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Imigranto Diena.
Gruodžio mėn. 1 d visoje
S. Paulo arkivyskupijoje yra
skirta paminėti imigrantui ateiviui. Skirti imigranto dieną
buvo nutarta per jvykusj ne
senai Italijoje tarptautini ka
talikų imigracijos kongresą,
kuriuo ypatingai domėjosi
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XII. Visų kraštų vyskupai
buvo jpareigoti kreipti dide
lio dėmesio į imigrantų reika
lūs, tiek dvasinius tiek me
džiaginius. Brazilijoje prie vi
sų vyskupijų centrų yra ka
talikų imigracijos komitetai,
kurių tikslas yra padėti įsi
kurti naujai atvykusioms į šį
kraštą. Imigranto ateivio die
na švenčiama visose vysku
pijose
Naujame pasaulyje imigran
tas sukūrė ir tebekuria šių
naujų kraštų medžiaginę ir
kultūrinę didybę Jis-yra pio
nierius praskynęs kelius, sa
vo valia ir ryžtingumu į ne
žinomas krašto gilumas. Imi
grantui įvairiuose kraštuose
pagerbti yra pastatyti pamin
klai. Jis yra tos pagarbos nu
sipelnęs. nes kuria ir didina
nevien tik medžiaginį , naujo
krašto gerbūvį, bet tąip pat
praturtina savo atsinešta kul
tūra, nekartą aukštesne už
naujojo krašto kultūrą
Todėl klaidinga yra nuomo
nė ir kai keno galvojimas,
kad atvykus svetima» kraštan
reikia atsižadėti savos kalbos,
kultūros, papročių Ne. Atsi
nešta iš téwnés kultūra, pa
pročiai ne tik nesueina į kon
fliktą su vietine kultūra, bet
ją nraturtina. nes įneša šį tą
naujo, ko ji lig šiol neturėjo.
Kalba, papročiai, savita kul
tūra, galima sakyti, yra dalis
žmogaus prigimties. Jų nė no
rint negalima atsikratyti. Ga

Įima vengti kalbėti lietuviš
kai, bet galvoti mąstyti vis
vien reiks lietuviškai.
Niekas neturi teisės draus
ti kalbėti sava kalba, laiky
lis savo papročių. Nėra jokia
gėda pasirodyti tokiu kokiu
kokiu esi, iš kur kilęs, kokią
kultūrą esi atsinešęs iš savo
gimtojo krašto

Katalikų Bažnyčia ypatingo
dėmesio kreipia į imigrantų
reikalus. Ji rūpinasi, kad kiek
vieno krašto išeiviai, naujoje
tėvynėje būt aptarnaujami sa
vo tautiečių kunigų jų gimtą
ja kalba. Ypač tai ryškiai yra
pabrėžta dabartinio Popie
žiaus Pijaus XII išleistoje en
ciklikoje «Bxul família». Tą
susirūpinimą rodo ir tas fak
tas, kad atskirų tautybių tikin
čiųjų dvasiniams reikalams
aprūpinti pats Vatikanas per
atatinkamas kongregacijas ku
nigus skilia O paskirtieji ku
nigai turi teisės į visus savo
tautiečius, nežiūrint kurioj
vyskupijoje ar parapijoje jie
gyventų, teikti dvasinį patar
navimą.
Lietuviai išeiviai savo dar
bu ir išsinešta iš tėvynės kul
tūra yra prisidėję daugelio
kraštų materialinės ir kultū
rinės didybės kūrimo Nors ir
gyvename svetimame krašte
ir tarp svetimu žmonių, ta
čiau mūsų pareiga yra bran
ginti ir vertinti ką esame at
sinešę iš gimtinės. Kitais žo
džiais sakant lietuviais gimę,
lietuviais susipratusiais, kul
turingais, tolerantingais, dide
lės in'ciatyvos, privalome vi
suomet pasilikti Ypač lietu
viais būti ir pasilikti nepa
prastai svarbu yra šiuo metu,
kada mūsų tėvynė yra oku
puota.
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gerėjimų. Prezidentui nebuvo
reikalo savo pareigų perleis
ti vice prezidentui Nixon Pro
tinės. mąstymo, sprendimo ga
lios nebūvu paliestos.
Gydytojai prezidentui pata
ria kuriam laikui pasitraukti
nuo intensyvaus darbo, išvy
kstant pailsėti į savo ūkį,

Lietuviškos Mokyklos Metraštis
A. L. Mokytojų S-gos Cen
tro Valdyba yra nutarusi fu
rinkti medžiagą ir išleisti met
raštį, kuris apims nuo 1945
m. tremties švietimo laikotar
pį iki dabar. Rędafeeinė komi
sija bus sudaryta fé Europos,
Canados ir Ąmęrikop atstovų.
Metraščio viena dalis bus
skirta švietimo laikotarpiui
Vakarų Europoje iki .masinės
imigracijos, o kita dalis —
dabar veikiančioms lituanisti
kos mokykloms visame laisva
fame pasaulyje Metraštis kai
bės ateities istorikui apie tų

mokyklų įnašą tremtinių jau
nosios kartos švietimui ir Iže
tuvybės išlaikymui
Mokytojų s gos Centro vai
dyba kreipiasi į visus moky
tojus. kūrusius minėtas mo
kyklas. jose dirbusius ir da
bar dirbančius, prašydama
siųsti metraščiui medžiagą ir
charakteringas
nuotraukas.
Apie dabar veikiančias mo
kyklas Vokietijoje, lituanisti
kos mokyklas Australijoje ir
visame Amerikos žemyne pa
geidaujama, kad siunčiamoje
medžiagoje tarp kitų dalykų
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Ko Maskva nori iš Turkijos?
Jau kelintas mėnesis Rusija
įžūliai kabinėjasi prie Turki
jos kaltindima
kad ji vra pasiruošusi pulti
Syriją. Žinoma, rusai vaidin
darni skriaudžiamųjų gynėjus
visame pasauly kelia trūkimą
rodydami turkų pasikėsinimą
prieš Siriją
Šia rusų propaganda nie
kas netiki. Turkams nėra jo
kio reikalo ir išskaičiavimo,
ypač šiuo, tarptautinės politi
kos įtemptu momentu, leistis
į rizikingą aventūrizma, ku
rio pasekmės sunkiai prama
to mos
Turkams metamų kaltinimų
pagrindas yra ne pavojus Si
rijai, bet noras kaip nors iš
provokuoti turkus, kad rusai
turėtų progos, lyg vilkas prie
to ėriuko, prisikabinti ir po
truputį įleisti savo gruobuoniškus raudonojo imperializ
mo nagus turkų teritorijom
Turkija yra svarbioje stra
tėginėje pozicijoje ir eina iš
vien su vakartj pasauliu. Ji
yra Dardanelių sargas, priei
na prie Juodųjū jūrų, kontro
liuoja judėjimą ta?p Juodųjų

būtų paliesti ir šie klausimai:
1) Mokyklos vieta ir adresas.
2) Pradžios ar aukštesnioji.
3) Šeštadieninė ar kasdieninė.
4) Dėstomieji dalykai 5) Mo
kyklos personalas 6) Mokinių
skaičius: dabar ir perėjusių
mokyklą 7) Ryškesnieji mo
kyklos momentai ir nuotrau
kos.
Metraščiui medžiagą prašo
ma siųsti iki 1958 m kovo 1
dienos šiuo adresu: B. Releš
kienė, 6921 So. Claremont
Ave., Chicago 36, Illinois.
A. L. M. S gos
Centro Valdyba

