
NR: 441 (50) SÃO PAULO — BRASIL — 1957 M. GRUODŽIO MÉN. — DEZEMBRO 14 D. X METAI

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» || 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL

Dr. José Ferreira Carrato

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES S 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS: jį
AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371 f 

SÀO PAULO jį
ATSKIRO NUMERIO KAINA 

CR.$3,00 ||

R I O D E
Gruodžio 14 įvyks iškilmin

gas Emigranto Dienos minė
jimas Minėjimą rengia spe
ciali komisija vadovaujant J. 
E Dom Helder Lietuvius ko-
misijoje atstovauja Liet. Misi- salėje «Polonia»
jonierių direktorius Kan. Z. 
Ignatavičius Lietuvių dali me 
ninėje programoje išpildys 
sanpauliškis jaunimas.
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BENDRUOMENĖS REIKALU
Gruodžio 9 dieną Mokos mo 

kykloje tarėsi, praėjusiame 
susirinkime perrinktas ir pra- 

l plėstas organizacinis komite 
tas. Pirmiausia balsavimo ke
liu buvo pasiskirstyta parei 
gomis Pirmininku perrinktas 
prof. A Stonis, vice pirmi
ninkais išrinkti A Boguslaus- 
kas ir kun. J Šeškevičius, se 
kretoriais perrinkta p. H Mo 
šinskienė ir p. Bačelis, iždi
ninku perrinkta M Remenčie 
nė, nariais 1 ko kleb. P Raga 
žinskas. J C uvinskas, Vance 
vičius, E. Draugelis, V. Abrai

Vakaru diplomatu ir strategu susirin
kimas Paryžiuje

Gruodžio mėn. 16 d. Pary
žiuje susirenka laisvojo pašau 
lio demokratijų žymiausi vais 
tybės vyrai ir karo vadai, štra 
tegai. Į šį suvažiavimą, susti 
prėjęs po nesenai ištikusios 
ligos, vyks ir Amerikos pre 
zidentas Eisenhotvėr Taip pat 
vyks ir Vakarų Vokietijos mi 
nisteris pirminirikaš Adenau
er, kuris irgi bbvo ligos pa
guldytas porai savaičių. Daly 
vaus ir visų kitų valstybių, 
įeinančių į Šiaurės Atlanto Są 
jungos valstybių ministerial 
pirmininkai. Be politikų daly 
vauš ir strategai kariškiai.

Jau iš suvažiavimo dalyvių 
sąstato matyti, kad šuvažiavj 
me bus svarstomi ir politiniai 
ir strateginiai laisvojo pašau 
lio apsaugos klausimai.

Konferencijos dalyvių lau
kia dideli uždaviniai. Į konfe 
renciją tam tikrų sunkumų į- 
neš Prancūzija ir Olandija. 
Prancūzai norės iš šavo sąjun 
gininku gauti pilno pritarimo 
jų politikai Afrikoje, olandai 
Indonezijoje, iš kūr jie šio 
mis dienomis yra Varomi lau 
kan Pritarti reikštą pasisaky 
ti už kolonializmą ir tuo pa 
čiu ne tik Rusijos, bet Azijos 
ir Afrikos tautų nepasitenki 
nimo audrą sukelti prieš ame 
rikonus. anglus ir kitas vals 
tybes. Šių klausimų nesvars 
tyti nėra galimybės, nes juos 
tiek prancūzai, tiek olandai 
yra pasiryžę iškelti. Prancū 
zai, negavę paramos iš sąjun 
gininkų grasina artėti Mask 
vos linkui.

Į konferencijos suvažiavi
mo ratus kuolą kišti mėgina 
ir Bulganinas Jis šiomis die
nomis pasiuntė laiškus Ame
rikos prezidentui Eisenhowe-

JANEIRO
Gruodžio 15 rengiamas Mai 

ronio minėjimas 10 vai šv. 
Mišios šv. Genovaitės bažny
čioje. Mišias laikys kun. J. 
Šeškevičius ir 8 vai. vakaro 

Rua Guilher
me Marconi 66 iškilmingas 
posėdis Programą išpildys 
moksleiviai ateitininkai iš São 
Paulo.

tis ir J. Antanaitis. Sudaryta 
komisija Lietuvių Tarybos rin 
kimų taisyklių parengimui. 
Nutarta valdžioje užregistruo 
ti bendruomenės įstatai Visi 
komiteto nariai įsipareigojo 
platinti bendruomenės mintį 
spaudoje, susirinkimuose ir 
t. t Šiam darbui koordinuoti 
buvo išrinktas kun. J. Šeške
vičius.

Sekantis komiteto posėdis 
bus 6 diena sausio V. Zel no 
je. Jame bus svarstomos rin 
kybinės teisyklės ir finansi. 
niai reikalai.

riui, Anglijos ministeriui pir
mininkui Selwyn ir Vakarų 
Vokietijos ministeriui pirmi
ninkui Adenaueriui.

Amerikos prezidentui Krem 
liaus premjeras pasižada nuo 
sausio mėnesio sustabdyti ato 
rainius sprogdinimus, jei taip 
sutiktų ir Amerika padaryti

Ką rašė Anglijos ministe 
riui pirmininkui, kol kas dar 
viešai nėra paskelbta

Gi Vakarų Vokietijos vyriau 
sybės galvai tiesiog grasina 
rašydamas, jei Vak. Vokietija 
mėgins apsiginkluoti atomi 
niais ginklais ir leis atominių 
ginklų bazes įrengti tai tiek 
Vokietija, tiek visa vakarų 
Europa karo atveju, bus pa 
versta kapinynu. Visi Šie Kre 
roliaus komisaro laiškai turi 
tikslo sunkinti prasidedančią 
pirmadienį konferenciją.

Vakarų nenaudai dar prisi 
dėjo amerikonų sputninkas, 
vos metrą 20 centimetrų pa-, 
judėjęs ir susprogęs.

Nežiūrint kaip bebūtų įtemp 
ta nuotaika ir aptemdyti hori 
zontai, laisvojo pasaulio vals 
tybių vyrams rasti viena ben 
dra kalba yra gyvybinis rei 
kalas. Maskva tik ir laukia,

DR. DOMINGOS G. PESCARINl
Clinica Geral — 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

HorariorDiariamente das 15 as 20 horas
Telefone: 63 6005 — Recados

\ Atende se chamados à domicilio

Skausmingo liūdesio valandose reiškiu 
giliausią užuojautą

Kanauninkui ALEKSANDRUI ARMINUI 
del jo mylimos mamytės mirties.

Mons Kazimieras Miliauskas.

Reiškiame nuoširdžios užuojautos liūdesio valandoje, 
KANAUNINKUI ALEKSANDRUI ARMINUI, 

brangiai mamytei mirus.
Petravičių Šeima

KANAUNINKUI ALEKSANDRUI ARMINUI, 
liūdinčiam del brangios mamytės mirties, nuoširdžiai 
užjaučia

Jermalavičių Šeima

Kanauninkui ALEKSANDRUI ARMINUI, 
«Mūsų Lietuvos» bičiuliui ir bendradarbiui, brangiai 
motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia

«Mūsų Lietuvos» Redakcijos Kolektyvas 
ir Leidėjai

— Maskvos radijo praneši 
mu, šiomis dienomis išsiver 
žė ugniakalnis Simušir saly 
ne, arti Sibiro.

