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sios tarptautinės problemos 
ne tik nebuvo išspręstos,'bet 
priešingai reikalai dar labiau 
susipainiojo. Tų didžiu’j.ų pro 
blemų tąrpe buvo nųsigitikla 
vjmąs ,■ Ir Va karų V oįlieti jos 
•suvienyjįmas.

Nusiginklavimo komisija sa 
vo darbą labai melankoliškai 
baigė konstatuodama, kad de 
mokratijos laisvės Frontas ne 
galėjo per keletą mėnesių su 
rasti bendros kalbos su ran 
donojo imperializmo atstovais 
Niekas širdies gilumoje ir ne 
betikėjo, kad bus prieita prie 
kok’o nor,s PUsitūTimO; bęt bu 
vo tariamasi tik del to, kad 
laimėti savo naudai viešąją 
pasaulio nuomonę Ir tuo me 
tu, kai subankrutavo nusigin 
klavimo komisija, padangėn 
iškilo sputninkai, galingos ra 
ketos, jūron buvo paleisti ato 
miniai povandeniniai laivai, 
naujo tipo karo lėktuvai ir t. 
t. Vakarų ir Rytų, frontai dar 
labiau atsiribojo vienas nuo 
kito kaskart vis su didesniu 
įkarščiu leisdamiesi j ginklą 
vimosi lenktynes. Nepaslaptis, 
kad tiek vienoj, tiek kitoj pu 
sėj tam tikri kariuomenės da 
Įiniai dieną ir naktį budi pa 
siruošę atremti betkokį neti 
kėtinumą.

Kai del Vokietijos suvieny 
jimo trumpai ir aiškiai galima 
pasakyti, kad su komunistais 
bus galima tik tada susitarti, 
jei sutartis bus jų naudai. 
Maskva Žino, kad suvienijimą 
sprendžiant balsavimu, jų pra 
laimėjimas tikras. 40, metų ko 
monizmo istorija labai vafz 
džiai šį jų nusistatymą patvir 
tina Visur, daug ir garsiai 
kalbama apie karo baisumus, 
bet įvykiai veda ne į taiką, 
bet į karą. Koegzistencijos ša 
liniukų su Kremliumi taikingi 
norai susidūrę su komunistų 
politikos realybe, noru bet 
kokiomis priemonėmis užval 
dyti pasaulį, griūva kaip iš 
supiltos piramidės. Atrodo, Va 
karų politikų tarpe yra turiu 
čiu viltį dabartinį Rusijos re 
žfmą susprogdini’ iš vidaus. 
Bet Rusijos politikos žinovai 
tvirtina, kad tai neįmanoma 
prie ten viešpataujančio, tero 
ro. Tik prisiminkim Molotovo 
Malenkovo ir Žukoyp istori 
jas. Antra, pasikeitiųiąs parti 
jos vadovybėje, dar nereiškia 
režimo pasikeitimo.

Koegzistencijos šalininkų 
dar nemaža yra visuose kraš 
tuose. Jie dar nežino kas yra

komunizmas gyvenimo prak
tikoje, gyvendami laisvuose 
kraštuose, sočiai pavalgę, pa 
doriai apsirengę. Čia iškyla 
reikalas visur sustiprinti anti 
komunistinę akciją visuose 
kraštuose koegzistencijos ša
lininkams parodant jį tokį, 
koks jis.yra praktikoje Ypač 
ši pareiga krinta ant pečių 
tų, kurie yra kilę iš kraštų 
esančių anapus geležinės už
dangos.

Reikia griežtai kovoti su 
kai keno tendencija, kad esą 
jau nėra prasmės lysti visur, 
ir, visiems į akis su memoran 
durnais, bareiikimaip SitoKs 
elgesys būtų lygus priešui tai 
kininkauti. Antra, jei tarptau 
tiniuose suvažiavimuose kai 
bama apie žiaurumus vykdo 
mus Afrikos tautelėse, kodėl 
turėtume tylėti apie žudymus, 
koncentracijos stovyklas ana 
pus geležinės uždangos? O pa 
galiau kova prieš komuniz 
mą nėra vien kova už paver 
gtų išlaisvinimą, bet taipgi už 
laisvųjų apsaugą, kad jie ne 
kristų į komunizmo nasrus. 
Nevisi laisvieji supranta ir re 
gi, kad ir ties jų galvomis ky 
ho komunistinis piautuvas. To 
dėl toliau matančių ir ant sa 
vo kailio išbandžiusiu komu 
nizmą yra pareiga būti grę 
siančic pavojaus šaukliais.

Lietuvos laisvinimo fronte, 
nors Vyriausiam Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetui dar ne 
pavyko visų grupių apjungti, 
tačiau jėgos ir laikas nebuvo 
eikvojami ginčams Nors tyliai 
bet gilią darbo vagą VLIKas 
per praeitus metus yra išva 
ręs.

Lietuvos byla tarptautinėse 
įstaigose dar nebuvo iškelta, 
nors šia linkme lietuviški vei 
kėniai dirbo gana daug. Lie 
tuvos klausimas turėtų būt pa 
judintas, kai bus svarstomi 
Vokietijos rytiniai rubežiai. 
Sprendžiant iš šiandieninės 
tarptautinės padėties, sunku 
pramatyti kada bus pajudin
tas rytinių Vokietijos rubežių 
klausimas. Be karo ir be per 
mainos Rusijos režimo, toji 
diena dar labai toli

Pavergtoje Lietuvoje praė
jusiais metais reikšmingu lak 
tu reikia laikyti, pasinaudo
jant amnestija, gana nemažas 
skaičius lietuvių grįžo iš iš
trėmimo Žinoma, didelė dalis 
grįžo be sveikatos, ligoniai, 
kurių jėgas iščiulpė ir sveika 
tą pakirto koncentracijos sto 
vykios. Paskutiniai praneši-
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Seselių pranciškiečių šiais metais gimnaziją, Vila Zelinoje, baigusieji, po padėkos šv. mišių 
kurias atlaikė J E. Dorn Vicente Zioni, S, Paulo kardinolo vyskupas pagelbininkas gruodžio 
mėn. 13 d. V. Zelinos parapijos bažnyčioje. Iš elės jau trečioji laida. Sėdi: viduryjo J. E. 
vysk. Dom Vicente Zioni, kun. kleb. P. Ragažinsikas, seselė M. Urbana ir seselė M. Leonida.

Maskvos
Kiekvienas kuris siekia tai

kos ir nusiginklavimo, prisi
deda prie Maskvos jubilėjų 
minėjimo. O ji turi daug jubi-

mai sako, kad pavergtoje Lie 
tuvoje rodoma šiek t ek dau
giau tolerancijos katalikų at
žvilgiu. Valdininkai lankantie 
ji bažnyčias jau nėra viešai 
persekiojami, bažnyčiose ku
nigams jau leidžiama vaikus 
katekizmo mokyti. Bet ben
drai paėmus Lietuvoje skurdu 
ir juoda Gyvenimas kolcho
zuose nepagerėjo. Drabužių, 
vaistų yra didžiausias trūku
mas. Nors maisto reikalai pa
gerėjo, tačiau toli gražu nė
ra padėtis normali Politinės, 
kultūrinės laisvės jokios Par
tijos organizacijos spauda tik 
komunistams leidžiama Net 
grynai religinio turinio knygų 
neleidžiama spausdinti. Jauni 
mo rusinimo tendencijos aiš
kiai matomos; Kaip carai, 
taip ir raudonieji Kremliaus
imperialistai atkakliai siekia 
imperialistinės Rusijos planų 
išnaikinti Pahaltijos tautas ir 
dominuoti Baltijos jūrą.