Amerikos prezidentas susirgo
Šiomis dienomis įtaigiai su
sirgo Amerikos pręz. Eisen
hower. Sulig gydytojų prane
Šimais, galvoje truko vienas
kraujo indas (derrarne cereb
ra)). Bet susirgimas, sako, yra
lengvo pobūdžio Sus rgimas
šiek tiek atsiliepė f kalbėji
mą Bet ir čia yra žymių pa
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ir Vidui žemio jūrų. Jos teri
torijoje vakariečiai turi mo
derniškas karo bazes aerodro
mus Iš čia netoli Kaukazas.
Tokią strateginę poziciją, ku
ria turi Vakarai Turkijoje, y
ra sunku už didžiausius pini
gus nupirkti, visai čia pat Ru
sijos pašonėje. Šiandien nie
kas negali pasakyti ar bus ar
nebus karas Atrodo, kad ru
sai mano, kad karas yra ne
išvengiamas. O jei jis neiš
vengiamas, tai reikia rūpintis
stiprinti pozicijas, ypač vieto
se, kurios yra arčiau sienų.
Ir jei prieš Turkiją provoka
cijos nesiliauja, tai kaip tik
dėlto, kad rusai nori ją paim
ti į savo nagus. Jei būt ma
žesnė valstybė ir kitomis ap
linkybėmis. duotų ultimatumą
kaip davė Suomijai, Lietuvai
Latvijai, Estijai ir reikalas
būt sutvarkytas Bet su Tur
kija šiuo metu to padaryti ne
gali, nes už jos pečiu stovi
galingos Vakarų valstybės.
Šią savaitę syrai Jungtiniu
Tautų Organizacijoje vėl puo
lė turkus ir siūlė, kad būt su
daryta komisija, kuri vyktų
Turkijon, vietoje ištirti pavo
jau* likrtftriui Būkime tliri,
kad Turkijos adresu Maskva
dar daug nesąmonių paskleis
kur tik galės Bet kad Mask
va įkeltų savo leteną {Turki
jos žemę, atrodo yra neįma
noma.

Argentinos
vidaus politika gyvena sunki
as dien. Partijos tarp savęs ne
susikalba, krašte saugumą sta
to pavojun, ekonominis krizis
nuolat didėja. Nors iš pavir
šiaus yra grąžinta demokra
tiška tvarka, tačiau praktiko
je daugely gyvenimo sričių

DR. DOMINGOS G. PESCARINI
Clinica Gerai — Pediatria
Medico especialista em doenças de crianças, com esta
gio nos hospitais de Paris — França.
!

CONSULTOR1O à Praça S. José dos Campos, 8 - V. Zelina

Horário: das 9 as 11 horas e 15 horas em diante.
'i

Telefone: 63 6005 — Recados
Atende se chamados à domicilio

Reta proga geru daiktu pigia kaina
nusipirkti
1. Televizijos aparatas PHILCO, 21* polegados (con
trole remoto) tik už Cr $42 000,00 Visiškai naujas, at/vežtas iš Amerikos.
2 Rašoma mašinėlė (semi portátil) OLIMPIA, už
Cr $12 000,00.
-m.
3 Elektrinis skustuvas barzdai (barbeador eletrico
superban) už Cr.$2.50(),00
4 Ele trim's traukinėlis (vaikams žaisti) už Cr.$500,00
5 Luksusinė, moderniška, elektrinė chnrascaria už
Cr $6 000,00
Kreiptis į Petrą Bareišj šiuo ądresu: Rua das Giestas
(seniau Glieinias) 775, Vjia Belą, arba turguose Pedro
Bareišio barakegalima gauti reik, r:
tmiciji

etuvoa J

X

METAI

yra diktatūra, bet ne demo
kratija. Pavyzdžiui mokyklų
klausimas. Ja valstybė sulig
veikiančiais įstatymas turi
monopolį. Privatinei iniciaty
vai nepalikta šioje srityje jo
kios laisvės. Šuo klausimu
Argentinos vyskupai įteikė atatinkamus pareiškimus vy
riausybei ir steigiamojo sei
mo nariams, kad mokymo rei
kalus persvarstytų ir priva
čiai iniciatyvai patikrintų vei
kimo laisvę ir praktiškas ga
limybes.

Sovietu karo bazes Pabaity

ir Rytu Vokietijoje
Paskutinieji pranešimai pa
tvirtina pirmiau gautas žinias
iš anapus geležinės uždangos
kad Pabalty Rytprūsiuose, o
paskutiniu metu ir Rytų Vo
kietijoje rusai visokių rūšių
ginklams bazes stato
Dalinai del šios priežasties
Pabaltis yra uždarytas turis
tams. Rusai sako, kad iš Ry
tų Vokietijos bazių galės ap
šaudyti visas Vakarų Europos
sostines atominėmis bombo
mis Pirmoj eilėj pavojus grę
sJa Vakarų Vokietijai.

Siaurės

Atlanto' Sąjungos^

susirinkimas
Gruodžio mėn 16 d, yra nu
matytas visų valstybių susi
rinkimas vadų priklausančių
Šiaurės Atlanto Sąjungai, ar
ba kaip oficialiai yra priimta
vadinti Nato.
Pagrindinė pasitarimų tema
kaip jau iš anksto buvo nu
matyta, bus svarstymas Vaka
rų pasaulio gynimo ir kartu
apginklavimo reikalai. Ypač
šis klausimas pasidarė aktuslūs po rusų sputninkų erdvėn
paleidime. Vakarai šiandien,
nors ir turi strateginių bazių
pakankamai, bet apginklavi
me yra spragų Visi su šiuo
klausimu susiėję reikalai tur
būt svarstomi Paryžiaus kon
ferencijoje.
Į šį suvažiavimą buvo pasi
ryžęs ir Amerikos prez. Eise
nhower vykti. Bet staigus su
sirgimas planus sumaišė. Eu
ropon vykti dar negalės. Bet
konferencija dėlto nebus ati
dėta. Vieton prezidento vyks
viceprezidentas Nixon Beabé
jo prezidento žodis ir įtaka,
ypač apsiginklavime reikaluo
se kaipo kariškio, yra dide
lės vertės
Paryžiaus suvažiavimas tu
rėš daug ką nuspręsti laisvo
jo pasaulio apsaugos reikalu.

— Iš Vašingtono pakartoti
nai pranešama, kad prez Ei
senhower neatsisakys iš pa
reigų, nes sveikatos stovis
yra patenkinamas.

— Žiniomis iš užsienio, Mas
kvos agentai
tikrai ruošė
atentatą prieš Tito
Bet vė
liau persvarstė ir tik kelioms
minutėms prieš atentato įvyk
dimą buvo gautas parėdymas,
kad atentato nėvykdinti.

DUSI
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Apie Paroda, stilių ir dar kai ka
Dr E

VI.
Keliavom gilyn i Vokietiją.
Kaip bematant traukiniu pa
siekėme jos širdį - sostinę
Berlyną. Didingas, klasiško
stiliaus miestas, bent tos vie
tovės per kurias vykome. Po
žeminiai ir ore kabantieji
traukiniai, visa tai bylojo apie
rudagalvio erelio galybę, nors
dabar jis buvo gerokai api
pešiotas
Daugelyje rajoną
vieton ’gražių pastatų buvo
kalnai plytų, cemento gabalų,
vielų bei geležinių strypų
Čia mus maloniai sutiko Liet
Komit. nariai — R Skipitis,
prof. M. Biržiška ir kiti. Jie
parūpino butą, maisto korte
lių, be kurių nieko nebuvo
galima nusipirkti. Rūmų «ka
pinyne» gyventi buvo nejau
ku ir pavojinga: beveik kas
nakt lankėsi sąjungininkų lėk
tuvai ir tęsė miesto griovimą.
Kartą sekmadienyje nuėjo
me į bažnyčią, kur rinkdavo
si Berlyno lietuvių kolonija.
Belaukdami pamaldų stovėjo
me šventoriuje ir šnekučiavo
mes su senai matytais pažįs
tarnais. Staiga visi suklnsome.
Kas tai? Kariška, lietuviška
daina Berlyne! Negal būt?
Daina vis aiškiau, vis garsiau
veržėsi iš šimtų vyrų krūti
nių. Visi pribėgom prie bro
mo ir buvom nustebinti ir su
jaudinti kaip išvydom kuopą

Draugelis

lietuvių karių, žygiuojančių
viduriu gatvės ir plėšiančių
karišką dainą. Ne vien tik
mes buvom nustebinti: stebė
josi ir gėrėjosi ir minia ber
lyniečių, kuri apsupus karius
kartu su jais žygiavo. Tikrai
tai buvo «dzyvaí» neregėti,
kurių Berlynas nuo savo įsi
kūrimo nebuvo matęs. Kuopa
atvyko į pamaldas