— Čilės parlamentui paduo 
tas amnestijos įstatymo pro 
jektas, sulig kurio bus amnes 
tuojama visi ligi 1 d. gruodžio 
nusikaltę prieš krašto konsti 
tuciją bei jo saugumą.

— Buenos Aires policija iš 
sklaidė 10 d gruodžio mies 
to centre svarbų sindikatų su 
sirinkimą, kur buvo girdima 
šauksmas «Tegyvuoja Pero 
nas».

Buenos Aires mieste buvo 
susprogdintos dvi bombos, pa 
darydamos daug nuostolių. 
Viena sprogdama apgadino 
vieną tilta, kita apgadino vie 
ną elektros stotį. Policija ra 
do dar kelias nesprogusias 
laikrodines bombas arti gazo 
lino tanku. Argentinoje dar 
nėra ramybės Vidaus politi 
nė kova eina visu smarkumu.

— Bulganinas pasiuntė laiš 

kad Paryžiaus konferencija 
nepavyktų Komunistų propa 
gandai tai būtų labai pravar 
tu, o laisvajam pasauliui mo 
ralinfs smūgis. Paryžiaus kon 
ferencija yra didelės reikš
mės politinis įvykis 

ką ir Prancūzijos ministeriui 
pirmininkui Felix Gaillard

Maskvos tikslas yra suskal 
dyti vakarų vienybę. Ameri 
konams ir anglams Kremlius 
siūlo sudaryti trijų didžiųjų 
sutartis ir sustabdyti atominių 
ginklų bandymus ir gamybą 
bent trims metams Prancū 
žus gąsdina kasdien didėjąn 
čia vokiečių jėga O Vakarų 
Vokietijos vyriausybei rašo, 
kad karo metu vokiečiai taps 
patrankoms mėsa.

Visi šie gauti iš Bulganino 
laiškai bus padėti Paryžiuje 
konferencijos metu ant stalo 
ir aptartas atsakymas.

Raudonieji imperialistai bi 
jo konferencijos pasisekimo 
už tat daro viską, kad kaip 
nors sukliudyti.

— Curitibos mieste, Para 
nos sostinėje šiomis dienomis 
įsteigtas lenkų konsulatas.

— Naujos Brazilijos sosti
nės 16 pastatų pastatymui, 
D'.ienas yra užpirktas iš 
Šiaurės Amerikos. Brazilijos 
prezidentui vienas senatorius 
įteikė skundą del pinigų eik 
vojimo skirtų naujos sostinės 
statybai. Skunde sakoma, kad 
atsakomingi asmens tarnauto 
jais paskyrė savo gimines ku 
rie visai nedirba, bet gauna 
stambias algas. Prezidentas 
pasižadėjo reikalą ištirti ir 
duoti atsakymą.,

— Iš Jeruzalės pranešama, 
kad anglai siūlo žydams da 
ryti reviziją dabartinių Pales 
tinos rubežfų su arabų tauto 
mis. Kaikurių teritorijų žy 
dams tektų atsisakyti. Bet tuo 
arabai būt patenkinti. Rusai 
šiuo pasiūlymu nepatenkinti, 
nes žino, kad įvykus taikai 
tarp arabų ir žydų, jų propa 
gandos nereikės.

Šventojo Kazimiero jubilė 
jiniai metai ir mes

Visas lietuviškas pasaulis' 
yra subruzdus kuo iškilmin
giau ir prasmingiau atšvęsti 
Sv. Kazimiero Jubilėjinę Šven
tę, paskleisti Lietuvos Globė
jo — Šv Kazimiero idealus: 
krikščionišką askezę, griežtą 
skaistybę ir didelį pamaldu
mą savųjų ir svetimųjų tarpe. 
Koks džiaugsmas ir pasitikė
jimas lietuvį lydi, turint Dan
guje visos tautos užtarytoją 
— Šventąjį Kazimierą. Kadan
gi 16 ji Vasario Šventė, kaipo 
po daugel vergijos metų, Lie
tuvos Valstybės Nepriklauso
mybės atgavimo Šventė ir 4 
Kovo — Šv. Kazimiero - Lie
tuvos Globėjo (Bažnytinė ir 
Valstybinė šventė), tai ma 
žajam lietuviu būreliui S. 
Paulyje (ir kitur) derėtų švęs-: 
ti abi šventes vienu metu.

Be dangaus pagelbos — 
laisvės nelaimėsime. Minėki
me 16 jį Vasarį ir švęskime 
Šv. Kazimiero Jubiliejų.

Geresnė proga vargu ar 
pasitaikys. Gautoji patalpa ir 
turimos jėgos verčia, koloni
jos atstovus, rimtai ir nuo
sekliai ateinančias šventes 
suderinti.

Stat Inž. Mik. Ivanauskas

— Kolumbijoje susitarėdvi 
didžiausios partijos liberalai 
ir konservatoriai kartu "valdy 
ti kraštą ;r kartu eiti į prezi 
dentc rinkimus, balsuojant už 
vieną kandidatą.

— Argentinai Perono įta 
koj esantieji 62 sindikatai gra 
sina streiku ir revoliucija.

— Iš Anglijos pranešama 
apie naują ir neišsemiamą e 
nergijos šaltinį dabar atrastą. 
Tas energijos šaltinis esąs 
jūra. Anglijos vyriausybės mi 
nisteris p’rmininkas paaiški 
no, kad bandymai su hidroge 
niju parodė, kad yra vienas 
visiškai naujas energijos šal 
tinis, kurio žaliava yra arti, 
paimama iš jūrų.

Toliau pareiškė, kad šis iš 
radimas padarys tikrą rev© 
liuciją industrijoje, ir sukurs 
naują pasaūlj, skirtingą nuo 
dabartinio ir nuo buvusio.

PRIĖMIMAS GUBERNATU 
ROJĘ.

Š. m. gruodžio mėn. 4 d. Jo 
Ekscelencija Ponas São Pau 
lo Gubernatorius Dr. Janio da 
Silva Quadros ir ponia. Pala 
cio dos Campos Elisios patai 
pose, suruošė oficialų Konsu 
Jų Korpusui priėmimą, kuria 
me dalyvavo visi, reziduojan 
tieji São Paulyje, svetimų 
vaslstybių Konsulai su ponio 
mis — jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis su Po 
nia.

mbh ■■■■■■■« ■nfi luinai n ■■ «■■■■ aaamaiaK*

SKAITYK IR PLATINK 

«MŪSŲ LIETUVA»

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1957 m. gruodžio 14 d

Veiksniu pasitarimo 1957 m. 
lapkričio 17 d. Washington’s

Komunikatas

(E) 1957 m. lapkričio 17 d,, 
Washiagtone, DC Įvyko Lietu 
vos Laisvinimo veiksnių pa
sitarimas, kuriame dalyvavo:
L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis ir
M. Vaidyla, ALTo Vykdomojo 
Komiteto nariai: Dr. A. Tri
makas, Dr. J. Stiklorius ir H 
Blazas, VLIKo Prezidiumo na 
riai; V. Sidzikaus ir J. Audė' 
nas, Lietuvos Laisvės Komite 
to oariai; M. Kižytė, ALT In
formacijų Biuro direktorė ir 
K. Škirpa, Vliko grupių kon
solidacijai siekti komisijos 
pirmininkas. Be to, kai ku
riuos klausimus svarstant, Į 
posėdį buvo atsilankęs stebė
toju p. J. Rajeckas, Lietuvos 
atstovas Washingtone ir kan. 
Dr. J. Končius, BALFo pirmi 
ninkas.