Laisvame pasaulyje paskli- 
dusiems lietuviams didelis už 
davinys uždedamas - visomis 
galimomis priemonėmis siekti 
Lietuvos išlaisvinimo. Tai 
šventa pareiga nuo kurios nė 
vienas negali atsisakyti Tai 
šventa pareiga nuo kurios nė 
vienas uegąli atsisakyti. Duok
Dieve, kad 1958 m žymiai ori 
artintume Lietuvos išlaisvi- 

\nimo valandą.

J u b i I é j a i
lėjų:

— 40 metų nuo bolševikų 
revoliucijos.

— 39 metai nuo to, kaip So 
vietai sulaužė pirmą tarptau
tinę sutartį

— 38 metai, kaip Sovietai 
oficialiai Įvedė priverčiamo
jo darbo lagerius.

— 36 metai nuo 15 000 jūri
ninkų ir darbininkų išžudymo 
Kronstate.

— 30 metų nuo pirmojo pa
rodomojo teismo «gaudies 
priešam»’

— 29 metai nuo žemės atė 
mimo ūkininkam ir priversti
nio sukolchozinimo.

— 23 metai nuo didžiojo 
Stalino įvykdyto armijos iš 
valymo.

— 18 metų nuo Suomijos 
užpuolimo ir už tai išmetimo 
iš Tautų Sąjungos.

KAM LAUŽYTI SAU GALVĄ? VISI ŽINO, KAD

Tradicini Nauju Metu SUTIKIMA 
kaip kasmet, taip ir šiais metais ruošia Liet. Kat. Ben
druomenės Choras, Vila Zelinoje, gimnazijos salėje. Tik 
iš anksto reik apsirūpinti pakvietimais, nes prie įėjimo 
nebus galima gauti.

Kadangi nėra galimybės choro rėmėjus aplankyti 
namuose, todėl choro rėmėjai pakvietimus prašomi pa
siimti iš choro pirmininko P. Šimonio. Patogiausia tai 
padaryti sekmadienį prieš 11 vai. mišias, ar po jų, Vila 
Zelinoje.

Iki pasimatymo Naujų Metų sutikime.
Choro Valdyba.

k

— 17 metų nuo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos okupavimo iv 
Lenkijos užpuolimo ir 10,000 
lenkų karių išžudymo Katyne.

— 16 metų masinių depor 
tacijų į Sibirą iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos.

— 12 metų nuo Jungt. Tau 
tų, kur Sovietai iškilmingai 
žadėjosi pagerbti žmonių ir 
tautų laisves.

— U metų nuo Niurenber 
go teismo, kuriame ir sovie 
tai reikalavo bausti agreso 
riu8 ir nusikaltėlius žmoniš 
kumui

— 7 metai nuo sovietų su 
planuotos ir remiamos agresi 
jos Korėjoje.

— 3 metai nuo «taikingos 
koegzistencijos» paskelbimo.

— 1 metai nuo sovietų tan
kų «koegzistenomio žygio» 
per Vengrijos laisvės kovoto 
jų lavonus. Taip pat vieneri 
metai nuo Sovietų grasinimo 
raketom nušluoti Angliją ir 
Prancūziją. Darb.
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Siūlo ATLANTO Bendruomenės Tau 
toms labiau domėtis pavergtomis Ry

tu Europos Tautomis
(Elta) Šį rudenį Bruegge po 

sėdžiavo Atlanto bendruome 
nės tautų studijų grupė, ku 
rių viena nagrinėjo ir Atlan 
to tautų santykius su totalis 
tinėmis valstybėmis Šveicarų 
laikraštis «Neue Zuercher Zei 
tung» (Nr. 336) dabar paskel 
bė ištraukas iš neseniai suda 
ryto tų svarstymų reporto 
Visas reporto skyrius pašves 
tas pavergtųjų Rytų Europos 
tautų klausimui Atlanto ben 
druomenės tautos raginamos 
labiau domėtis pavergtųjų tau 
tų likimu. Šitos tautos po an 
tro karo niekad neturėjo pro 
gos ir galimumų laisvai, pasi 
rinkti sau politinę ir sociali
nę santvarką Įvykiai ir nuo 
taikos už geležinės uždangos 
aiškiai rodo, kad Rytų Euro 
pos pavergtos yra geriaustos 
Atlanto tautų talkininkės. Pa 
čių Atlanto tautų principai ir 
pagrindinės idėjos turėtų Va 
karų tautas paskatinti neuž
miršti Rytų Europos tautų ir 
nesudarinėti sudabartiniais ko 
munistiniais valdovais Rytuo 
se jokių sutarčių, kuriomis 
galėtų būti patvirtinta ir jam 
žinia dabartinė padėtis.

Raporte analizuojamas ir 
bendras Sovietų Sąjungos pos 
talininis laikotarpis Pabrėžia 
ma kad ir Stalinui mirus so 
vietinis komunizmas savo šie 
kių nepakeitė. Jis tebesiekia 
pasaulį užvaldyti Sovietų po 
litiKa ir po Stalino liko bemaž 
ta pati Kai Sovietai įsitikino 
kad neįmanoma visus Stalino 
metodus perimti, jie ėmėsi 
kai kuriuos veikimo budus 
šiek tiek modifikuoti,^keisti, 
hėrėdami nukreipti "pavojų 
nuo paties režimo. Tos taria 
mos reformos tačiau davė pa 
čiam Kremliui nelauktų vai 
šių. Išryškėjo vidinė sovietų 
sistemos krizė. Pradėjo irti 
komunizmo vientisumus, išryš 
kėjo vidiniai priešingumai pa 
čioje valdančioje klasėje, o 
Sovietų pajungtos satelitinės 
tautos ėmė desperatiškai siek 
ti didesnės nepriklausomybės 
žmoniškesnių gyvenimo sąly 
gų. Komunistinės ideologijos 
įtaka jaunime -netik nesusti 
prėjo, bet ir silpnėja. Ir inte 
lektualams nusibodo tuščios 
komunistinės dogmos ir atstu 
mia komunistinės politikos ne 
moralumas.

Bet šitie reiškiniai, sakoma 
raporte, neturi nukreipti dė 
mesio nuo fakto,kad komunis 
tinis režimas remiasi politinės 
ir karinės jėgos monopoliu, ti 
kriaii sakant komunistų parti 
jos diktatūra, kuri į nieką ne 
atsižvelgia. Antra, komuniz 
mas «vienoje šalyje» vis la 
biau išsigimsta į komunistinį 
imperialistinį bloką, kuris ne 
ideologiniais, o grynai impe 
ria 1 ištini© prestiže sumetimais 
stengiasi išplėsti savo įtaką į 
visas puses, išnaudojant savo 
potenciniu priešų silpnumą ir 
nesusiklausymą. Mažai esą ga 
limumų, kad totalistinė siste 
ma sugriūtų vien dėl savo vi 
dinių krizių, jei tai sistemai 
pavyksta pasiekti žymesnių 

DĖMESIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ

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

KONCERTĄ - BALIU,
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

technikinių, karinių ir diplo 
matinių laimėjimų.