VII

.

su draugais Luneburgo aero
drome.
Geležinis kelias iš Berly
no tiesia linija vedė kaip tik
per Luneburgą, Stad Stadę
iki Bremeno, garsaus uosto,
už kurio dar buvo «laisvas
pasaulis». To mums ir reikė
jo. Patenkinti sėkmė, nemėgojom ir vis dairėmės pro
langus, nors buvo naktis bet
apyšviesi ir buvo galima įžiū
rėti retus miškus, didelius
plotus be jokių gyventojų,
matomai stambių dvarininkų
žemė, kurių namai skendo so
duose
Vidunaktį pasiekėme Lune

Tačiau neviliojo mūsų Ber
lyno griuvėsiai. Netrukus Svei
kaios Ministerijos gavęs pas
kyrimą Stad Stadės miesto li
goninės asistento vietą, leido
mės toliau į vakarus. Aš tu
rėjau savo slaptus planus ir
kietai jų siekiau: pirmiausia
reikėjo kiek galint daugiau
atsitolint nuo iš rytų slenkan
čio raudonojo pragaro slibi
no, kuris pamažu Meną po
kito rijo tautas bei valstybes
(tuo metu buvo jvykdintas į
mūsų Rytprūsius įsiveržimas,
ko pasėkoje daug musų pabė
gelių atsidūrė maiše); antras
planas, — surasti savo sūnų,
gener. Plechavičiaus armijos
karį, kurj, sulikvidavus lietu
vių kariuomenę, drauge su
kitais rudžiai pagrobė ir, būk
darbams išvežė
Kam? Kur?
Mes nieko nežinojon e. Tik
išvykstant iš Rytprūsių gavo
me jo laišką, kad «įkurdintas»

Kalnu gėlės
Mažutė mū.< buitis
Auksinio žiedo rėmuos,
Širdis sapnuoja vis
Rieškutėm laimę sėmus.
Grubias rankas tenai
Kalnai dangun iškėlė,
Kur liko amžinai
Žydėti melsvos gėlės...

Pamiršim vardą gal
Tų mėlynų gėlių,
Bet mintys grįš atgal
Saulėtu takeliu.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro)
28 dieną Mokoje Rua Lituanią, 6" ruošia T R A D 1 C I N Į

z ;
puikiam orkestrui grojant. Nepraleiskite progos pama
tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti.
Koncerto baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto.
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikiau
čiose mokyklose pas mokytojus
L S B. Valdyba

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

Kaip gyvena Lietuviai Tremtiniai Sibire
CHICAGO, III. - JAV pa
siekė pirmoji tiesiai iš Sibiro
atitraukta Amerikos piliečio
šeima, ir tas pirmasis laimėji
mas priklauso lietuvių šeimai
kas parodo mūsiškių didelę
energiją — šiuo atveju — ne
nnilstamas V. Gaučiaus pas
tangas.
Laukiant lėktuvo Chicagos
Midway aerodrome jisai bu
vo taip sujaudintas, kad J.
Daužvardienė jį paprašė būti
sienos atsirėmusį, kai klojo
tarnautojai raudoną kilimą, ku
riuo turėjo išeiti iš Sibiro ats
kridusi jo žmona ir du vai
kai. Iš lėktuvo jie buvo išleis
ti paskutiniai. Skridimo per
Atlantą išvarginta, lėktuve ma
žai valgiusi, ji lipo pabalusi,
bet smagiai šypsodamasi sa
vo nedažytomis lūpomis. Pas
kui ją sekė 16 m. duktė Rū
ta ir 13 m. sūnus Romutis. Vi
si tėvo siųstais drabužiais ap
rėdyti amerikietiškai.
Aerodrome buvusių lietuvių
šimtinė džiaugsmingai juos
sutiko stipriu «Valio». Pliup
sėjo amerikiečių fotografu ug
nys. Kai vyras karštai apka
bino savo per 11 metų nema
tytą žmoną tremtinę ir vai
kus daugelis ašarojo Vyras
jai įteikė raudonų rožių puo
kštes, kaimynų Lukų šeima
— margaspalvių gėlių, ir grį

žūsi tremtinė Monika prata
rė:
— Per 11 metų nemačiau
tokių gėlių, o jas aš taip my
liu...
Aerodrome
laukiamajam
kaip bičių spiečius apkibo ju
os korespondentai ir lietuviai
— Aš esu laimingiausias pa
šauly žmogus, — kalbėjo Gan
čius. Pasakojo, kaip New Yor
ko advokatas Marshall Mac
Duffie prieš dvejus metus pa
sikalbėjime su Chruščevu iš
jo ištraukė žodį, kad iš Sov.
Sąjungos bus išleistos bet ku
rio amerikiečio žmonos, ku
rios norės grįžti pas vyrus į
JAV. Tas advokatas dabar ir
padėjo tremtinę atgabenti.
Ji buvo į Rusiją išvežta su
vaikais 1948 m. iš Gelindėnų
kaimo. Alsėdžių valsč. Telšių
aps. Tik 1955 m. vyras per
amerikiečių konsulatą Mask
voje sužinojo jos adresą. Ji
kilusi iš Smilgių kaimo, Žarė
nu valsč. Tremtin vežami jie
buvo taip susijaudinę, kad ir
valgyt negalėjo. Pirmiausia
ją nugabeno į miškus, kur jai
moteriai, teko dvejus metus
medžius kirsti: vis didėjant
dienos normai nuo 6 iki 10 ki
etmetriu Paskui ji persikėlė
gyventi drauge su tėvais ir
broliu į kolchozą. J<ur kamba
ryje gyveno 8 žmonės. Miš

burgą - tipišką viduramžių
senovišką vokiečių miestą,
su savotiškais mūriniais pas
tatais, sutvirtintais medinėmis
kryžiaukomis, siauromis gat
vėmis ir t. t.
Mus sutiko Hitlerio jauni
mas, kuris vadovaujamas spe
cialaus komiteto'pabėgėliams
sutikti, parūpino
nakvynę,
maisto Rytojaus dieną parū
pino ir pasimatymą su sūnum.
Tokiu būdu vienas klausimas
išsisprendė. Antras ir gero
kai pasistūmėjo pirmyn, nes
jau buvome tolokai vakaruo
se.
(B D.)

Kotryna Grigaitytė
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Tenai, kur pėdos dvi
Viršūnėje^ baltoj.
, . » .«
ir meilės kuždesys
Iškaldintas uoloj...

( * •

1

Mažbtę biiitį mūs
Aukso lanku apjuosė
Žiedelis nuostabus —
Viena šird s dviejuose.

kuose mirė vyro motina Gau
čienė, ten buvo palaidotas K.
Mikalauskas iš Alsėdžių, Vo
ta (iš Kalvarijos miestelio),
Vaitkevičius (nuo Rietavo) Iš
mirė gana greit dauguma se
nesniųjų Laidojo su giesmė
mis, be kunigo, tik vėliau at
keliavęs vienuolis jėzuitas
pašventino jų kapus.
Pirmieji metai Sibire buvo
itin sunkūs. \ ėliau jau gale
jo prisiauginti bulvių, daržo
vių. užsidirbti. Žiemos ten šal
tos, tai vietiniai dieną naktį
krosnis kūrena Lietuviai iš
tėvynės buvo prisivežę pata
lų, tai jie ir be ugnies nakti
mis nesušalo Kolchoze na
mukai sukalti iš kokio me
džio, apkrėsti moliu, nudažy
ti, juose vienas didelis kam
barys ir dar antras namų a
pyvokai Už darbo mėnesį
moka 250 -350 rublių (nuo
užskaitytų darbadienių) Per
kant - paltukas kainuoja a
pie 300 rublių, batai nuo 40
iki 300 rublių.
Prie Stalino buvo labai sun
ku, dabar - lengviau, jau ga
Įima kolchoze pasirinkti dar
bą. Mūsų tremtinė pirma per
3 metus buvo karvių, kiaulių
šėrike, o paskutiniu metu pe
rėjo prie karvių melžimo.
Kas uolumu užsipelno ordiną,
tas gauna teisę išvykti j I ii s
ve Todėl ji keldavo pusėje
po dviejų, trečia valandą nak
čia ir melždavo iki 8 vai. va
karo, rankomis primelždama
iki 150 litrų per dieną. Tokiu
būdu ji pelnė ordiną Trudo
vaja Krasnaja Znamia ir ga
vo pasą važiuoti į laisvę. Vai