Pasitarimas, apsvarstęs esą 
mąsįas Lietuvos laisvinimo są 
lygas ir perspektyvas, kons
tatavo, kad paskutinieji įvy
kiai tarptautinėje politikoje 
pastatė laisvuosius Vakarus 
prieš naujas rimtas problemas 
kuries skatina Vakariečių san 
tūrumą Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų atžvilgiu. Tačiau 

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

rCNCEKTA - EALÍlj*
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
________________ ____

prezidento D. Eisenbowerio 
paskutiniai pareiškimai, kad 
JAV sieks teisingos taikos, o 
taip pat atsakingų JAV parei 
gūnų pareiškimai lietuviš
kiems veiksniams, rodo, kad 
pavergtųjų išlaisvinimas pa
silieka Vakariečių tarptauti
nės politikos siekimu, kurio 
teisingai neišsprendus negali 
būti visuotinos teisingos tai
kos ir saugumo.

Liet. Laisvinimo veiksniai, 
įvertinę dabartines sąlygas, 
kurios reikalauja iš jų Lietu
vos laisvinimo pastangų padi 
dinimo ir veiklos glaudesnio 
koordinavimo, nuostato Lietu 
vos laisvinimo siekti ir toliau 
kiekvienam veiksniui prieina 
mame sektoriuje visomis turi 
momis priemonėmis, atitinka
mai veikiant laisvojo pasau
lio vyriausybes, parlamentus 
ir viešąją opiniją — (pirmoje 
eilėje pareiškiant mūsų gilų 
susirūpinimą tarptautinės po 
litikos raida ir Sovietų Sąjun 
gos pavergtu kraštų likimu) 
prašant ir reikalaujant paver 
gtuju kraštų laisvinimą laiky 
ti teisėtu tarptautinės politi

Ar žinai kad... Be Australijos, didžiausia pasaulyje sala yra skaitoma Grenlandija, ku
rios plotas yra du milijonai 134 tūkstančiai 434 kvadratiniai kilometrai. Bet naujausi tyrinę 
jimai parodė, kad Grenlandija yra sudaryta iš trijų salų. Tai buvo sunkiau pastebėti, ka
dangi sala yra ledų padengta. Taigi didžiausios salos garbė dabar ne Grenlandijai,bet Nau 
jajai Gvinėjai, kurios plotas siekia 817 tūkstančių 501 kvadratinį kilometrą

Plačiausiai išsiskėtusio medžio šakos. 51 metro, yra vadinamo Meksikoje medžio San
ta Maria del Tule. Reikalingi yra 27 vyrai, kad jį rankomis apjuosti.

Demokratiškumo viena pagrindinių žymių yra laisvi rinkimai Bet Sovietų Sąjungoj lais 
vi rinkimai tik ant popieriaus. Ten balsuotojas turi kandidato kortelę įdėti vokam valdiuia 
ko akivaizdoje. Ten viena partija ir tik tos partijos kandidatai. Už tat visi rinkimai «pa
vyksta» šimtu procentų.

kos tiksiu ir jo siekti kiekvie 
na proga, o taip pat, kai su 
Rusija vedami bet kokie pa 
sitarymai. derybos ar sudaro 
mos sutartys.

Drauge su kitų pavergtų 
tautų veiksniais dėti pastan 
gų per laisvųjų kraštų vyriau 
sybes ir jų delegacijas prie 
Jungtinių Tautų, krd Lietu
vos kaip ir kitų pavergtų 
kraštų klausimas būtų įrašy 
tas į J. T. dienotvarkę, sie
kiant priimti rezoliuciją, rei 
kalaujančią išvesti .š paverg 
tų kraštų Sovietu. Sąjungos 
kariuomenę, policiją :r jų ad 
ministraciją, ir atstatyti tu 
kraštų nepriklausomybę.

Aktyviai dalyvauti Paverg 
tų Europos Tautų Seimo dar 
buose bendro išlaisvinimo ti 
kslo siekiant, o taip pat kito 
se tarptautinėse organizacijo 
se, kurios Lietuvos laisvinimo

(Tąsa 3 pusi)

Alė Rūta-Nakaitė

Mano Dainos 
z

Argi ne vistiek, jei mano dainos 
į kažkieno širdį pasibels?
Visa taip trapiai nubyra ir praeina, 
kaip ružava pasaka žydėjusios obels.

Jei dainuodavau tenai, girdėjo gimtas laukas, 
ir girdėjo motina, pagirdavo mane — 
Iš čionai nė vienas aidas nenuolankia, 
ir nė vieno atdusio ten nenuneš-------

Argi ne vistiek, ar mano juokas, 
ar čia mano ašaros ant grindinio nukris?
O ir motina jau niekad nepamokys
einančią į žmones pradaryt duris-----------

Aš sudėsiu ašarų šimtus ir vieną viltį 
į tą širdį, kurią, motina, davei —
Taurę mums dainų ir ilgesio, kovos ir kraujo pilti, 
kurią nešė — neša mano broliai ir tėvai. ■

Lietuvos Komunistu Partijai Nesiseka Gi
liau šaknis įleisti

Partijos centro komiteto nusiskundimai

(Elta) Lietuvos komunistų 
partijai, matyt, sunku krašto 
visuomenėje giliau šaknis jie 
isti, jei pats centro komiteto 
žurnalas «Komunistas» (š. m. 
9 je laidoje) su partijos orga
nizaciniais negalavimais išei 
na į viešumą.

Kiek partija turi Lietuvoje 
narių, tąja proga nepasako
ma, bet yra visiems žinoma, 
kad, palyginus su gyventojų, 
skaičiumi, partinių komunistų 
Lietuvoje yra labai menkutis 
nuošimtis «Komunisto» teigi 
mu, per paskutinį (1957 m ) 
pusmetį priimtųjų kandidatais 
į partijos narius tarpe esą a- 
nie 70Ò darbininkų ir daugiau 
kaip 500 kolūkiečių Darbiniu 
kų ir kolūkiečių lyginamasis 
svoris partijoje tolydžio au
gąs.

Bet analizuodamas atskiras 
vietoves ir rajonus, ck oficio 
zas skęsta aimanose.

Pavyzdžiui Kaunas esąs vie 
nas stambiausių Lietuvos in
dustrinių centrų, kur milžiniš 
ką vaidmenį vaidina stambiu 
įmonių darbininkai, bet čia iš 
196 žmonių, priimtų kandida
tais i partijos narius pirmojo 
je šių metu nusėje, darbinin
kų yra tik 76 Taigi viename 
stambiausiu respublikos in
dustrinių centrų į partiją pri 
imta daugiau tarnautojų necu 
darbininkų. «Su panašia pade 
timi galima susidurti ir eilė
je kitų miestų bei rajonų par 
tinių organizacijų», rašoma ck 
žurnale, tuo atvirai pripažįs

tant. kokį palyginamai menką 
vaidmenį kp-joje vaidina pa 
tys darbininkai.