Kai dėl vadinamo «tautinio 
komunizmo», tai nereikia už 
miršti, kad nežiūrint režimo 
sušvelnėjimo tokiuose kraš 
tuose nuo leninizmo neatsime 
tama, komunistinės diktatūros 
neatsisakoma. «Tautinis komu 
nizmas» netik kad nepaken
kiąs komunizmo plitimui, bet 
dargi jam galįs padėti plisti 
nekomunistiniuose Azijos, Af 
rikos ir Pietų Amerikos kraš 
tuose, kur pirmykštės stalinis 
tines formos kpmunizmas sun 
kiau butų galėjęs įsiskverbti.

Amerikos užsienio politikos 
svarstymai. JAV se pastaru© 
ju metu gyvai svarstomi Ame 
rikos užs enio politikos pagri 
ndai ir kryptys, pirmoje eilė 
je nagrinėjant klausimą, kaip 
vertinti padėtį Sovietų Sąjun 
goję ir kurios linijos laikytis 
santykiuose su Maskva. Nėra 
paslaptis, kad amerikiečiai 
apie tai neturi vieningos nuo 
monės. Vieni Sovietus laiko 
stipriais ir siūlo ieškoti su 
jais kompromisų, kiti pastarų 
jų kelių metų įvykiuose So 
vietų Sąjungoje mato soviet! 
nio režimo silpnėjimo ir irimo 
žymių ir pasisako už griež
tesnę laikyseną Kremliaus at 
žvilgiu. Apie žinomo politiko 
Kennuno siūlymus siekti su 
Maskva susitarti dėl tam ti 
kros Europos dalies neutrali 
zacijos jau esame anksčiau 
pranešę Pastarosiomis dieno 
mis iškilo ginčas tarp JAV už 
slėnio reikalų ministério Dul 
leso ir senatoriaus Fulbright, 
kuris priešinusi Dullest) teigi 
mui, kad' Sovietų Sąjungos nó 
zicija esanti susilpnėjusi Jo, 
senatoriaus nuomone, sovietų 
metimasis j sunkiąją pramo
nę ir ginklavimąsi rodąs kaip 
tik sovietų stiprumą Esą klai 
da pabrėžti vis sovietu silp
numą ir tuo susilpninti savo 
pačių (Amerikos ir laisvojo 
pasaulio) tolimesnio ginklavi
mosi pastangas Dar yra prie
šingumų ir tarp demokratų ir 
respublikonų. Nors ir vieni ir 
kiti yra už tai, kad laisvasis 
pasaulis Sovietų Sąjungos at
žvilgiu butų stiprus, bet siū
lomi veikimo būdai yra skir
tingi. Pvz., buv. demokratų 
kandidatas į prezidentus, Ste 
vensonas. reiškia nuomonę, 
kad Amerikos vyriausybė aki 
vaizdoje sovietinio judrumo 
turėtų mestis labiau į ūkinę 
ofenzyvą pasaulyje, o ne ap
siriboti vien tik kariniais pa
siruošimais. Be to, nereikia 
taip griežtai paneigti ir gali 
mumus su Maskva atnaujinti 
derybas, kaip tai darąs Dul- 
lesas, kuris jau netikįs, kad 
e=amose sąlygose su Krem
lium būtų galima rimtai tar
tis. Visi šitie svarstymai, be 
abejo, turi sukelti gyvą susi 
domėjimą ir pavergtųjų tau 
tų sluoksniuose. Juk nuo to, 
kaip galutinai apsispręs Ame 
rika, kokios linijos laikysis 
Maskvos atžvilgiu, daug pri 
klausys pavergtųjų tautų rei 
kalo tolimesnis vystymasis.

MŪSŲ LIETUVA

Paskleidus variui naują laiką, 
pastatę žiburius, rankas paspausim 
įr vėl išskrisime iš būęio, — k 
iar priešais, ar draugais — neklausim.

Vėl megsime, kaip voras, tinklą 
ir varvinsim į bendrą didžią lempą 
vieni nuodų, kiti alyvos — 
nuo to gyvenime skaudu ir gera tampa.

Tyloje skrenda laukiama minutė.
Prie naujo aukuro gražiai sukurto, — 
mes nešam prižadus ugningus, 
mes nešam pundus užgyvento turto.

Beskirstantys altoriai šviesūs gesta...
Vieni puoton, kitiems skausmai ar žygiai... 
Kodėl, naujybių paskelbėjau, 
gyvenimo lobius pâskirstei taip nelygiai?

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Nauji Metai
Naujųjų Metų valandą didingą 
uždekime žvakes visų altorių 
ir neškime turtus aukoti 
su mylinčiu draugu ir keršto broliu.

— (E) Premijos už vande
niu praskiestą pieną. Vilniaus 
radijas gruodžio 3 d. papasa
kojo apie tokį kolūkinį ateiti 
kimą: Viena melžėja nuolat 
būdavo premijuojama, kad iš 
savo karvių primelžia nuosta 
biai daug pieno Kitos kolū
kio melžėjos pavydu į ją žiū 
vėdavo. Vyresnybė ją gyrė ir 
suteikė vieną premiją po ki
tos. Kol galų gale paaiškėjo, 
kad ji savo «laimėjimus» pa
siekusi vandens pagalba. Prieš 
vežant pieną į pieno surinki
mo punktą vis praskiesdavo 
pieną vandeniu ir jo susida
rydavo didesnis kiekis.

-- (E) Didžiulis linų perdir 
bimo fabrikas statomas Uk
mergėje. Jis užims 28 ha plo 
tą Pirmąją produkciją išlei- 
siąs ateinančių metų antroje 
pusėje.

— (E) Du Lenkijos lietuviai 
atvyko į Vilnių studijuoti, tai 

Punsko krašto lietuviai Danu
tė Grabauskaitė ir Algiman
tas Užbfla. Jie Lenkijos vy
riausybės pasiųsti į Vilniaus 
universitetą studijuoti lietu
vių kalbą ir literatūrą Jie a- 
bu yra baigę Lietuvių Suval
kų gimnaziją, kuri dabar yra 
Punske. Algis Vilniaus radio
fono korespondentui pareiš
kęs, kad iš pradžių buvęs nu 
matęs studijuoti tiksliuosius 
mokslus, bet paskiau apsis
prendęs studijuoti lietuvių kai 
bą. nes jam atrodą, kad šitas 
dalykas kraštui esąs labiau
siai reikalingas į savo kraš
tą galėsiąs savo žmonėms 
daugiau padėti. Studentė Da
nutė jau visą laiką svajojusi 
studijuoti lietuvių literatūrą, 
galvoja būti literatė Vasaros 
atostogų metu numato parink 
ti medžiagos apie Antaną Ba 
ranauską, kai jis gyveno Sei 
nuošė. Be to, numačiusi rink 
ti tautosaką, dainas ir kt. Ir

1957 m. gruodžio 28 d.

Algis atostogų metu nori rink 
ti kalbinę medžiagą.