Ikus šiemet jau nuo mokslo
metų pradžios buvo pasiuntu
si į Lietuvą, o pati tuo tarpu
gavo vizą į Ameriką. Trims
dienoms parvažiavusi į Lietu
vą kaikunų dokumentų, ji pa
siėmė vaikus ir traukiniu grį
žūsi į Masvą iš čia išskrido
lėktuvu į JAV.
— Kaip su siuntiniais iš J
AV į Sibirą? — paklausiau ją.
•— Siuntinius gaudavau vi
sus tvarkoje, —- pasakojo tre
ratinė. — Niekas neišvogė nei
vieno siųsto iš JAV ar iš Lie
tuvos.
Geriausia siųsti anglišką
medžiagą kostiumams. Už to
kį vieną nesiūtą kostiumą ga
Įima gauti 1 500 rublių. Per
ka rusai, bet perka ir dauge
lis siuntinių negaunančių lie
tuvių, kadangi susitaupę na
mų statytis nenori, visi pasi
nešę grįžti į Lietuvą, pinigai
gi
kartais
nuvertinami,
laikyti nesaugu, tai geriau vi
si nori turėti gerą drabužį.
Taipgi pageidautina šiltų me
gztukų, kitų šiltų drabužių.
Neverta siųsti cukraus, pa
prasto maisto, to jau galima
nusipirkti vietoje
— K.o jūsų prašė išvažiuo
jant Sibiro lietuviai pasakyti
JAV lietuviams?
— Visi prašė stengtis kaip
nors juos iš ten ištraukti. Vi
si nori išvažiuoti Sako, ge
riau valgytume tik karta die
noje. kad tik galėtume gyven
ti su savaisiais Lietuvoje ar
užsieny
— Ar Sibire turėdavote lais
vą sekmadienį?
— Vasaros darbymečiais

P.L.B. SEIMO ORGANIZACI
NIO KOMITETO i RANEŠIMAS

Š .m lapkričio 11 d. prela
to J. Balkūno bu.e įvyko P.L.
B. Seimo Organizacinio Komi
teto posėdis, kuriame taip pat
dalyvavo JAV L. B. valdybos
pirm. St Barzdukas ir Kana
dos krašto valdybos pirm Vyt
Meilus Posėdyje buvo aptarti
pagrindiniai Seimo rengimo
reikalai ir pasikeista nuomo
nėmis kitais su Seimo ruoša
surištais klausimais.
Laikinoji P.L.B. Seimo Kon
stitucija numatė, kad kraštu
Tarybos renka atstovus į Sei
mą Šiame O. K. posėdyje
konstitucija pakeista ta pras
me, kad kiekvieno krašto Ta
ryba nustato to krašto atsto
vų į Seimą rinkimo tvarką
Tuo būdu atstovai galės būti
renkami ir visuotiniu balsavi
mu, kur krašto Taryba taip
nutars.
Posėdyje priimta provizori
nė Seimo darbotvarkė. Jos
metmenys yra šie: 1) Lietuvių
tautos padėtis laisvame pašau
iyje. Čia pagrindinai apžvel
giama visam pasauly išsisklai
džiusių lietuvių ir jų sukurtų
institucijų bei organizacijų
veikla ir statistika. 2) Lietu
vių tautos padėtis okupuota
me krašte. Remiantis pirmais
šaltiniais čia duodamas gali
mai pilnas vaizdas tos'padė
ties, kuri dabar yra Lietuvo
je. 3) Lietuvos tarptautinė pa
dėtis teisiniu ir politiniu atž
vilgiu. 4) Lietuvių Bendruo
menė tautinių ir valstybinių
uždavinių vykdymo perspekty
voje. Čia išryškinama L. B.
funkcijos lietuviškųjų proble
mų sprendimo komplekse 5)
Organizaciniai L B. klausi
mai Seimas pasisakys visais
bendruomenės vidaus organi
zacijc^i klausimais ir sudarys
centrinį P. L. B. organą Sei
mo Org Komitetas numatys
reikalingus referentus bendra
darbiaudamas su kraštų val
dybomis.
Org. Komiteto ižd A. Tre-

(Tąsa 6 pusi) 1

tenka dirbti visas dienas sa
vaitėje, ypač kai aš buvau
prie gyvulių Šiaip, laisvesniu
laiku sekmadieniai švenčiami
ir valstybinės šventės.
— Ar turėdavote sau kokį
daržą ir savo gyvulių?
— Dirbantysis savo žinion
gali gauti 15 arų (trys aštun
tadaliai akro) daržą. Kai kol
čhozo žemę įdirbą, tai ir tą
daržą padeda apdirbti —duo
da arklius Sodinome bulves,
daržoveę. Sėklų gavome iš
Lietuvos. Pirma turėjau ožką,
o paskidu įsigijau savo kar
vę. vištų, paršiukų. Vištoms
laikyti buvome iškasę patai
pas žemėje Už tuos dalykus
valstybei reikia duoti duokles:
mėsos, kiaušinių, kas turi a vį
— tai kailį ir kitokių duoklių.
Dabar buvo girdėti, kad duok
lės būsiančios panaikintos.
— Ką matėte būdama Kau
ne?
— Trumpai ten buvusi ma
žai ir mačiau. Yra statomų
naujų namukų. Stato ir atski
ri žmonės sau. Teleidžiama
statyti nemažesnius kaip 2
augštų, tai statydami turi bris
ti į skolą Įstaigose daugiau
kalba lietuviškai, bet ir rusiš
kai. Drabužiai gana žmoniški.
Mes iš Sibiro parvažiavome
tokiomis vatinėmis fufaikomis
tai mus kitaip aprėdė — čia
jų niekas nenešioja. Kaune
pasisiuvau iš vyro atneštos
medžiagos suknelę, kuria ir
atvažiavau Kiek keista, kad
Kaune įstaigose, krautuvėse
moteris dar vis vadina «Po

(Tąsa 3

pusi.)
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

DADDDA
nuo ė. m. spalio 19 d. iki sausio 6 d. 1BIRAPUEROS PAR
KE • PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 13 iki 21 vai kiekvieną dieną, šeštadie
niais ir sekmadieniais 1Ô iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

KIEK APLANKĖ*?
Iki šiol Lietuvos Architek
tūros Parodą ir 1’ Salão da
Criança aplankė pagal regis
tracijos ruletę apie 400 000
žmonių. Paskutiniu metu, dėl
mokyklose vykstančių egza
minų, jaunųjų lankytojų akai
čius sumažėjo. Lietuviškoji ko
lonija pradėjo įdomautis dau
giau, Jau pasirodo iš visų S.
Paulo vietovių lietuvių šeimų
su jaunąja karta.

DŽIAUGSMAS IR AŠAROS•*>
Daugelis senesnės kartos
lankytojų neiškenčia neparerš
kę džiaugsmą, kad jų senoji
Tėvynė yra gražiausia pašau
lio šalis. Jie patys netiki, kad
Lietuva buvo pasiekusi to kibs
aukštos kultūros. Tiek vertin
gų istorinių architektūros pa
minklų Svaigulys ir drebu
lys apima prisiminus kaip
menkai tėvų žemė buvo su
prasta ir {vertinta ir čia ne
vieną lietuvi tėvynės ilgesys
pravirkdo prisiminimo ašaro
mis...- ir kaip butų gera grįž
ti į Nepriklausomą Lietuvą ir
ten pasilikti iki prisikėlimo
dienos.
KAS KUO DOMISI?
Kiekvienas atsilankęs lietu
vis su didžiausiu atidumu ieš
ko gimtojo kaimo, bažnytė
lės, Visi iki vieno teigia, kad
jų parapijinė bažnyčia buvo
labai graži, aukštais bokštais
Ir labai nuliūsta, kai jos ne
randa. Tačiau vėl pralinksmė
ja, kai randa savo krašto
gamtovaizdj.. Ir taip gera
klausytis tų svajingų jaunys
tės dienų prisiminimų ...