KOLŪKIEČIAI NEMĖGSTA 
LUTI PARlTuOS NARIAIS,

Pereidamas prie kolūkių, 
žurnalas teigia, kad jie tik ta 
da atliks tai, kas iš jų laukia 
ma, jei juose bus jaučiama sti 
pri partinė įtaka, jei «lemia 
muose baruose dirba komunis 
tai. asmeniniu pavyzdžiu au 
klojantieji kolūkiečius.. Ta
čiau iki šiol mūsų respubliko 
j e dar esama, kuriuose nėra 
pirmi nių partinių organiza ei 
jų. o eilėje rajonų kolūkių pir 
minės partinėm organizacijos 
dar labai negausios, silpnos 
organizaciniu požiūriu, o jų 
įskaitoje esantieji Komunistai 
atitrūkę nų*o kolūkio gyveni 
mo». u

Žurnalas?,duoda ir faktus a- 
pie atskiru^-rajonus ir kolų 
kius, kuriais is tikro parodo
mas' menka’š’ komunistų par
tiečių vaidmuo didžiulėja ko 
lūkiečiu masėje. Pvz . Kretin 
gos rajone trylikos kolūkių 
partinėse organizacijose tesą 
po 3 - 7 komunistus. Ir tai dar 
ne tikri kolūkiečiai: «Raudo
nosios vėliavos kolūkio parti 
nės organizaciios įskaitoje tė 
ra trys komunistai - kolūkio 
pirmininkas. . laukininkystės 
brigados brigadininkas irapy 
linkės tarybos sekretorius». 
Maždaug tdkia nat esanti ir 
«švyturio»; kolūkio partinės 

organizacijos sudėtis. Komu
nistų įtaka šiuose kolūkiuose 
esą beveik nejaučiama. Parti 
nių. organizacijų eilės nepapil 
domos laukininkystės darbuo 
tojais, linu augintojais, gyvu 
lininkystės darbuotojais.

Negeresnė padėtis esanti ir 
Šilalės rajone. Čia kolūkiuo 
se dirba tik 28 komunistai ir 
iš jų tik 9 tikri kolūkiečiai, 
kiti yra įvairūs pareigūnai. Ši 
lalės ir Kvėdarnos mašinų 
traktorių stočių partinės orga 
nizacijos taip pat negausios. 
Kvėdarnos partinė organiza 
cija per visus metus nei r.ė 
mė į partiją nė vieno asmens, 
Šilalės organizacija jau pusė 
melų kaip nieko nėra, priėmu 
si Į partiją. Abiejų stočių me 
chanizatorių tarpe, esąs tik 
vienas komunistas iš 180. Tai 
jau tikrai būdingas skaičių 
sąntykis.

KANDIDATUS Į PARTIJA RE 
KOMENDUOJA KOMJAUNUO 

LIA1.

Kas papildo Lietuvos komu 
nistu partija n'aujais nariais 
kandidatąis? Pasirodo, kad 
daugiausia kandidatu ateina 
iš komjaunuolių, taigi iš tos 
pačios partijos globojamos or 
ganizâcijos. Vilniaus miesto 
rajone iš 1-0 žmonių, priimtų 
kandidatais j partijos narius, 
80 rekomendavo komjaunimo 
organizacijos. Šiauliuose iš 77 
komjaunuoliai rekomendavo 
51, Biržuose iš 15 tokių reko 
menduotoju buvo 15 ir pan. 
Kad ir tų komjaunuoliu orga 
hizacijų sudėtis panaši į par
tinių organizacijų sudėtį, ro
do toks Kretingos rajono «Pi 
Pakalnio» kolūkio komjauni 
mo organizacijos sąstatas: Iš 

8 narių tik vienas zooteęhni 
kas dirba kolūkyje, kiti netu 
ri nieko bendro su kolūkine 
gamyba «Šios organizacijos 
nariai nepažįsta k®įūkiečJų, 
nesidomi žemės ūkio artelės 
reikalais». O tokie tai nariai 
vėliau jau perimami į Lkp ją.

ŽMONOS NELEIDŽIA VY 
RAMS STOTI I KOMUNISTU 

PARTIJĄ.

Komunistų oficiozas toliau 
nusiskundžia, kad «eilėje ra 
jonų vis dar silpnai organi
zuotas darbas moterų tarpe... 
Tokiuose rajonuose, kaip Ig 
nalino, darbas tarp moterų y 
ra žemo lygio. Per pusę me 
tų čia nė viena moteris nebu 
vo priimta kandidatu į parti 
jos narius. Alytaus, Kaišiado 
rių, Radviliškio, Kalvarijos ra 
jonuose į partiją buvo priim 
ta tik po vieną moterį». Žur 
nalas duoda dar ir tokius bū 
dingus pavyzdžius: «Šakiuose 
per pusę metų priimtą tik 1® 
kandidatų į partijos narius, 
tame tarpe keturi darbininkai 
ir du kolūkiečiai, bet ir iš jų 
kai kurie buvo nepakanka 
mai paruošti stojimui į parti 
ją». Į partijos rajono komite 
tą atėjusi žmona vieno iš pri 
imtojo kandidatu į partijos 
narius ir pareiškusi, kad ne 
leidžianti vyrui būti kandida 
tu į partijos narius. Tai ti 
krai drąsi moteris Reikia ma 
nyti, kad ji ne viena tokia Lie 
tuvoje.

Kiek kitoks buvęs atsitiki 
mas Pagėgių rajono Lkp or 
ganizacijoje. Ten į partijos 
narius priėmę «apylinkės ta 
rybos pjrmininką Kazį Kaz 
lauską, kuris nuslėpė, kad jis 
nuo 1921 metų iki Tarybų vai 

džios atkūrimo Lietuvoje ak 
tyviai dalyvavo buržuazinės 
nacionalistinės organizacijos 
darbe. Atlikus patikrinimą jau 
•o to, kai šis žmogus buvo 
gavęs partinį bilietą, išryškė 
jo tikrasis jo veidas ir Kaz 
lauską teko pašalinti iš parti 
jos».

LIETUVOS KP-JOS PAGRIN 
DAÍ VISUOMENEI LABAI 

SIAURI.
Duomenis apie Lietuvos ko 

munistų partijos siaurus pa 
grindus visuomenėje galima 
papildyti dar ir kitais šalti 
niais. Pats Lietuves komunis 
tų vadas A. Sniečkus IX Lkp 
suvažiavime 1956 metais yra 
minėjęs, kad partija tų metų 
sausio 1 d turėjusi 38.0?7 na 
rius (reikia manyti, kad kar 
tu su kandidatais, kurių gali 
būti apie 10 000) Iš jų Vii 
niaus, Kauno, Klaipėdos ir Ši 
aulių miestuose buvę 17.422, 
provincijoje (kartu su Panevė 
žio miestu) 20 665. Tai tikrai 
menki skaičiai. Sovietų didžio 
joje enciklopedijoje skyriuje 
apie TJetuvą rašoma, kad Lie 

. tuvoš’.kp 1952 m. datai Paly 
/gimus tuos skaičius su Snieč 
kaus^pądūbtais skaičiais, pa 

..didėjęs vos keliais tūkstan 
j čiais.