— (E) Troškūnuose buvo su 
rengta rajono liaudies meno 
paroda Iš viso buvo išstaty
ta 400 rankšluosčių, staltiesių 
ir kitų išdirbinių. Taip<patbu 
vo rodomi medžio drožiniai 
ir kiti liaudies dirbiniai.

— (E) Ką svarstė Lietuvos 
komunistų partijos centro ko 
mitetas. Plenumo posėdžiuose 
gruodžio 3 4 d. buvęs svare 
tomas klausimas, kaip susti 
printi idėjinį politinį darbą 
moksleivių tarpe. Pranešimą 
tuo klausimu padaręs ck se 
kretorius Niunka Esąs priim 
tas atitinkamas nutarimas Ma 
tyt Lietuvoje moksleiviai ko 
munistų įtaigojimims yra ats 
parūs, jei net Lkp centro ko 
miteto plenumas svarsto, ko 
kių pr emouių imtis palenkti 
Lietuvos moksleivius į komu 
nizmą.

— (E) Kas penkta ukmer 
giečių šeima turi radijo imtu 
vus, paskelbė Vilniaus radi 
jas gruodžio 4 d Ukmergės 
rajono kolūkiuose esą apie 
300 radijo imtuvu, o «radijo 
taškai» apima 2,500 rajono gy 
ventojų.

— (E) Prof. Dr. Kazimieras 
Vasiliauskas po sunkios ligos 
mirė lapkričio 24 d., 77 metų. 
Buvo žymus technikos moks 
liniukas. Dideli jo nuopelnai 
ruošiant naująją inžinierių 
kartą per 35 pedagoginės vei 
klos metus.

— (E) Nepanaikino draudi 
mo lankyti Pabaltijo kraštus. 
Sovietų įstaigos pastaruoju 
metu sveti mšahari^s jau leido 
lankyti Rygą Dabar amerikie 
čių UP praneša, kad Sovietai 
panaikinę draudimą lankytis 
Pabaltijo kraštu» se, buv. Len 
kijos srityse ir Pietų Sibire. 
Tačiau paaiškėjo, kad ir atei 
tyje svetimšal ai Pabaltyje ga 
lės lankytis tik Rygoje.

— (E) Didžiausią Lietuvoje 
šaldytuvą numatoma statyti 
Aukštuosiuose Paneriuose 
(prie Vilniaus). Būsią galima 
patalpinti 5,800 tonų mėsos ir 
kitų produktų. Tai du kartus 
viršysią visų esamų Vilniaus 
šaldytuvų pajėgumą. Šaldytu 
vo statybai skiriama 20 mili 
jonų rublių. Prie šaldytuvo 
veiks ir dirbtinio ledo fabri 
kas, kuris per parą duosiąs 
20 tonų ledų. Statyba praside 
da šiais metais ir numatoma 
baigti 1959 metais. Vilniaus 
šaldytuvų kombinato vyr. in
žinierius yra inž. Jankaus 
kas.

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

Fone 63 3285'

CASA LEONY
Prieinama kaina parduodami 
bei sąžiningai taisomi aukso 
laikrodžiai ir papuošalai.

Richardas Lazdauskas
Rua Itapegi, 14-5-A - V.Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

i PARC IDA
nuo š. m, spalio 19 d. iki sausio 6 d. IBIRAPUEROS PAR 

KE - PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 13 iki 2i vai kiekvieną dieną, šeštadie

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

Apie Paroda, stilių ir dar kai ka.
" Rašo Dr. E. Draugelis

(Užbaiga)

Lietuvių kolonija Brazilijo 
ję gana skaitlinga, (45 000 50 
000) Ji turi savo ilgamečius, 
dar nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės paskirtus atsto
vus, minister} D?. F. Meierį, 
spaudos atąchė rašytoją P. 
Babicką Rio de Janeire ir kon 
sulą A. Polišaitį São. Pauly. 
Kaip visur, taip ir čia yra 
įvairių balsų bei nuomonių, 
kad Brazilijos lietuviai mažai 
kultūriniame bare pasireiškia, 
nepakankamai organizuoti (lig 
šiol nepajėgia susiburti į L 
Pa. B-nę, kad per mąžaį' pri
sideda lėšomis prie Tautos 
Fondo ir t.t. Pirmu žvilgsniu, 
neįsigilinus į esamą padėtį, 
tie užmetimai lyg ir turėtų 
rimtą pagrindą. Tačiau nerei 
kia išleisti iš akių ir aplinky 
bių, daug ką šioje padėtyje 
paaiškina, pateisina, arba kai 
tinimus suminkština.

Reikia arčiau susipažinti su 
pirmųjų išeivių mase, kurie 
čion skaitlingai atvyko prieš 
25 30 mėtų; tai daugumoje 
sunkaus fiziško darbo darbi 
ninkai bei darbininkės, mažai 
ar visai nepasiruošę intelek
tualinei profesijai ir neturėję 
amatų specialybės. Kas gi ne 
žino, kad technikai specialis 
tai lengviau dirba ir geriau 
apmjkami? Aš manau, kad 
tik dėka mūsų tautiečių suma 
numo, darbštumo bei ryžto, 
dar palyginus, jiems laiku ir 
laimingai pavyko atsipalai
duoti nuo sunkaus beviltiško 
vergų darbo fazendoje ir kur 
tis didesniuose miestuose, kas 
kart užimant vis geriau apmo 
karnas vietas.

Žinomą, ką ir bekalbėti a- 
pie tuos, kurie turėjo šiokią 
ar kitokią specialybę, arba 
kurie ryžosi atidaryti predy 
bos ar pramonės, kad ir ma 
žutę įmonėlę: netrukus jie ne 
tik sustiprėjo, išaugo, bet ir 
gražaus pinigo pasidarė. Da
bar jie yra jau, kaip sakoma, 
milijonieriais. Taip pat neblo 
gai laikosi ir tie, kurie laiku 
įsigijo tinkamus žemės plotus 
ir kaip ir tėvų žemėjė ver
čiasi ūkiu

Antras pasaulinis karas vėl 
sukėlė lietuvių išeivių bangą, 
palyginus su pirmomis, kad 
ir nedidelę, bet intelektualiai 
pajėgę, specialiam techniš 
kam gyvenimui labiau pasi
ruošusią. Nežiūrint labai ne 
palankių sąlygų (nepripažini

Dėmesic!!!
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 A K> 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 ra 
kvietimai nebus pardavinėjami.

V. Anastazijaus
M. R. B lio Valdyba

mas įgytojo mokslo diplomų 
etc) beveik visi dypukaijau 
pakenčiamai, arba net tvirtai 
atsistoja ant kojų.

Ne tik savo asmeniniame 
gyvenime, materialiniame, 
bet ir bendrame lietuvių ko
lonijos gyvenime pasireiškė. 
Leiskite man bent keliais žo
džiais suminėti tuos stambes
nius lietuviškos kultūros pa
sireiškimus, kurie mus susti
prino ir pastaruoju dešimtme
čiu.