(Tąsa iš 2 pus .
nia» Mokina v s sakyti «drau
gas, draugė», tai kaikas išta
ria «Ponia draugė». Kaune y
ra veikiančių bažnyčių.
— Kaip su grįžtančiais lie
tuviais į Lietūvą iš Pietų A
merikos ar iš kitur?
- Tokių neteko man sutik
ti nei Kaune, nei Sibire Gir
dėjau tik kažką kalbant būk
vienas pasikoręs.
— Ar tarp gyventojų yra
kalbos apie karą?
— Visur iš valdžios pare!
gūnų pusės linksniuojama tik
«mir» — taikos propaganda.

— LIETUVOS ŽYDAI pir
miausiai sustoja prie istori
nės lentos, būtinai ant žemė
lapio susiranda gimtąjį mies
telį. Parodo savo palydovams
Vytauto Didžiojo didingą pa
veikslą, paaišk>ndami, kad šis
Lietuvos valdovas juos buvo
pakvietęs į savo kraštą lais
vajam priviligijuotam gyveni
mui. Va. čia Lietuvos liaudies
architektūroje randa tris lie
tuviško stiliaus seniausias si
nagogas.
— LENKAI paroda domisi
gan saviškai Istorinė praei
tis juos traukia prie Lietuvos
sostinės Vilniaus. Atydžiai ti
ria pakabintus žemėlapius.
Kaip tai? VILNIUS? «czemu
nie» VILNA? Prie Vilniaus
bažnyčių išrymuoja ištisus
pusvalandžius .. Atvirų pasi
sakymų vengia.

- MIŠRIOS ŠEIMOS. Moti
niškosios lietuviškos širdys
neiškenčia neatvedę savo vai
kų parodyti savo bočių šalies
Nors paaiškinimai jau nebe
motinos gimtąja kalba, bet tu
rinys, daug au negu patrinti
nis Ir daugelis vyrų atveda
parodyti savo žmonoms ir vai
kams kilmės krašto vaizdų,
bet širdyje — tėvynės.

— VAIKAI IR JAUNIMAS
sužavėti Vila Belos Popiečių
dalyviu lietuviškąja miniatūrine ornamentika; gotin o sti
liaus miniatūrine koplytėlė,
p Vlnkšnait enės parėdyta tau
tiniais drabužiais lietuvaite.
Ad Trumpio medžio droži
niais ir Nardžio Antanaičio
lietuviškais kryžiais.
MOTERŲ PASAULIS

Su didžiausiu atydumu ste
bi tautiniais drabužiais būdin
čias lietuvaites Jas kalbina,
patiekia įvairiausius joms kla
usimus Pr*šo tautinių raštų,
pavyzdžių ir knygų. Vienos
norėtu pramokti tos lietuviš
kos ornamentikos, kuri puo
šia paroda. Čia tos medžiagos
nenagailėta patiekti Didžio
ji knygų spinta įvairiaspalvė
mis margomis juostomis. Dvi
didžiosios vitrinos stalai re
prezentuoja liet ornamenti
kos juostų kompozicijas Dau
gelis norėtų liet puošmenų
įsigyti ilgam prisiminimui

(B. D)
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Jau išėjo iš spa idos 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» vienintėPs P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus,
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viršeliu
«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar
bės prenumerata Cr $ 50<l,00 Atskiro numerio kaina
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina j vi^as kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba C r $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.
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IŠTRAUKOS IŠ LIET. ARCH.
PARODOS GARBĖS KNY
GOS

— Uma bela apresentação,
meus parabens.

Uma doce lembrança da Pá
tría disUnte. A Lituânia por
sua arte nunca perecerá.

— Vivamente impressiona
dos.
Norbertina Arantes

Eugênia Klimcas Natal
— Senti bastante entusias
mo em observar a exposição
consagrada a Lituânia.

Álvaro Ferraz

— Ao povo lituáno que Deus
vos
abençoe
e os guie
com suas mãos santas e po
derosas.
Neuza Macedo

— A arquitetura Lituána os
nossos sinceros parabéns que
a Virgem Imaculada abençoe
a todos os lituanos.
P. Walter Pinter

— Esta mostra de arte de
nota a grande sensibilidade
do povo lituáno e é também
jma prova de progresso e di
namísmo no conserto univer
sal.
A. Ramos.

— E uma arte digna de ser
conhecida e admirada
Dalila Madureira Fasano

— Felicito os organizado
res da interesantfssíma expo
sição. augurando lhes em bie
ve um futuro feliz e promis
sor.
Branca Alves de Lima
— Admirei sinceramente a
arquitetura integral da Lituá
n»a e também da constitui
ção.
Raimundo Paco

Dr. Duarte Nunes

- Quiero externar aqui,
mis congratulaciones por la
gran expozicion de.artelituã
na con que gentilmente nos
homenagearon.
Una brasilena
Pilar
— My best wishez to thiz
exposition.
A Amélia Silva
— Pela primeira vêz me
— Os lituános trabalham
foi dada a possibilidade de co muito bem, admirei os trafo
nhecer um pouco da Lituâ
nia, graças a Exposição de ros em madeira e as lindas
Arquitetura. Conhecia êste tecituras nas faixas colori
pais apenas de;uome, mas das.
confesso que foi com grande
São admiráveis nos seus
emoção e prazer que pelos belos trabalhos de arte reli
objetos e fotografias expos giosa.
tos; fquei conhecendo me
Prof. Emma P. de
lhor êste maravilhoso paiz.
Souza Partano
Sinto muito que dada a situa
ção presente seja pcssivel via
— A literatura, a arquitetu
jar nela Lituânia, para melhor
conhecer as suas paisagens, ra etc. ua conhecidissima Li
as suas tradições, o seu foi tuánia são dignos de serem
dore e sobretudo as suas gen conhecidos por tudo o mun
tes. que a exemplo daqueles
que me tem sido dado conhe do, inclusive nós Brasileiros
cer em S. Paulo, devem ser pois nus levam êsses conhe
cimentes concretizados ases
d«s melhores do mundo
feras superiores, bem adian
Angelo Ferre ra
tadas.
E prova de esforço e
Pestana
progresso daquele paiz.

- Interessante exnos;ção,
bem elucidativa para aqueles
que tomam um primeiro con
tacto com a cultura lituáua
José Antonio Jordão
de Camargo

Rui de Souza Pestana

— Maravilhosa exposição
onde se observa alto grau de
cultura dêsse grande povo.
Estão de parabens os quo pro
moveram esta exposição.

Dr, Carlos Suino

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
IA Radio Nove de Julho, kiekviena 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. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Petronėlė Orintahė

Savanorio Motina
Tavo veidas raukšlėtas,
Tavo žvilgsnis tylus,
Akyse — liūdesys begalinis ..
Tau širdis — vien mylėti,
Kolei plaukus žilus
Nepakas po velėnos smiltinas ..

Tu svajosi, sapnuosi
Per naktis nercigom —
Apie didelius didvyrius sūnus..
Stosis vyrai, kaip uosiai,
Išsūpuoti dainom —
Tėvų tėviškes dirvų galiūnai!

— Vąi, sūneliai mieliausi,
Širdimi dalinaus —
Vai, mylėkito savąją žemę!
Neatiduot nei už auksą
Lino žiedo švelnaus,
Nei tų girių, kur šimtmečiais šlama..
Žengia karas liepsnotas —
Giltinė alkana,
Milijonais išguldo jaunimo...
Jau padangės kraujuotos —
Alpsta močia seną:
Ak, ji keturis sūnus augino...