; Lkh centro komiteto šešta 
jame plenume š m. lapkričio 
i d. Vilniuje, ck sekretorius 
A 'Barauskas savo pranešime 
t k. p.T^pešė, kad 463 kolūki 
uose>«vds dar nėra pirminių 
partinių, organizacijų, kandi 
datinių arba partinių komjau 
nimo grupių», nors praėju 
siais .mptais ir devyniais šių 
metų mėnesiais esą naujai 
snkūTtos 279 kolūkinės part 
nės organizacijos.
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

P A C C D a\ .
nuo š. m. spalio 19 d. iki sausio 6 d. IBIRAPUEROS PAR

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

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros 
Paroda

KIEK APLANKĖ?

Iki šiol Liet. Architektūros 
Parodą ir 1’ Salão da Crian
ça aplankė pagal registraci
jos ruletę apie 480 000 žmo
nių.

KOKIOS PARODOS VYKSTA 
PARKE IBIRAPUERA?

— Pirmoji Apžvalginė Lie
tuvos Architektūros Paroda.

— 1’ Salão da Criança,
-- Museu Histórico,
— IV Bienal - Tarptautinė 

moderniojo meno parodė',
— Planetário,
— Exposição de orquídeas,

(Tąsa iš 2 pusi.) ;

pastangoms gali padėti.
Turint galvoje, kad artimes 

niųjų Lietuvos kaimynų — 
Vokietijos ir Lenkijos — po 
litinės problemos ir ateitis y- 
ra susieti su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu, megs 
ti ir plėsti turimus ryšius su 
visų pavergtųjų kraštų egzili 
niais veiksniais, siekiant Lie 
tuvos laisvinimo reikalui di
desnės paramos.

Sustiprinti. Lietuvos laisvini 
mo pastangas informacija sve 
timomis kalbomis, pirmoje ei 
Įėję dar 1958 m. vasario 16 
dienai išleidžiant . apie Lietu 
vą trumpą informacinį leidinį 
anglų kalba ir siekiant art: 
mesnėje ateityje išleisti apie 
Lietuvą enciklopedinio pobú 
džio anglų kalba knygą, kuri 
akivaizdžiau svetimuosius su 
pažindintų su Lietuva ir jos 
problemomis. Į knygos paruo 
Šimo ir išleidimo komisiją pa 
sitarime dalyvavusieji veiks 
n;ai paskirs po vieną atsto 
vą.

Pasitarimas, numatydamas 
Lietuvos laisvinimo akciją 
plėsti, susiejo ties lėšų klau
simu ir pareiškė įsitikinimą, 
kad plačioji lietuvių visuome 
nė, kuri visuomet buvo jau
tri Lietuvos laisvinimo reika 
lui, ir toliau savo parama ir 
aukomis rems Lietuvos laisvi 
nimo darbą, ypač Lietuvos 
Nepriklausomybės 40 metų su 
kakties proga, kurią minėsi- 
n e 1958 m. vasario 16 dieną. 
Vis lomenę plačiau ir nuolat 
apie Lietuvos laisvinimo dar
bus informuoti, pasiturimas 
sudarė informacijų ir spau
dos komisiją, į kurią pakvies- 
ti: M. Kižytė, nuo ALTo; BL 
Blazas, nuo VLIK© irJ£Brą- 
kas, nuo L. Laisvės Kemite- 
to.

Ypatingos svarbos tMKamą 
radio informacijai į pavergtą 
kraštą iš Europos perVstika 
no, Romos ir Madride radio 
stotis, kurių išlaikymui ir dar 
bo apimties išplėtimui bus de 
damos visos pastangos.

Veiksnių pasitarimas kvie
čia ir skatina visuomenę ke
turiasdešimtąją Lietuvos Ne
priklausomybės sukakti kuo 
iškilmingiau ir prasmingiau 
visame pasaulyje minėti ir 
ta proga sukaupti dvasines ir 
medžiagines jėgas Lietuvos 
laisvinimo kovai tęsti, iki vi
siško Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo.

— Parque de Diversões,
— I’ Exposição Nacional 

dos Produtos do Feri o e Aço,
Be šių kultūriniu parodų ga 

lima linksmai praleisti laiką. 
Irstymasis laiveliais, pasiva 
žinėjimas traukinėliu, laksty 
mus ore ir daug kitų prašt- 
matnybių .. Veikia nuolatinis 
normalinėmis kainomis bufe
tas.

KOKIAIS AUTOBUSAIS G A 
LIMA NUVAŽIUOTI PARO- 

DON?

Į parka Ibirapuera iš po Via 
duto do Chá eina šie autobu 
sai: Cidade Vargas, S Judas 
Tadeu, Parque Ibirapuera, Vi 
la Guarani; iki Ibirapueros 
parko paminklo: Aeroporto, 
S. Amaro.

PARODOS SVEČIAI

Gruodžio 7 dieną, Arch Pa 
rodą, s» aukštais svečiais, ap 
lankė, São Paulo Gubernato
riaus žmona, Ponia Elzá do 
Valle Quadros su dukteria Dir 
ce Maria, Dr. Henrique Du
mont Vilares, p. Emilio Lang

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.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

••aidai**
galima užsisakyti už 160 cruz .pas

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

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuo. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinej.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

N A U J II E N AJ
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

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

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

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20,00 Prenumeratos kaina j visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai. Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasauli» šalis 5 doleriai, arba Cr.$300.00.

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

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

FANGIO LANKO LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODA
Inž. Mikalojus Ivanauskas aiškina pasauliniam automobilizmo čempionui Juan Manoel 

Fangio rungtynių išvakarėse, Lietuvos proistorę Fotografijoje matome ir kitus svečius: 
p. Nicolas Oscar de Andrea, Diretor Artístico do 1° Salão da Criança, Dr. D. Bias» iš 
Argentinos ir kt..

Jünior, p.Neyde Moraes Ama 
ral, Dr. Ludenor Sampaio Ro 
cha, ir kt. Svečius,priėmė inž 
Mik. Ivanauskas ir Rašyt. Ka 
rolė Pažėraitė.

Vizito proga, aukštai vieš
niai buvo įteikta «Arquitetu 
ra Lituana». «Lituânia liustra 
da», Agr, Mag Vinkšnaitie- 
nės išausta taut, juosta, Dr. 
Arch. J. Muloko du spalvuoti 
atvirukai: «Liet. Kryžius» ir 
Liet stiliaus «Liurdo Koplytė 
lė»; Kiti svečiai atatinkama 
literatura.
LIETUVIŲ INŽINIERIŲ DEME 

SIUl.
Gruodžio mėn. 22 dieną 19 

vai. kviečiami visi S. Pauly 

je gyvenantieji inžinieriai, ar 
chitektai, technikai ir inž. stu 
dentai atsilankyti į Liet. Arch 
Parodą atnaujinti tarpusavį 
bendradarbiavimą ir atkurti 
Pasaulio Lietuvių Inž. S gos 
S. Paulo skyrių.

GRUODŽIO 29 TĄ

Bus išstatyta Pirmo8iosfAp 
žvalgi nes Liet. Arch. Parodos 
istoriniai dokumentai. Be to> 
parodos org. Inž. Mik. Iva
nauskas darys lietuvių kalba 
pranešimą apie lietuvišką ar
chitektūrą. Bus atsakinėjama 
į visus patiektus klausimus. 
Pranešimas ir diskusijos pra
sidės 19 vai. Visi intelektua
lai kviečiami aktyviai daly
vauti.

