 metų.

— Brazilijos konsularinės 
įstaigos užsienyje nededa vi 
zų am rusiškų pasų. Su rusiš 
ku pasu Brazilijon įvažiuoti 
nėra galimybės.

— Brazilijos kruzeiras dar 
vis tebekrinta. Šią savaitę už 
dolerį, perkant reikėjo mokė 
ti 95 kruzeirus, o už anglų 
svarą 256 kruzeirus.

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

— Šiais metais Lietuvoje 
buvo suruošta Pabaltijo kraš 
tų ir Baltgudijos sporto olim
piada. Pirma vieta teko Balt- 
gudijai Ji daug taškų gavo 
už gimnastiką. Lietuva tašku 
skaičiumi trečioje vietoje. Ta 
čiau atskirose sporto šakose 
lietuviai laimėjo penkias pir

mas vietas. Lietuviai liko nu 
galėto jais ir krepšinio (vyrų 
ir moterų) rinktinių. Antros 
vietos.teko latviams.

— Ateinančią žiemą numa 
tomą, kad bedarbių skaičius 
bus didesnis, negu kitais me 
tais. Taip informuoja Kana 
dos ąpauda.

— Vienas lietuvis kunigas, 
Amerikos pilietis prašė rusų 
konsulato vizos Lietuvon įva 
žinoti. Konsulatas atsakė, kad 
Maskvon gali važiuoti, bet 
Lietuvon ne.

— Skaityk, platink, ir remk 
vienintelį lietuvišką savaitinį 
laikraštį «Mūsų Lietuva». Ad
resas: Caixa postai 4118, São 
Paulo.

— Jonas Pipynė, Maskvoje 
laimėjęs bėgimo rekordą. Pa 
ryžiuje buvo įveiktas vengro 
Cegliedi, kur:s greitakojį lie 
tuvį aplenkė puse sekundės 
(1.500:3.50,5).

— Bulgarijos kom. vyriau
sybės pirmininkas Z vkov pa 
reiškė norįs diplomatinių sau 
tykių su Amerika Jie buvo 
nutraukti Amerikos, kai Bul 
garija išvijo Amerikos atstovą

— Turkai jau ištiki mėnesiai 
neragauja savo mėgstamo 
gėrimo — kavos Užsienio va 
liutos Turkijai taip trūksta, 
kad visokį prabangos importą 
visai suvržė tarp jų ir kavą, 
automobilių padangas ir kt.

PAJIEŠKOJIMAS
Jonas Tyla jieško Mykolo 

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

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

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

Fone 63-3285

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, 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 muštas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas: /

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ .

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA. /... "

Sinčiamė ir oro paštu per Stockholmą-Rygą. Ypatin
ga pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

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

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

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

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

EJCK ITCB2IC CCNTAEIL

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
.• RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
• Kreiptis; Magdalena Vinkš- 
haitieÉtè - rua Barão do Pi- 
íaí, 63(f Vila Zelina.
* Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo;

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nr° 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 
j Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

PARSIDUODA tuščias na
mas Vilą Zelinoje Rua Cam
pos Novos, 24 - sklypas 10x3® 
Smulkesniu informacijų ir tar 
tišį Rua Montėiro Soares Fil
ho, 42 (antiga rua cinco).

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

n z~ a &
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