Be įvairių kultūrinių eilinių 
parengimų ir tradicinių kas 
metinių minėjimų svarbesnių 
mūsų tautos bei valstybės lai 
mėjimų, ypatingais svarbiais 
kultūros bare žygiais laikyti 
na: 1) Pirmoji meno ir tauto
dailės paroda S Pauly 1952 
mt, 2) IV Centenário S. Fau- 
lyje lietuvių paroda 1954 m 
Ibirapueros parke 3) Liet, re 
Ilginio meno paroda Rio de 
Janeire, 4) Liet tautų meno 
paroda (surengta M, Remen- 
čienės) 1956 m.. 5)Pirmnji pa 
šaulyje Liet Architektūros pa 
rodą* (triptikas) inž. M Iva
nausko 1956 m (Biblioteca Mu 
nicipal). ir dabartinė pilnut! 
nė' Liet Architektūros paroda 
Ibirapueros parke (inž. M. Iva 
hausko).

Tiek mūsų, tiek vietos spau 
doje šita paroda įvertinta la
bai teigiamai Tačiau su kar 
tūliu reikia pastebėti, kad ja 
labiau susirūpinę, svetimtau
čiai, negu mes patys, mūsų 
kolonija jos masė liko abejin 
ga. arba visai šalta Labai gai 
la, bet tuomi pabrėžė savo 
kultūrinį nesubrendimą ir mū
sų tautos kovai abuojumą. 
Vieno aš prašau Dievo, kad 
šitokia «nesekmè» nesiima 
žintų «ryžto» ir entuziazmo 
mūsų kultūrinio baro darbuo
toju bei puoselėtojų. Negalė
damas išvardinti visų nuošir
džiu mūsų kultūrinio baro rė- 
mėju, bent kelis mano many
mu, žvmesniuš čia turiu pa
minėti' kaip inž J Mulekas, 
n’of dr J Končius, inž. S. 
Kolupaila, inž Gimbutas, dr. 
M. Alseikaitė Gimbutienė ir ki 
ti tolimuose kraštuose mūši} 
bičiuliai.

Gi čia vietoie tarpe žymes 
n jų jų kultūros darbuotojų (vėl 
tik mano manymu) tenka pa
minėti mūsų valstybės atsto
vus: minister} Dr. Friką Meie 
rį ir konsulą A. Polišaitį, ko
lonijos kapelioną kun P. Ra-

Naujo tipo radaras paskiausiu metu Š. Amerikoj išrastas, 
naudojamas žemo skridimo lėktuvams susekti Šis radaras 
yra įtrauktas į kariuomenės apsiginklavimo sistemą. Jis len
gvai gali būt perkeltas į kitą vietą sunkvežimiu, lėktuvu ar 
helikopteriu.

Is Lietuviu S-gos
Jūsų korespondentui teko 

proga susitikti su L S B. Pir 
mininku p. Kpt. J Čiuvinsku 
ir pasikalbėti įvairiais Sąjun
gą liečiančiais klausimais. 
\ - Gal Tamsta, p. Pirminin
ke, galėtumėt suteikti žinių 
apie S gos švietimo ir kultū 
ros reikalus?

— Lietuvių Sąjungą Brazi- 

gažinską, kun A. Ausenką ir 
kan. Z Ignatavičių; rašytojų 
tarpe Karolę Pažėraitę, M. 
Vinkšnaitienę, Venancijų Ali
są Arminą, P Babicką ir H 
Mošinskienę Menininkų tar
pe' Vladą Stančikaitę Àbrai- 
tienę, A. Kairį, A. Navicką, 
M. Ivanauską; inžinierių tar
pe: inž. Ivanauską, inž P Bal 
tėną, inž. Č Šalkauską (dėja, 
su lietuvišku gyvenin>u ir vei 
kimu nepalaiko jokių ryšių. 
Red), inž J Abraitj, inž. V. 
Abraitį ir kitus.

Sunkiausia būtų išvardinti 
visus visuomenės darbuotojus 
nes visuomeninio darbo barai 
plečiasi ir reiškiasi įvairiomis 
formomis, bet pirmoje eilėje 
kelčiau svarbą priaugančios 
kartos gelbėjimą nuo nutautę 
jimo, taigi jaunimo organiza

NAUJIENA!
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

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

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn. 
gausite nemokamai «Gintaras» vienintėbs 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 Pi’enumeratos kaina į visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr.$300.00

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

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

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 cruz pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską

Brazilijoje veiklos.
lijoje, kaip tik ir yra švieti
mo ir kultūros organizacija. 
Jos tikslas • skiepyti lietuvy
bę mūsų išeivijoje. Prieš ka
rą čia veikė 5 lietuviškos mo 
kyklos su maždaug 10C0 mo
kiniais, bet karui prasidėjus, 
einant vietos įstatymais, sve 
timų kalbų mokytis galėjo 
tik tie vaikai, kurių amžius 

torius, švietėjus; kun. Šeške
vičių, muz Kaseliūną, prov. 
Lukoševičių, Remenčius, muz. 
Girdauską, seselns Pranciš- 
kietes ir visą eilę mūsų mo
kytojų Antroje eilėje, taip 
pat svarbioje, eina mūsų spau 
dos ir radijo darbuotojai bei 
visuomeninio gyvenimo orga
nizatoriai, kaip kun. P. Raga 
žinskas, P. Šimonis, inž. Ba- 
čelis. kap Čiuvinskas, agr. 
Boguslauskas, prof Stonis. M. 
Remenčienė, S. Remenčius, 
K Ambrozevičius, A. Ambro- 
zevičienė, K Ausenką, Agr. 
Al. Vinkšna tis, J. Valavičius, 
H Valavičius, J. Antanaitis,. 
Aid. Nadolskytė, J. Baužys ir 
vienas kitas iš jaunųjų tarpo.

D eve, jiems padėk ir lai
mink jų darbą 

peršokdavo 14 metų. Kadan^ 
gi tuo laiku tokių mokinių 
neatsirado, tai viena po ki
tos buvo uždaromos lietuviš
kos mokyklos ir parduoti B. 
Retiro, Parque das Nações lie 
tuviškų mokyklų pastatai ir V, 
Locijos žemės sklypas. Tas 
buvo skaudus įvykis, ypatin
ga5 tiems, kur gyvena šimtai 
lietuviškų šeimynų. Tačiau 
tas jau praėjo ir, tol Sąjun
gos turtas nei bus parduotas, 
nei užstatytas, o reikalui e 
sant, dar įgytas, kaip kad įgi 
jome naują fortepijoną, kuris 
Sąjungai kainavo virš 70.000 
kruzeirų.

Šiuo laiku veikia Lituanisti 
kos kursai V. Anastazijoje, 
kur dirba mok. St. Kubiliūnas 
ir V. Beloje mok. J. Kaseliu 
nas.

Be to, Parque das Nações 
apylinkėje Lituanistikos kur 
sus veda mok. E. Bortkevi 
čius ir mok. St. Jurevičius 
Šie du švietėjai, nors ir netu 
rėdami lietuviško pastato, pri 
siglaudė p.p. Šukių garaže ir 
ten mokina lietuviukus, kad 
užaugę galėtų nors laišką pus 
broliam į Lietuvą pasiųsti.

Čia kaip tik ir turiu išreikš 
ti didelę padėką mokytojams; 
St. Kubiliūnui, J Kaseliūnui, 
Pažėraitei, Vmkšnaitienei, E. 
Bortkevičiui ir St. Jurevičiui, 
kurie savo brangų poilsio Jai 
ką skyria lietūvybei išlaikyti.