LIETUVIŠKOS MELODIJOS

Praėjusi šeštadienį ir sek
madienį, laikas nuo laiko, pa 
rodų lankytojus linksmino lie 
tuviškoji muzika. Šiandie ir 
rytoj, mūsų daina, skambės 
po visą Ibirapueros parką.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Vėjas Juroj
Vėjas siaučia, smėliu sniegti, 
Bangos lekia virš galvos. 
Ei, išneškite iš dugno
Man dalužę ant kalvos!

Mes myluojamės, kaip sesės, 
jtfūs viena slapta mintis;
Mūsų dienos — vėjo žaislas, 
feriais rytmečio sagstys.

Viršuj gulbės baltos plūko. 
Saulė maudos pūkuose, 
Melsvas plotas krištolinis, 
Kaip tyra, graži dvasia.

Aš išmoksiu dainą jūrų;
Nuo pat ryto, nuo aušros 
ją dainuosiu, joj liúliuosiuos, 
Kaip žieduos lašai rasos.

Supkis jūra, žaiskit, bangos: — 
Man ramu lydėti jus;
Man gerai, kad žemė kyla, 
Lenkiasi prie jos dangus!

LIETUVAIČIŲ KVARTETAS

Visus parodos lankytojus 
suįdomina tautiniais rūbais re 
prezentuojas lietuvaičių kvar 
tetas - Onutė ir Marytė Mate- 
lionytės, Elena Mačaitytė ir 
Oeutė Azaravlčiūtė.

«GAZETA» ir «O ESTADO DE 
S. PAULO»

Du didžiausi dienraščiai S. 
Paulyje nuolat deda nuotrau
kas ir pranešimus Liet. Arch- 
tektūros Parodos pagarsini
mui.

BUDĖTOJŲ LEMP. GESTA

Parodos budėjimas, beveik 
visa našta, užgulė saujelei pa 
siryžėlių...

— AUKŲ LAPUS prašoma 
grąžinti dėl parodos apyskai 
tos sudarymo. Kas dar nepra 
dėjo rinkti, Kai. Švenčių proi 
ga galėtų tai padaryti. Švenčių 
metu, lietuviškos širdys duos- 
nesnes. Parodos išlaidoms pa 
dengti parama laukiama nea
tidėliojamai.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Ramutis Kasperavičių», Vygaudas Navickas,

Leonardas MitruHs ir Algis Žibąs,

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Tautinių šokių šokėjai.

Brolius Viesnagėn Palydint
Išleisdami savo brolius į šio 

vaišingo krašto sostinę tiki
mės, kad jie ten atliks ne tik 
meninę programą, kuriai bu 
vo pakviesti, bet kartu už
megs glaudesnius santykius 
su Rio lietuvių kolonija. To 
kiai savo vilčiai turime rea 
lauš pagrindo, juk rijiečiai 
lietuviai juos pakvietė, suda
rė galimybes kelionei, ir 
priėmė į savo svetingas šei 
mas. Nėra tai pirmoji paulis 
tų kelionė, tikimės kad nebus 
ir paskutinė. Užmegztos pa 
žintys pastiprins tarpusavio 
ryšius ir «sutrumpins» tą ilgą 
kelią skirianti šias dvi lietu

Nors musų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė; 
Į darbą stokim vyras į vyrą, 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

(Maironis)

Pas Mus 

viškas kolonijas Džiaugiamės 
tuo, kad sostinės lietuviškas 
jaunimas žada už šį vizitą ne 
likti SKOlingas, bet atsimokėti 
revizitu atvažiuojant į vasaros 
stovyklą. Nuvežkite padėką 
kan. Ignatavičiui ir Lietuvių 
komitetui už pakvietimą šion 
viešnagėn.

Nuvežkite visiems broliš 
kiaušius mūsų linkėjimus, te 
neskiria mus nei toliai nei 
kalnai, visos lietuviškos šir 
dys, kur jos bebūtų, turi plak 
ti kartu vienam visų mūsų 
bendram tikslui Tėvų žomės 
išlaisvinimui.

— Vila Zelinos lietuviškos 
mokyklos baigiamoji klasė tu 
ri keturis abiturientus: L Mo 
šinskytė, S. Boguslauskaitė, 
V. Bilevičius ir R Dovydai
tis. Visi jie lankydami sese 
rų prauciškiečių gimnaziją 
tris metus lankė ir lietuvių 
kalbos pamokas p. H Mošins 
kienės klasėje. Šiemet baigia 
gimnaziją ir laikys lietuvių 
kalbos egzaminus pažymėji 
mui gauti.

—- Gruodžio 1 dieną Lietu
vių Kultūrinio Radio pusva
landžio progra ną parengė ir 
pravedė Brazilijoje gimę lie 
tuviu kai: Ž. Paukštytė, I, Ado 
mavičiūtė, R Tubelytė, L ir 
J. Jurgelevičiūtės, V. Bilevi 
čius, A. Zalubas, R. Girskus 
ir kiti. (R. Dovydaitis vienin 
telis tremtinių atstovas daly
vavęs programoje) Tam, kurs 
rūpinasi lietuviškų darbų tęs 
tinusiu, šis reiškinys yra di
džiai džiugus.

BOM.REITRO MOKYKLA

Baigė pirmuosius mokslo 
metus. Praėjusį šeštadienį šios 
apylinkės lietuviška mokykla 
pradėjo atostogas. Baigdami 
mokiniai padėkojo mokytojui 
St. Remenč ui, kurs mok Bak 
šiui susirgus, vienas dirbo su 
abiem klasėm (už lietuvišką 
žodį teiktą per visus metus. 
Per vienus metus mokykla at 
liko didelį darbą.Mokykla da 
vė ne tik galimybę pasimoky 
ti tėvų kalbos, bet kartu bu
vo ir oroga susitikti jauni
mui, užmegsti glaudesnius ben 
dradarbiavimo santikius, iš 
mokti dainų giesmių, tautinių 
šokių ir 11 Jei prieš metus 
Bom Retiro jaunimas lietuviš 
kam gyvenime nesireiškė,tai 
šiemet jie kaip organizuota 
grupė dalyvavo Jaunimo Šven 
lės programoje, savo mokyto 
jų vadovaujami ir vyresnie 
siems padedant surengė vaka 
rą Bom Retire su savo jėgo 
mis išpildyta gera menine pro 
grama, pradėjo bažnytinį gie 
dojimą per lietuviškas pamal 
das. Giesmes parengė p. a. 
Nadolskytė, vargonais per pa 
maldas palydi p. L. Rslickas. 
Atostogų metu jaunimas rink 
sis kas antras šeštadienis mo 
kytis giesmių, dainų tr taaiti 
nių šokių. Pirmas atostoginis 
susirinkimas bus gruodžio 21 
dieną 6 vai vakare. Moky 
klos patalpose. Jaunimo dar 
bui vadovauja energinga vai 
dyba, su pirmininku studentu 
V. Mikalkė.nu priešakyje. Kad 
mokykla visa tai galėjo atlik 
ti pirmoje eilėje padėka pri 
klauso mokytojams, kurie sa 
vo laiką ir jėgas aukojo šiąm 
kilniam tikslui.

— .Ateitininkų susirinkimas 
šį mėnesį bus ne šį sekmadie 
nį. bet perkeliamas į sekantį 
sekmadienį gruodžio 22 dieną 
3 vai p p Visi nariai prašo 
m i dalyvauti Bus aptariami 
šventės ir stovyklos reikalai.