— Kiek įdomių dalykų čia
sužinojau, ir kiek mano šie
la čia grožio pasisėmė- Kaip
yra malonu mokintis apie Lie
tuvą, apie viską kas yra lie
tuviška ir mano širdžiai taip
miela Noriu čia išreikšti, pa
dėką šios gražios parodos or
ganizatoriams kurie taip gar
sina Lietuvos vardą.

Rymantė Steponaitytė.

M C ŠŲ
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«JAUNYSTĖS

AIDAS» «M. L.»

skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas, Leonardas Mitrulis ir Algis Z'bas
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa l oštai 4118 — São Paulo.

Musu auksas - Gintaras
Kuršių Neringa *) yra paša
kiškai graži, didinga Lietuvos
pajūrio dalis. Tai tarsi milži
nų supiltas pylimas tarp Ba!
tijos Jūros ir Kuršių Marių,
97 km. ilgumo, ligi 3 km pla
tumo, kai kur ligi 63 m augš
tumo Ji tęsiasi nuo Rytprú
šių vietovės kranto ligi Klai
pėdos. Čia tačiau Baltijos Jú
ra susisiekia su Kuršių Marė
mis. Tai yra Nemuno sąnašų
ir Baltijoj bangų padaras, ka
daise toje vietoje kur dabar
baltuoja jos kopos, buvo Bal
tijos Juros krantas, o Kuršių
Marių vietoje buvo sausuma
Žemei įdubus jūra apsėmė pla
čius Nemuno žemupio plotus,
kurie virto Kuršių Marėmis.
Iš vandens vienur kitur kyšo
jo tik mažos šalelės — buvu
sios jūros krašto augštumėlės
ir kopos. Bangoms plaunant
smėlį iš jūros pusės, aplink
tas saleles pradėjo kauptis
smėlis. Laikui bėgant tos sa
lelės susijungė ir virto ilga
juosta. Bangoms vis daugiau
išmetant smėlio, kuršių neriu
ga arba kopos, didėja,'ilgėja
ir platėja. Kopose yra kelios
garsios vasarvietės ir žvejų
kaimai, viena iš labiausiai ži
nomų yra Juodkrantė, nors
tai yra garsi vasarvietė, ta
čiau labiausiai jos vardas pa
garsėjo kai ten pradėjo veik
ti G'ntaro kasyklos, kurios
Čia pradėjo veikti nuo 1860
metų Gintaras buvo kasamas
iš sekliųjų marių dugno raa
šinonais, kurių veikė apie 20,
beto čia dirbo apie fiOOdarbi
ninku. Tai buvo vienintelės pa
šaulyje gintaro kasyklos. Ten
iškasta viso apie 2 250 000kg.
gintaro.
Mažesniais ar didesniais ga
balais jo randame vandenyje
bei žemėje. Tačiau yra aišku
kad nevisos jo buvimo vietos
yra žinomos įvairioje šalyje
Dabartiniu metu daugiausia
jo yra randama mažojoj Lie
tuvoj. Tačiau gintaro yra ran
dama Baltijos pakraščiais ties
Lietuva, Latvija, Estija, Suo
mija, Švedija ir kitur. Įdomu,
kad gintaro yra randama ir

kitose Lietuvos vietose, pa
vyzdžiui Lukšto ež. ties Tel
šiais. Nemuno krantuose ties
Pažaisliu ir Kernave Čia ras
ta rausvai ir šviesiai geltono
gintaro.
Gintaras yra fosiliniai sa
kai (šio higo). Jie priskiriami
organinėj kilmėj mineralams.
Gintaro yra gelsvos, geltonos,
rausvai geltonos, rudos spal
vos su įvairiais atšešėliais.
Gintaras yra trapus, jo spec!
finis svoris 1.0 1,1 jis yra ge
ras elektros izoliatorius. Bal
tijoje randamas gintaras yra
vadinamas snkcinitu, tuo jis
ir skiriasi nuo kitur pasauly
je randamo gintaro Pavyz
džiui pagyvinti galime mūsų
gintarą palyginti su Sicilijos
gintaru arba simetitu, kuris
paprastai sukcinės rūgšties
neturi.
Gintaras mokslo akimis žiū
rint yra įdomus dar ir tuo,
jog jį tirinėjant galima nus
tatyti kokia buvo augmenija
ir klimatas prieš daug milijo
nu metų
Yra nustatyta, kad sukcinio
gintaro medžiai buvo pušies
genties, spygliuočiai; mažiau
jų galėjo būti eglėj genties.
Viena yra aišku, kad ginta
ras yra tuomet augusių medžių sakai dervos, kurios su
sidaro dėl kaikurių medžių
etero oksidacijos.
Moksliškai jau yra tirta ar
ti 120 000 gintaro gabalų. Šie
daviniai labai įdomus, nes gin
taro gabaluose yra rasta skru
zdžių dabar gyvenančiu Ceilo
ne, termitų, vorų, tarakonų,
nuostabiu spalvų drugių, bi
čių, širšių, sliekų, straigių,
driežų (rastas jaunas driežiu
kas 5 cm ilgio) pasitaiko ir
paukščiukų Iš augmenijos ras
ta net 4 palmių' rūšys. Tai ro
do jų laiku klimatą buvusį ar
timą dabartiniam klimatui vi
duržemio jūros srityse. Ben
drai darant išvadas atrodo
mūsų Baltijos gintaras turi
apie 60 milijonų metų.

*) Skaitydamas žiūrėk Lietu
vos žemėlapį.

t

PA S
— Pradedant šiuo numeriu
«J. A.» Redakcija pasipildė
dviem naujais energingais na
riais. Redakcijon įėjo R. Kas
peravičius ir V. Navickas.
Naujiems redaktoriams linki
me sėkmės, našaus vaisingo
darbo.
— 16 11 57 Bom Retiro lie
tuviškos mokyklos mokiniai
po pamokų buvo susirinkę
pas V Mikalkėną kur buvo
nuoširdžių šeimininkų skaniai
pavaišinti. Po to gražiai pa
silinksmino.
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MUS.
— Sekantis «Jaunystės Ai
do» numeris pasipuoš nauja
vinete, kurią nupiešė R. Kas
peravičius.

— Moksleiviai ateitininkai,
stropiai rengiasi savo viešna
gei į Rio. RepėticijOs vyksta
kas sekmadienį. Šokėjai, ka
dangi jie sudaro ateitininkų
choro dalį, sostinės lietu
viams Maironio minėjimo pro
ga padainuos keletą dainelių.
Kartu vyksta Dėdė Juozas,
Tautinių šokių mokytojas p.
J. Guiga, choro maestrė mok
E. Kilčia u s k aite ir akordeonų

ĮVAIRENYBĖS

— Atrodo netikėtina, tačiau
pasirodo, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės importuoja
daugiau automobilių negu jų
eksportuoja. Per pirmąjį šių
metų pusmetį buvo importuo
ta apie 137 600 o eksportuota
viso tik apie 95 000 automobi
lių Tarp kitko tenka pažyinė
ti, kad Europietiški automobi
liai tampa vis populiaresniais
dėl patogumo garažuose ir
šiaip sustojimo vietose, beto
ir benzino sunaudoja mažiau
negu amerikoniškieji.
— Šių metų pradžioje Pran
cūzijoje buvo užregistruoti
8 180 680 dviračių, Belgijoje
2-913 462, Šveicarijoje viso la
bo buvo 1 858 533. Taigi dviratis dar populiari susisieki
mo priemonė.
— Japonijoje viena iš la
biausiai progresuojančių pra
monės šakų yra motociklų
gamyba. Tai galime matyti
palyginus statistiką. 1935 m.
buvo pagaminti viso 18 000 o
1956 m ju skaičius pakilo li
gi 600 009, įvairiausio tipo
motoc klų.
— Ben Bogeaus, dar prieš
rusų «sputniKo» paleidimą jau
buvo įsigijęs teisę, Julio Ver
ne «iš žemės į mėnulį» pritai
kinti filmai. Kiek žinome šios
filmos įdealizatoriai tai sten
giasi galimai greičiau įvyk
dyti ir išnaudoti temos aktua
lumą dabartiniu metu. Nuos
tabu, kaip Julio Verne tuo lai
ku rašyta knyga atitinka ti
krenybei. Reikalas eina apie
raketą kuri iššaunama mėnn1 n. Tačiau jo nepasiekusi tam
pa matomu žemės satelitu.
Svarbiausia šios filmos ro
lę išpildys žinomas artistas
Errol Flynn. Techniškais pa
tarėjais bus mokslininkai iš
Clark universiteto, Massachu
setts.