Apgailestautina, kad Moko
je iki šio laiko negalima bu
vo suruošti panašių kursų, 
nors mokytojas ėjo iš namo į 
namą ragindamàs tėvus ir mo 
kinius Lituanistikos kursus 
lankyti.

— Kokia yra S-gos finansi 
nė padėtis, juk turint tokį tur 
tą yra taip pat didelės ir iš
laidos?

— L. S. B. nėra komerci
nė ergan zacija. Jos pajamas 
sudaro: nario mokesčiai, salių 
išnuomavimas ir ruoštieji va
karai. Praeitais ir šiais me
tais Sąjunga apmokėjo virš 
100.000 kruzeiru už atsiliku
sius kelių metų valdžios mo
kesčius, buvo padaryti keli 
smulkūs remontai, įsigytas for 
tenijonas ir dar kasoje tu
me kelfoliką tūkstančių k 
zeirų Todėl S-gos kasos 
vis nėra perdaug geras 
taip pat nėra apverktinai 
kad kas mano.

Š m. gruodžio mėn 
bus suruoštas koncertą 
liūs, kuriame dalyvaus is Mu 
nicipal Teatro primadona ba
lerina ir viena operos solis
tė ir žymiausios mūsų Kolo
nijos meno pajėgos. Taigi, iš 
šito baliaus tikimasi gero pel 
no.

— Kokias perspektyvas S- 
gos veikloje numatote 1958 
metams?

— Pirmoje eilėje aš noriu 
pasveikinti Valdybos ir visus 
S gos narius ir jų šeimas su 
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais ir palinkėti, kad atei
nantieji metai visiems būtų 
malonūs ir laimingi!

Sekančiais metais manoma 
ir toliau tęsti Lituanistikos 
kursus S. Paulo apylinkėse, 
kur tik susiras norinčiųjų ju
os lankiti. Suruošti eilę pas
kaitų įvairiais klausimais, pa 
dėti lietuviams įsigyti nuosa
vas patalpas lietuviškam dar
bui ir remti bent kokį lietu
višką ir kultūros darbą.

— Kokia Tamstos, p. Pir
mininke, nuomonė apie stei
giamą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę?

— Tokios organizacijos stei 
girnas yra pagirtinas dalykas. 
Ji galės gerai veikti ir plės
tis, jeigu joje bus pasišventu 
šių lietuvių darbui. Entuzias
tų, rodos yra, bet tik noriu pa

(pabaiga 6 pusi.)
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NOBELIO
(Tąsa)

Nobelio testamentas: Aš, že 
miau pasirašęs, Alfredas Ber 
nhardas Nobelis, rimtai aps 
varstęs pareiškiu, kad mano 
paskutinioji valia dėl turto, 
kurs liks man mirus, yra se 
kanti:

Mano paliktas iškečiamasis 
turtas turi būti paskirstytas 
sekančiai: kapitalas, kuri vyk 
dytojai iškels į užtikrintus 
vertybės popierius turi suda 
ryti fondą, kurio palūkanos 
kas metai turi kaipo premija 
būti išdalintos tiems, kurie 
tų metų bėgyje padarys žmo 
nėms didžiausią naudą Paid 
kanos .padalinamos į penkias 
lygias dalis, kurių viena ten 
ka tam, kurs fizikos srity pa 
darys svarbiausią išradimą, 
antrą dalis tam, kurs padarys 
svarbiausią išradimą ar page 
rinimą chemijos srity; trečia 
tam, kurs fiziologijos ar medi 
cinos srity atidengs ką nors 
svarbaus. Toliau sekanti pre 
mija tenka literatūros srity 
žymiausiam veikalui dealisti 
ne kryptimi Penktoji dalis 
tam, kurs daugiausia prisidės 
tautams subrolinti, esančioms 
armijoms panaikint! ar suma
žinti arba šaukiant taikos kon 
ferencijas Fizikos ir chemi*

v premiją skiria Švedų Mo
ti Akademija; fiziologijos 

medicinos — Carolinska 
utas Stockholme, litera

— Švedu Akadem a 
holme, o už trikes as 
s — penkių narių k irn 
kurią paskiria No-vegi 

jos parlamentas (Startin ’et) 
Pabrėžiu save norą, kad da 
linant premijas nebūtų atsiž 
veisiama i tautybę nežiūrint 
ar jis skandinavas ar ne.

Paryžius, 1895 m 
lapkričio 27 d.

Sį testamentą jis parašė 
pats savo ranka, Švedų kiti 
ne Paryžiuje, visai neatsiklau 
sęs jokio juridinio patarėjo. 
Advokatų jis labai nemėgo, 
užtat testamentas pilnas įvai 
rių formalinių trukumu, jų na 
sekoje kilo daug ginčų dėl 
testamento vykdimo. Pagaliau 
galų gale buvo įkurta Nobelio 
įstaiga, kur buvo paruošti pa 
grindiniai įstatai. Pirmosios 
premijos buvo paskirtos (901 
metais.

Nobelio turtas jam mirus 
siekė apie 34.00J 0Q0 švediškų 
kronų. Metinių palūkanų de 
šimtoji dalis pervedama kapl 
talo sąskaiton, o likusieji pa 
dalinami po lygiai visoms pen 
kioms premijoms, kurių 3/4 
skiriamos laureatui, o 1/4 ski 
riamas iškilmių išlaidoms pa
dengti.

Užpraeitame «Jaunystės 
Aido» numeryje, Įsivėlė ne
maloni klaida Straipsnyje 
«Musų auksas — Gintaras» 
vieton: - Gintaras yra fosili
niai ir t.t. turi būti: Gintaras 
yra fosiliniai sakai, jo chemi 
n į sudėtis yra Si0 Hi6 O.

R K.

PREMIJA
. ĮVAIRENYBES

Nematė nimfų...
Labai garsus prancūzų XIX 

amžiaus dailininkas Corot vie 
ną dieną tapė gamtoje. Pro 
šalį ėjęs kaimelio mokytojas 
staptelėjo, žvilgterėjo į bai 
giamą paveikslą, nesusilaikė 
ir prabilo:

— Tai tamsta esi garsusis 
Carot?

Dailininkas linktelėjo gal. 
va. Užsimezgė pasikalbėjimas 
ir mokytojas prisipažino, nie 
ko ynatingo Carot asmenyje 
nematąs, žmogus kaip ir visi 
kiti ir kodėl jo kūryba taip 
žavimasi, berods nieko čia to 
kio.

Carot pamąstęs nutarė pa
aiškinti mokytojui apie skir
tumą tarp dailininko ir pap
rasto žmogaus.

— Ar tamsta matai tą miš
ką — paklausė Carot.

— Taip, — atsakė mokyto 
jas.

— Ir tą žalią pievą prieš 
mišką?

— Taip.
— Ir tas nimfas, šokančias 

ir žaidžiančias saulėtoje pie 
voje prie miško?

— Ne, — atšovė mokytojas 
tų nimfų tai jau aš nematau

— O. aš matau... štai koks 
skirtumas tarp dailininko ir 
nedailininko.

GERAI NUSITEIKUSIEMS

Kur padėsi?
— Jonai nuo kada nešioji 

akinius, nejaugi akys sugedo?
— Ne kur čia suges, bet 

kad radau akinius tai ir ne 
šioju, nejaugi mesiu lauk?