UŽUOJAUTA

Mūsų mielam idėjos broliui 
Stasiuku! RaulušaiČiui, jo tė
veliui ir broliukui skausmo 
valandoje dėl brangios ma
mytės mirties reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

Moksleiviai Ateitininkai.

Nobelio Premija
R. K'

Viena iš labiausiai šiuo me 
tu vertinamų premijų yra No 
belio premija Tačiau, nors ir 
kasmet, gruodžio mėnesį yra 
minimas Nobelio vardas, pre 
mijų įteikimo iškilmių metu, 
bet tikriausiai gal ne vienas, 
net iš laureatų ne tiek jau 
daug žino apie patį donatorių 
bei apie garsųjį jo testamen 
tą.

Alfredas Nobel gimė 1883 
m. Stockholme, nors jis, kaip 
yra žinoma, buvo silpnos svei 
katos žmogus, tačiau visdėl- 
to sulaukė 63 m amžiaus. Di
delę savo gyvenimo dalį pra
leido svetur. Visą Nobelio gy j 
venimą galima suvesti į pen
kis punktus, kuriems jis savo 
testamente paskyrė po lygią 
kapitalo dalį.

Šiaip, apie Nobelį nėra 
daug rašyta, jis nemėgo pom 
pós ir vengė visokios viešu
mos, jis be abejo buvo daug 
įdomesnis žmogus negu vien 
tik Nobelio parako ir dinami
to išradėjas. Jis paeina iš No 
ehbeloev parapijos pietinėje 
Švedijoje, iš čia ir jo pavar
dė. Jo tėvas vadinosi Oluf Pe 
dersen, tačiau pagal anų lai 
kų tradiciją mokslus einąžmo 
nės vadindavosi kilimo vietos 
vardais. Taip Pederson sūnus 
Ulofsson paliko Olai Nobelius 
laikui bėgant nubyrėjo lotiniš 
ka galūnė ir pasiliko tik No
bel, iš čia ir pats premijos do 
natorius vadinosi Alfred No
bel. (B. D)

JAUNIMO STOVYKLA

Šiais metais-įvyks nuo sau 
šio 28 iki vasario 4 dienos. 
Bus stovyklaujama ant gra 
žaus jūros kranto Suarão va 
sarvietėje Pragyvenimas die 
nai (maistas ir nakvynė) 7Q 
cr. Kelionė į abu galus spe 
daliomis peruomis 250 cr. 
Taigi visas stovyklos mokes 
tis septynioms įskaitant kelio 
nės išlaidas bus 750 cr. Jau 
nimas raginamas pasinaudoti 
šia reta proga. Praleisti sa 
vaitę gamtoje, savoj draugys 
tėj, pagaivinti savo dvasines 
ir fizines jėgas ir sustiprinti 
savo lietuviškas nuotaikas. Tė 
vai prašomi suteikti jaunimui 
materialines galimybes stovy 
kloję dalyvauti Užsiregistruo 
ti pas kun J Šeškevičių ar 
ateitininkų valdybą. Toliau gy 
venantieji gali rašyti Caixa 
postal 4Í18, Paulo arba 
skambinti telefonu 63 5975.

Saopauliškis jaunimas au pajėgia susiburti dideliu būriu, viliamės, kad kitų metų Jaunimo .Šventėje jau netruks atstovų 
ir iš kitų miestų •
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MUSŲ LIETUVA pusi 51957 m. gruodžio 14 d

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.

Kensultorija yrą-Vilą. Zelinoje, 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 — Vila Celeste

ISV bbsubbuv«BBS«iaiRieiaaaibbbbbbbi

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

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

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

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis! <

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

Casa gprindgs & Čia. |

H

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

ÍÜ Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
KM
m® įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
Ç fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t;. 
IVisa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

annminHanMH
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

M Cl .*> Cl «ob o n.a 551

Pça. S. José Campos; 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6OO5
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Contratos de locação g
Cartas de Fiança g
Requerimentos g
Balanços g
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes g

HORÁRIO das 8 às 19 horas. I
- §

Aberturas de firmas < \ 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

' Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas Spaudos platin 
toją 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.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A EiLC

ÍB2MÀCJ CAIKKIERI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į1 žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 ■■ — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

-T— ■

ji u vyrio j e IL AL K©
„ Rua do Orfanato, 686

» .

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:

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

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DU NAUJI LIETUVIAI GYDY 
TOJAI

Šį šeštadienj, gruodžio mėn 
14 d. Rio Grande do Sul esta 
do sostinėje, Porto Alegre, 
gaus gydytojo diplomus, bai
gę medicinos fakultetą du mil 
sų tautiečiai' Rodolfas Mekš- 
raitis ir Bronius Skadas. Svei 
kiname naujus daktarus, ku
rie yra ir «Mūsų Lietuvos» 
skaitytojai, linkėdami sėkmės 
pasirinktoje profesijoje. Gali
mas daiktas, nauji gydytojai 
po kurio laiko persikels j S. 
Paulo, didžiausią lietuvių ko
loniją Brazilijoje.

— Prieš keletą dienų j S. 
Paulo buvo atvykęs iš Para
dos «Mūsų Lietuvos» skaity
tojas M. Glebus su šeima. A p 
lankė «Mūsų Lietuvą», atnau
jino prenumeratą ateinan
tiems metams, dalyvavo sek
madienį lietuvių pamaldose. 
M Glebus verčiasi kavos au
ginimu. Praėjusių metu šal
nos daug pakenkė. Ateinan
čiais metais tikimasi gero der 
liaus.

—- Kūčių plotkelės. Lietu 
viai, kurie norės palaikyti šį 
gražų krikščionišką lietuviš 
ką paprotį gali pasiimti šio
se vietose; Parque das Na
ções pas Buragus, Vila Anas 
tazijoje pas Plikaičius, Bom 
Retire pas Kriaučiūnus (Rua 
Newton Prado 466), Agua Ra
za pas Leitus (Rua Aneas), 
Vila Zelinoje, zakristijoje, 
pas seseles ir Moinho Veího 
pas Tūbelius.

NAUJAS TĖVŲ KOMITETAS

Praėjusį sekmadienį Šv. Juo 
zapo Mokykloje įvyko paly
ginus labai negausus lietuviš 
kos mokyklos tėvų susirinki
mas Susirinkimas naujau tė
vų komitetan išrinko: J. Juo 
delį. p Bilevičienę, M. Jurge 
levičienę, Rimkevičių, A. Vjn 

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, 279 - 4° and. - sala 404 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiuučiame naują.
Kreipkitės pas: . (

Jouas Valavičius, R Pe. Bened. de Camargę. 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, |4. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.- ‘

. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '

kšnaitį ir Pilipavičienę. Arti
miausias naujo komiteto dar
bas talkininkauti. mokyklos 
rengiamai valkų šventei, ku 
ri įvyks sausio 5 dieną.*

— P. Šimonių šeima Vila 
Zelinoje turi svečią iš Argen 
tinos, Čordobos miesto, tai jų 
giminaitis inž, J. Tumosa, ku 
ris São Paulo mieste praleis 
apie pora mėnesių.