— Šiuo metu tenka paste
bėti, kad kas kart vis dau
giau atsiranda žmon:ų norin
čių išbandyti Berybių kelio
nę Štai Alceu Silveira, iš S.
Paulo, vienos didelės firmos
tarnautojas, per atatinkamas
ištaigas ieško būdų ir savo
noru sutnka keliauti mėnuorkestro dir’gentė Ž. Paukš
tytė.

lin. Norisi palinkėti laimingos
kelionės .

— Nesenai JAV kongresas
priėmė įstatymą kuriuo visi
«Douglas DC3» lėktuvai yra
išjungiami iš apyvartos Savo
laiku šio tipo lėktuvai turėjo
nenaprastą pasisekimą. Tarp
1933 ir 1945 buvo pagaminta
apie 11 000 lėktuvu Juos pa
leido apyvarton «Douglas Air
craft Co Inc » 1933 metais.
Brazilijoje šiuo metu jie
dar yra naudojami, viso apie
220 mašinų.
, \

— Viena iš didžiausių ki
niečių silpnybė yra lošimas iš
pinigų. Todėl ir nenuostabu,
kad jie turi daugybę ir gana
keistų būdu iš pinigu lošti.
Vienas įdomus būdas tai ž o
gu muštynės Kiekviename ki
niečių turguje, rudens metu,
tik čirškia dideli žali žiogaiKiekvienas atskirame narvelyje, jų tūkstančiai, šio sporto
žinovai juos superka ir su ti
krai kinišku kantrumu moko
žiogus peštinėms Tokie išdre
siruoti peštukai, paleisti ant
staliuko mušasi kol vienas iš
ju žūna. Pasitaiko, kad ir vie
nas ir kitas mušdamiesi taip
nusilupta. kad abu kojas pa
krato. '
— Pasirodo, kad leopardas
turi ilgiausia uodega. Leopar
do kilmės kraštai yra Azija.
Pasilaiko daugiau medžiuose.
— Didžiausias mūsų laikų
gyvis yra mėlynasis banginis
kuris sveria daugiau kaip 100
t ir siekia ligi 30 m. tTg’o.
Banginiai minta smulkiais jū
ros gyvūnėliais. Dantų vieto
je turi tam tikras ragines plo

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

1) Kiin. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents
vienuolynas. .
P.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Ragažinską

Ateitininkų valdybos «prane
šimai». (Jš susirinkime skaity
to «Kablio»).
Ateitininkai steigia labai
svarbius kursus Robertas mo
kins kaip šokti polką, ir malū
ną. Audra ir Nardis - Rock
and Roll, Juozas B., kaip Ibš- *
ti biliarą, Giedrė kaip mėgti
pažintis su svetimtaučiais, Ro
mas ir Vincukas kaip vėlai
sugrįžus išvengti tėvelio baus
m ės.
— Norėdama papildyti kasą
valdyba parduoda daug įdo
mių ir gražių dalykų: Parsi
duoda Nilos barzdikė, Aldo
nos ir Silvijos labai gražus
«chuca-chuca». Už visa pigiau
šiai parsiduoda (tuzinais ar
po vieną) ramovėje surinkti
degtukai ir cigarečių galai:
Degtuką: dar tinka lošti «pálitinho», nuorūkos geram dū
mui.

kštes Banginių yra įvairiau
sių rūšių. Tikrieji banginiai
dažniausiai sutinkami šaltuo
se vandenynuose. Tačiau ne
kurie banginio giminaičiai su
tinkami ir mažesnėse jurose.
Net Gango upėje Indijoje.
Plačiau yra^ žįnomas kašalotas. arba dantuotasis bangi
nis. Kašaloto viduriuose susi
daro tam tikra medžiaga ambra. Kai kas mano kad am
bra yra gintaras, tačiau ši
nuomonė yra klaidinga, gin
taras su ambra nieko bendro
neturi.
— Hollywoode madų kūrė
jai sugalvojo dažyti šunis pri
taikindami jų spalvas prie
elegantiškos panelės sukne
lės. Tokiu būdu prie raudo
nos suknutes nieko sau rau
donas mopsiukas.

— Lily Pavey, 34 metų, iš
rado gaidoms rašyti mašinė
lę. Šią mašinėle galima sužy
mėti visas gaidas iri. muzikos
ženklus šešių oktavų skalėje.

galima užsisakyti už 160 cruz .pas

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

Gerai nuotaikai

ir
SKAITYK IR PLATINK

*'

“MŪŠŲ LIETUVA”
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Pantu K1 i n i c a

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

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

LIETUVA

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis .
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.
•,

chirurgas

Dę'ntadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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

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

Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

mnmmH

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Mūsų Lieto
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interior©.

VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
per Radio Difusora São Pau,o PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.

MMIXSgn

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 paskutinj sekmadienį - Pageidavimų Koncertas.
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į Č. postai 403,
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
^Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»
Rio de Janeiro

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!

Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Miuas Gerais

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Xi

Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef 37 2265

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

g
g

M
VIENINTELIAI ATSTOVAI

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1- V. ZELINA
SÃO PAULO - Telefone 63 5915

VANDENS

GARSIOJO

L INDO Y A
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
; NAUJANYBIŲ

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

Geležies reikmenų, *dažų, lėkščių, aluminių indu,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiufogon.ų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51.2223

Visa tai galima gauti ,UŽ PINIGUS ARBA
. ISSIMOKEJIMUI.

Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
i
IRMÃOS BAUŽYS
j
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Telefone 63-6005
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R. C. »ob o n.» 55*

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat na Junta Comercial
Pis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

į 'Hi-ui ii w íBwauwwwwwiwinuwiHHWMnin»
V 4

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

_
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/luvyrLCJE ILAUIIQC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjirnui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo k kybe ir kaina.

VISUS TĖVUS

AV. ZELINA, 7Q6

—

CAlXA POSTAL,

— Liet. Architektūros paro
dą aplankė iš >JAV bių inži
nierius Frank W Perkins ku
ris yra vedęs lietuvaitę Mari
ją Uždavinytę Parodos gar
bės knygoje paliko labai gra
žų atsiliepimą Parodos orga
nizatorių inž. M. Ivanauską ir
jo bendradarbius pakvietė j
Claridge Hotel vakarieneiDalyvavo Dr, Ekon, Henrikas
Valavičius ir stud, Gražvydas
Bačelis. Gražioje nuotaikoje
buvo supažindintas lietuviš
kais kultūros reikalais.
— Lapkričio mėn, 16 d La
poje mirė Vladas Eiorigevičius 61 m, amžiaus. Nuliūdi
me paliko žmoną ir gimines.
Velionis yra kilęs iš Kybar
tų. Brazilijon atvykęs kurį lai
ką aktyviai reiškėsi lietuviš
kame veikime. Ypač nemaža
dirbo Aero Klubo organizavi
me. Palaikė ir rėmė lietuviš
ką spaudą lietuviškas radijo
programas. Palaidotas Lapos
kapuose.