Vis pro šaiį
— Kas yra ta dama, kuri 

taip baisiai blogai dainuoja, 
tiesiog staugia?

— Tai mano žmona.
— O aš netaip išsireiškiau, 

jos balsas nėra jau taip ne 
malonus. Tik dainą kvailą 
pasirinko. Kas buvo tas idio 
tas, kurs tokią dainą sukūrė?

— Tai aš pats!!!

— Ateitininkai nenorėdami 
atsilikti nuo «kultúros» nuta 
rė paleisti savo «sputninką». 
Pasirengimo darbai jau gero 
kai pastūmėti įį| priekį. Šunį 
jau įsigijo, betrūksta tik pa 
ties satelito.

— Žmogus - žinai, bičiuli, 
mauo žmona — angelas Bi 
čiulis: laimingas, mano dar 
gyva.

— Pirmininkas — kodėl da 
vei «Ateities» platintojui su 
kėde per galvą? Narys ■ sta 
lo negalėjau pakelti.

— Du mūsų draugai darė 
iškilą. Gerokai išalkę ir ištroš 
kę ėmė kalbėtis, ką kuris tu 
ri atsigaivinimui Vienas sakė 
si turys bonką vyno, kitas - 
sausą liežuvį Pirmiausia drau 
giškai pasidalinę išgėrė vy 
ną. paskui sako pirmasis an 
trajam dabar duok sausą lie 
žuvį. Neturiu atsako antrasis 
Jau liežuvis nuo vyno sušlapo.

— Vienas amerikiečių žur 
nalistas kartą paklausė žino 
mą anglu rašytoją W. Som- 
roerset Maugham apie jo atei 
ties darbus.

«Tai bus kažkas naujo — 
Atsakė rašytojas. - idėja man 
atėjo žiūrint vieną ameriko 
nišką filmą, kuri buvo pasta 
tyta pagal mano paties ro
maną».

- Oho, Praniuk, tavo ke
purė nauja! Sveikinu!
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«•JAUNYSTĖS AIDAS»
«M. L.» skyrius jaunimui. į*

Redaguoja Redakcinė Komisija: '

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas, Į 

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118 I!
São Paulo.

AR ŽINOJAI, KAD...

Mokslininkas I Newtonas, 
sunkiu keliu nugalėdamas ne 
turtą, prasimušęs į mokslą su 
laukė 84 metų, mirė 1727- m. 
nuo angina pectoris Pasako
jama, kad jis būdavo labai iš 
siblaškęs. Didžiųjų savo stu
dijų metu jis ištisomis valan
domis prasėdėdavo am lovos 
krašto pusiav apsirengęs, mąs 
tydamas.

KAD...

Poetas Byronas besilanky
damas artimuose Rytuose ap
sikrėtė Malarija. Antru kartu 
nuvykęs pas graikų sukilėlius 
1823 m išjojo arkliu pasijodi 
nėti. Perlytas, peršlapęs dar 
yrėsi laivu skersai ežerėlį. 
Po to atsinaujino drugio ata
ka, o jo atsparumą sumažino 
ano laiko gydytojai negailes
tingu kraujo nuleidimu. Taip 
ir mirė 1823 m. balandžio m. 
18 d.

— Niekai. - sumurma šis.- 
Kaip tik labai sena. Ją pir
kau prieš 20 metų. Per tą lai 
ką ją jau 4 kartus buvau da
vęs išvalyti, du kart pakei
čiau kaspiną, vieną kartą bu
vau davęs išversti, o vakar 
vakare kavinėje sukeičiau.

— Juozuk, pasakyk man, 
kur yra Meksika.

— Dešimtam puslapy, geo
grafijos atlase.

— Petras savo žmonai nu
pirko vėl naują skrybėlę.

— Tąi kas brangioji, tokios 
kaip ji vistiek neišpuoši.

— Velionis B Shaw mėgo 
pasikandžioti su W. Churchi- 
lliu. Vieną kartą B. Shaw si
untė Churchilliui 4 bilietus į 
savo dramos premjerą. O laiš 
ke ra*ė:

— «Tikėdamasis, kad mr. 
ir mrs. Churchill mielai pama 
tys mano dramą ir kartu at
sives du bičiulius - jei tokių 
būtu»...

Churchill pasiuntė bilietus 
atgal su prierašu:

— «Mr. ir mrs. Churchill už 
kvietimą labai dėkingi Mr, 
Shaw, bet apgailestauja, kad 
premjeroje negalės dalyvauti.

Antrąjį pastatymą jie mielai 
aplankys — jei tik toks dar 
kada nors bus».

— B. Shaw buvo labai lie
sas. Jo draugas Chesterton ku 
ris buvo dručkis, sutikęs jį 
kartą sako;

— Klausyk, prieteliau, į ta- 
vę žiūrint atrodo, kad Angli
joje siaučia badas

— O į tavę žiūrint išeina, 
kad pats to bado priežastis.
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Pantu KI i n i c a
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per'Radio Difusora São Pauto 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 “Caie Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas.

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

' ................

rį? PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 
H SÃO PAULO — Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

t..

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktu dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINAn
I IRMÃOS BAUŽYS

Reglatrado no C

Pęa. S. José Campos, 8 S 
Telefone

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

HORÁRIO das

R. C. eob o n.® 55»

/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
63-6OO5______________

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.
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MUSŲ LIETUVA pusi 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų Ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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

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

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A
- LAPOS lietuviams prane 

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

L

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jf!S U VYSLOJE ĮLAUŽO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina

HHHmmn

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai 

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
"Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais

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

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICAUCf CARKIEKI mi.

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

' FONTF Dl.'ã JESÜ1TAS

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO
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NAUJAS GYDYTOJAS

Dr. Bronius Skadas
Bronius Skadas, Martyno 

ir Veronikos Skadų sūnus, 
gyvenančių Vila Anastacio, 
rua Camacam. 595, šių metų 
gruodžio mėn. 14 d Porto 
Alegre universitete gavo vi
daus ligų gydytojo diplomą. 
Musų tautietis Bronius Ska
das gimė 1923 m. sausio 1 d 
Čekoniu k., Deveikių v , Ute
nos apskr. Brazilijon atva
žiavo su tėvais 1929 m. Pra
džios mokslą ėjo Dr J. Basa 
navičiaus vardo mokykloje 
Vila Anastacio, aukštesnius 
mokslus São Paulyje ir Curb 
tyboje. Turėjo vaistinę Anas
tazijoje, tačiau nenurimo ir 
išvažiavo j Porto Alegre uni
versitetą, kur iŠsipi'dė jo di
džioji svajonė — tano dakta
ru. Šia garbinga proga miela 
Bronių Skada sveikina Jonas 
Kazlauskas iš Vila Belos.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

J j u i paramą galima įteikti finansinėj komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragtzins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
■ i'Tįi. • ’ ė •

AYRTON LORENA ' 
VICTOR AUSENKA 1 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus; kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, dėskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a 'rangą. maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilna, 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 g ą žiną m e pinigus

arba pasiunčiame naują. ~
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14. V> Zelina 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paü&fê;M’4;'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ"

- Kalėdų šventėmis, ypač 
per Piemenėlių mišias, buvo 
daug žmonių Vila Zelinon su 
važiavę Matėsi net iš tolimų 
S Paulo apylinkių Visi nori 
išgirsti gražias lietu viškas ka 
ledines giesmes giedant Mi
šių metu giedojo L K. Ben
druomenės choras vadovau
jamas maestro F. Girdauskp. 
Altorius ir prakartėlę gražiai 
išpuošė seselės pranc škie- 
tės.