— Moinho Velho Lisauskų 
šeimoj svečiuojasi iš Monte
video atvykęs M. Rasinskas, 
Urugvajuje gyvenąs jau apie 
30 metų. Anot svečio, kaip vi 
sus taip ir Urugvajuje yra vi 
saip gyvenančių. Kas yra su 
manesnis, pavyksta gauti ge 
resnį darbą, įsikuria geriau.

LIETUVIU SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE EXTRA-ORDINARI

N1S SUSIRINKIMAS
•'.i '

Lietuvių Sąjunga praneša 
visų narių žiniai, kad š. m. 
gruodžio mėn. iõ d 16 vai. 
Rua Lituania, 6.7, Mokoje, šau 
kia visuotiną Sąjungos extra 
ordinarinisusirinkimą Tačiau 
aukščiau paminėtam laikui ne 
sisirinkus reikimam narių 
skaičiui, tą pačią dieną 16 v. 
30 min šaukiamas kitas vi
suotinas narių susirinkimas, 
kuris bus laikomas teisėtu, 
prie bent kurio susirinkusių 
narių skaičiaus. Kadangi bus 
svarstomi labai svarbūs Sąjun 
gos reikalai, todėl visų narių 
be išimties, dalyvavimas yra 
būtinas.

Kap J. Čiuvinskas 
Lietuvių Sąjungos Pirmininkas

- Prieš pusantro mėnesio 
į S. Paulo persikėlė iš Bòlivj 
jos Amanas Laurinavičius su 
žmona Marija ir dukterimi Al 
dona. LaurinaviČiai yra uk
mergiškiai, Bali vijojo išgyve
no virš. 9;metų'.< .Ten vertėsi 
krupninko gamyba. Krupnin
ko dirbtuvę atidaro ir S. Pau

■M' .

Dėmesio!!!
V. Anastazijaus Dr. J. Basanavičiaus vardo Mokyklos 
Rėmėjų Būrelis, 1958 m. sausio mėn 11 d. lietuvių m los 
patalpose, rua Camacam, 625, ruošia įdomų šeimynišką

V A r A IR A
Programoje — Seirijų Juozo 4 ių veiksmų komedija 
«Penkeri kart vienas, bus vienas». Vaidins jau žinomi 
V. Anastazijaus artistai - mėgėjai.
Gros puikus orkestras. Pradžia: 20 vai. punktualiai. 
Pakvietimus ir staliukus reikia iš anksto įsigyti pas šiuos 
asmenis: J. Karpavičių Av. São João, 233 (prieš paštą), 
pas mok. Si Kubiliūną, rua Camacam, 625 arba pas Mo 
kyklos Rėmėjų Būrelio Valdybos narius. Prie įėjimo pa 
kvietimai nebus pardavinėjami.

V. Anastazijaus
M, R. B Ho Valdyba

lyje, gyvenamoje vietoje Avė 
nida Bosque da Saúde 928. 
Linkime sėkmingai įsikurti ir 
išplėsti savo industrją. Boll-, 
vijoje dar liko Laurinavičių 
giminių.

- Vila Anastazijos Dr. J. 
Basanavič aus VI R B lis savo 
tradicinį Kalėdų Eglutės Po-

Šį sekmadienį lietuviška 

Programa per Radio 9 de Ju 

Iho prasidės ne 6 (18 vai.) 

bet 6:30 (18,30 vai ). Pakeiti

mas tik šiam sekmadieniui;

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA” 

RIO DE JANEIRO LIETUVIAMS
Jūsų giminėms ir prieteliams Lietuvoje ar Sibire 

bus didelis džiaugsmas šv. Kalėdų šventėse ir Naujuo
se Metuose, jei jie sužinos, kad su švenčiu sveikinimais 
jūs 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) Estácio 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.

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.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO 4

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KLINICA

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 
j namus. , 

_____________________
.. ........... . _ .; ... ........... _ - -------- -

EjTC ŠITOKĮ O CONTÁBIL
j 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
i Av. Zeliną, 83Į — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

būvį ruoš 1958 m sausio m. 
1 d. 15 vai. (3 vai. po pietų) 
savo m los patalpose. Progra 
mą atliks lietuvių kalbos kur
sų lankytojai suvaidindami po 
rą mok. St. Kubiliūno para
šytų scenos vaizdelių, pritai
kintų tos dienos progai.

— Dr. EI. Draugelio sveika 
tai pašlijus, gydytojų pataria
mas paėmė atostogas, kurių 
neturėjo penkis metus. Dabar 
ilsisi savo namely Guaiana- 
zes. Nors ir sirginėja. bet 
pluksnos išrankų nepaleidžia 
rašinėja. Sustiprėjęs žada dau 
giau parašyti laikraščiui. Dr 
Draugelis yra redagavęs žur 
rialus ir dienraštį, yra para
šęs ir dabar teberašo nove
les Lietuvoj savo metu skai 
tytojams juoko, o cenzoriui 
nepatogumo sukėlė, del pra
leisto «Ryte» humoristinio

straipsnio
ktarui liokilfe^^^^g^ras 
greitu metu galėtu m ematyti 
vėl stojus į visuomeninio dar 

, bo barus.

PRIĖMIMAS MONAKO KON
SULATE.

Š. m. lapkričio mėn. 19 d. 
Monako Konsulas São Pauly- 
je p. Silvio Costa e Silva su 
Ponia, «Sky Club» - rua Au
gusta, 2985 - patalpose, suruo 
šė Monakp Tautinės Šventės 
proga oficialų priėmimą, į ku 
rį, be vietos valdžios, paulis- 
tų bei monakiečių kolonijos 
atbtovų, dar buvo pakviestas 
bei dalyvavo ir São Paulo 
Konsulų korpusas, jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Polišai- 
tis su Ponia

— Paieškomi; Pranciškus ir 
Petas Laurinaičiai, Katarina, 
Jurgis ir Vincas Maskevičiai. 
Iš Lietuvos paieško Stasio A 
malevič ir Kazio Amalevič. 
Taip pat paieškoma Ona A- 
melevičiūtė ar (sulig dėdės 
pavarde) Liūtkevičiūtė, visi 
kilę iš Kėdainių miesto.

Turintieji kokių žinių apie 
čia paieškomus prašomi pra 
nešti kurt P; Ragažinskui Vi 
la Zelinoje.

PRIĖMIMAS PAS LIBANIE
ČIUS.

Š. m. lapkričio mėn. 22 d. 
Libano Generalinis Konsulas 
São Paiilyje p. Dr. Farės Ra 
gi su ponia savo rezidencijo 
je — rua Colombia 391. suruo 
šė Libano Tautinės Šventės 
proga oficialų priėmimą, į ku 
rį, be vietos valdžios, paulis 
tų bei libaniečių kolonijos ats 
tovų, dar buvo pakviastas ir 
São Puulo Konsulų korpusas 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polišaitis sú Ponia.

CINE - NOIVOS
Filma-se reportagem de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.

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

GRAŽI IR. NAUDINGA KALĖ 
DŲ DOVANA 

Rio de, Janeiro Lietuyių
M Ė;T R AŠ T I S-;

Vietinė <etuviška knyga dvi 
enr kalb'dra išleista su lOOilius 
trą-cijų ifTJOO išvardintų asme 
nų.
Kaina Cc;$ 200,00.
Galima gauti mūsų redakcijoj.

.............. , ... -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
. L?. RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidâújant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams ■ caixa postai 371, 
São Paulo;

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

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