371 — SÃO PAULO

Ulbienę ir Emiliją Maksimavičienę.

maloniai kviečiame dalyvau
Maloniai kviečiame lietuviš
ti lietuviškos mokyklos tėvų kąją visuomenę į susirinkimą
ir mokytojų susirinkime š. m. įvykstantį š m. gruodžio m.
gruodžio mėnesio 8 dieną 3 1 d 3 vai. p. p lietuviškos
vai. p. p Švento Juozapo mo mokyklossalėje Mookoje. Rua
Lituânia nr. 67, kur bus spren
kykloje.
Tikimės, kad suprasite lie džiamas S. Paulo Lietuvių
tuviškos mokykios rupeščius Bendruomenės steigimo rei
kalas.
ir j susirinkimą atvyksite.
L. B. Laikinasis
MokyklosVadovybė ir
Organizacinis Komitetas
Mokytojai
VAIKŲ ŠVENTĖ
Vaikų šventė ir kalėdinė
programa bus sausio mėnesio
5 dieną. Lietuviška mokykla
Mūsų sidabrinių vestuvių šia proga rengiasi pastatyti
sukakties proga nuoširdžiai gražią dviejų veiksmų pasaką
dėkojame Kun J. Šeškevičiui «KALĖDŲ DOVANA».
už mišių ir šliūbo apeigų atVisi tėvai su savo mažai
laikymą, p p Pažėrams už df siais prašomi iš anksto šią
deiio ir meniško torto dova dieną rezervuoti šventei.
nojimą, kuris buvo pačios p.
Pažėrienės pagamintas. P. Vi GERIAUSIA KALĖDINE DO
ktorui Šalteniui už malonią
VANA
steigmeną sugiedojimą «Ave
Artinantis šventėms, kai gal
Mana» nėr religines apeigas.
vosi
apie dovanas savo arti
Panelei Adomavičiūtei už a
miesieros,
prieteliams ir pa
kompanavimą vargonais per
žystamiems, atsimink, kad
mišias. P. p Čiuvinskaius už prasmingiausia dovana jau
malonius sveikinimus per ra
dijo, p p Lukavičiams ir p nam ar senam, vaikui ar suau
D Ruzgaitei už prisidėjimą gūsiam yra lietuviška knyga.
prie vaišių ruošimo ir patar Lietuviškų knygų galite įsigy
navimo. Taip pat dėkojame ti iš spaudos stalo, kurs veiks
visiems maloniems svečiams visais sekmadieniais prieš Ka
už dovanas, sveikinimus irai ledas prie bažnyčios.
silankymą.
— Telefonai; Lietuvių kuni
Marija ir Česlovas
gų Vila Zelinoje, 63 5975;
Jakiūnai.
Jakutis Lapienis Ltda., staty
bos medžiagos sandėlis, jvai
rių geležinių daiktų bei įran
Lietuvos nepriklausomybės kių krautuvė, baldų sandėlis,
šventės, vasario 16 tos minėji Rua Costa Barros, 34 C,
mui aptarti.
Fone 63-3285

Padėka

A. f A. Kostas Šešelgis

— Lapkričio mėn. 23 d. Vi
la Beloje mirė Kostas Šešel
gis, 76 m, amžiaus, kilęs iš
Žeimiu apylinkės, buvo neve
dęs. Giminių Braziijoje netu
rėjo Palaidotas São Caetano
kapuose (Quadra 16, nr. 264).
Velionies artimieji užprašė
— Lapkričio mėn. 14 d. Mo septintos dienos šv. mišias 30
koje mirė Gasparas Cekelis, d. lapkričio 7,40 vai.. 30 die
51 m. amžiaus, kilęs iš Ute nos 23 d. gruodžio, pusmečio
nos apylinkės Buvo nevedęs 23 d. gegužės ir metines 23
Nuliūdime paliko savo sese d. lapkričio 1958 m. Velionis
ris: Juzefą Satkūnienę, Mariją ilgokai sirginėju.
C INE - N O I V O S

— Moterystės luoman ruo
šiasi Jonas Barščevičius su
Adele /Filai r e.

Filma-se reportagem de Ca
sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.
Tratar com Alfonso Kublic
kas, Rua dois Corregos, 212
Vila Bertioga.

— Šį penktadieni, lapkričio
mėn 29 d. 20 vai. Vila Zelinoje šaukiamas organizacijų
valdybų, ir kitų organizuotų
vienetų atstovų susirinkimas

‘

DĖMESIO!

RIO IDE JANEIRO LIETUVIAMS
Jūsų giminėms ir prieteliams Lietuvoje ar Sibire
bus didelis džiaugsmas šv. Kalėdų šventėse ir Naujuo
se Metuose, jei jie sužinos, kad su švenčiu sveikinimais
jus jiems pasiuntėte ir siuntinėlį. Paskubėkite, kol dar
neuždrausta ir kainos stebėtinai žemos
Pakietu užsakymas ir gausus medžiagų pasirinki
mas: Rua São Carlos Nr. 191 Apt 301 (3o) Estaco de
Sá. Rio Trečiadieniais ir Penktadieniais nuo 15 iki 20 vai
Bondes iš Pr. Tiradentes: 47, 62. 64, 66, 82. Iš Lapos: 33.
Firma «ANITOM». patarnauja Veltui.

AYRTON LORENA
VICTOR AUSENKA
Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darb.ai.

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, ridikiulių, piniginių, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių
prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų.
Lietuviams didelė nuolaida.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI' SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2 3 savaitės
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
v ■' Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R Pe Bened. •*
amargo, 698, Penha
iI. BogMslaupKas, R. F. Ant. de G) alupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo,. .
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per « A N A P U S » Į
Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų
«ANAPUS» Mail Order Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow
str. Granada Hills. California USA.
Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
ga pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

DR. NELSON PENTEADO

- DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems

MEDICINOS KL1NICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien
Consultoric: Av. Zelina, 471, Tek 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12
ligi 18 vai.
Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta
į namus.

EJCCTTCCiC CO N TA BIIL
NAfCIMENTO
Irmãos Nascimento
REG. C R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

(Tąsa iš 2 pusi)

P. L. B. Seimo Organizacinio
Komiteto Praneš mas
čiokas pranešė, kad Seimo
reikalams iki šiol yra gauta
nepilni trys šimtai dol. aukų.
Gražų pavyzdį parodė Seimo
Finansų Komisijos nariai p. J
Paknys ir p. 1. Budreekis pa
aukoję p® 100 dol. Pasižadė
jo taip pat po 100 dol. paau
koti F Komisijos pirm. K. Che
leden ir O Komiteto pirm,
prel. J Balkúnas. V. Vaitie
kūnas. O. K. sekr. aukos 50
dol Viso pasaulio lietuviai
kviečiami Seimo reikalams
nepagailėti aukų, nes tai bus
didelis įvykis letuviškosios
išeivijos gyvenime.
5
Lietuvių dailės parodai, ku
ri įvyks Seimo metu, patalpos
su Kaikuriais apribojimais yra
gautos nemokamai Riverside
muziejuje. New Yorke. Neto
limoje ateityje parodos rengi
mo reikalams smulkiau aptar
ti įvyks dailininkų susirinki
mas.
Seimo žymeniu projektą pa
ruošė dail V. K. Jonynas. Jis
yra Org Komiteto priimtas ir
taip pat yra susitarta su ati
tinkama firma dėl jo pagami
nimo Po Naujų Metų jis bus
pradėtas platinti.
,< Seimo proga įvyksiančio
koncerto programa galutinai
paaiškės po gruodžio 15 d.
Koncerte pasižadėjo dalyvau
ti solistai St. Baranauskas ir
A. Brazis.
P.L.B. Seimo Informacijos
Komisija

— Šį sekmadienį Šv. Eduar
do Bažnyčioje (Rua dos Italia
nos) 10 vai pamaldos Bom Re
tiro lietuviams Giedos lietu
viškos mokyklos mokiniai pa
rengti p. Nadolskytės. Vargo
nais gros p. Liūdas Ralickas.

—- Stasys Juodenis, iš Lietu
vos paieško Vlado Juodinio.
Apie ji žinantieji prašomi pra
šorai pranešti kun P. Ragažinskut.

GRAŽI IR NAUDINGA KALĖ
DŲ DOVANA
Rio de Janeiro Lietuvių
METRAŠTIS
Vietinė lietuviška knyga dvi
era kalbom išleista su lOOilius
tracijų ir 600 išvardintų asme
DU•
.
Kaina Cr S 200,00.
Galima gauti mūsų redakcijoj.

‘SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotąs.
Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdaleia Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371,
São Paulo.

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

S I UVÉJAS
POVILAS AMBROZEV1ČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