— Pirmąją Kalėdų dieną su 
sižiedavo Antanas PavJonis, 
sūnus Elenos ir Antano Pavi 
Jon ų, 'U Alise Paškevičiūte, 
duktė Emilijos ir Aleksandro 
Paškevičių. Ja unu jų žiedus pa 
laimino kun P. Ragažinskas.

— Per Kalėdas pakrikštyta 
Elenos ir Kazio Baužių dukre 
lė Kristina. Kūmais buvo Yo
landa ir Lubomir Pjovbac.

— Sausio pradžioje iš Ame 
rikos grįžta Teresė ir Juozas 
Žemaičiai Amerikoje pralei 
do apie pora metų Buvo nu
vykę studijų pagilinti.

— Angelina Dirsytė šį mė
nesį baigė São Paulo univer 
sitete filozofijos fakultetą. 
Prieš kelis metus yra baigų 
si slaugiu infermeirų moky
kla Angelina Dirsytė keletą 
metu yra pirmininkavusi Vi 
la Zelinos parapijoj Filhas de 
Maria skvriui Šiuo metu dir 
ba Hospital das Clinicas ligo 
ninėje

— Moterystės hioman ruo 
šiąsi: Kazys Dudėnas su Nor

rí*

Adelė Tilatė ir.lonas Barš 
čevičius saus;o mėn 4 d su
mainys. žiedus Vila Zelinos 
parapijos bažnyčioj Abudu 
jaunieji yra uolūs Bendruo
menės choristai Linkime sau 
lėtų gyvenimo dienų.

berta Paukštyte, Albinas Pet 
kevjčius su Veronika Važgaus 
kiene, Afonso Vicente su Ma 
rija Sakalauskaite, J. Katsas 
su Marija Alaburdaite. Ardria 
no Dias Monteiro su Gene Te 
resevičiūte, Juozas Jakutis su 
Aparecida Bossi.

KALĖDINĖ VAIKŲ ŠVENTĖ 

bus sausio mėn. 5 d. 3 vai. 
p. p. Vila Zelinos gimnazijos 
salėje. Programoje bus suvai 
dinta dviejų veiksmų pasaka 
«Kalėdų Dovana».

Visi vyresnieji prašomi iš 
anksto įsigyti pakvietimus ir 
atsivesti savo mažuosius, 
jiems įėjimas nemokamas.

— Šį šeštadienį sumainys 
žiedus: J Karašauskas su Vera 
Nesteruk, J Kdhstantinov su 
Veronika Mackevičiūte.

— Primename, kad Lietu 
vos Architektūros parodai be 
liko tik viena savaitė. Kurie 
dar neaplankėte, paskubėkit, 
nes 5 d sausio paskutinė pa 
rodos diena. Parodos vieta - 
Ibirapuera Parkas, Palacio 
dos Estados

— Laiškai: Algirdui Sukąrą 
vičiui, L Januškevičiūtei, W. 
Bngar, Onai Kalinauskienei, 
Aid Balionytei. A. Lazdaus 
kui. J. Bagdžiui, G Stonis. A. 
Grabauskui. K. Ambrozevi 
čiui O. Mizarienei, V. Navic 
kui, St Butrimui. K. Ausen- 
kai, J Rinkevičiui, Iz Sėlio- 
kiėnei. Al. Boguslauskui, V. 
Kutkai, iM Vinkšnaitienei. L. 
Bendoraičiui. P Šimoniui. Ig. 
Labi’ckui. V Vosyliui, J. Bliu 
jui, Šimonytėms.

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

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

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

Saukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

EJCKITCK1© CONTAINS L
NATCIMENTC

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 5.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki-
■ \ .... .s, „ tos rūšies darbus atlieka.

Jurimmá Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Kaip buvo švenčiamos Ka 
ledos anapus geležines uz 

dangos
Maskvos radijas pranešė, 

kad šv. Kalėdų mišios buvo 
laikomos Kalėdų naktį įvai
riose Maskvos bažnyčiose ir 
kituose Rusijos miestuose Šv, 
Liudviko bažnyčioje Maskvo 
je mišias laikė kun St. Bo 
govski Šia bažnyčia naudo 
josi įvairių kraštų prie Rusi
jos vyriausybės paskirti di
plomatai katalikai Lietuvoje, 
to paties radijo pranešimu, ti
kintieji Kalėdų dieną labai 
gausiai buvo susirinkę į pa
maldas. Nors tai yra skaito 
ma darbo oiena, bet visur bu 
vo jaučiama šventiška nuotai 
ka.

Jugoslavijoje, nors oficia
liai yra darbo diena, bet baž 
nyčios, ypač Kroacijojeir Slo 
vakijoje buvonilnos tikinčiųjų 

Mtizulraoniškame Egipte Ka 
ledos buvo švenčiamos labai 
iškilmingai. Prezidento Nas
ser nuoširdžius sveikinimus 
pareiškė Popiežiui. Cairo, E 
gipto sostinės valdžios radi
jas transliavo arabų kalboje 
giesmes ir vidurnakčio mi 
š as. -

Kairo gubernatorius pamal 
dose atstovavo prezidentą Nas 
ser

Iš Jeruzalės buvo suruošta 
tradicinė didelė procesija į 
Betliejų, Kristaus gimimo vie
tą Jeruzalės ir Betliejaus gat 
vės buvo išpuoštos Kalėdų eg 
laitėmis ir kitais papuošalais. 
Jordanijoje, kur yra Betlie
jaus miestas, paties karaliaus 
Hussein parėdymu, pirmoji 
Kalėdų diena buvo paskelb
ta šventa diena.

— (E) Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, atgaivindamas lais 
vejame pasaulyje savo vei 
kįą, nutarė išleisti atsišauki 
mą į viso laisvojo pasaulio 
lietuvius, kviesdamas juos vei 
klai remti LRK pastangas pa 
dėti tautiečiams šiapus ir ana 
pus geležinės uždangos. Lie 
tuvos Raudonasis Kryžius jau 
nepriklausomybės laikais bu 
vo tarptautiniai pripažinta or 
ganizacfja. daug gero atliko 
tremtinių masėms po karo, tad 
viso pasaulio tautiečiai ture 
tų pasistengti atkurti jo reikš 
mę ir padėti plėsti jo veiklą.

— (Elta) Jungtinių Tautų 
komisijoje socialiniems iržmo 
gaus teisių reikalams gruo
džio^ d. 54 balsais, 13 susi 
laikius, buvo priimta rezoliu 
ei ja, kuri jfmreigsja JT na 
ritis gerbti tautų apsisprendi 
mo teisę Be to, nutarta tau
tų apsisprendimo teisės klau 
simą įrašyti į sekančios sesi

• • . ■ L .

jos dienotvarkę.
Taja proga JAV atstovė 

Mrs Lord pareiškė, jog Ame
rika balsuoja už tokią rezo
liuciją jau vien dėl to, kad ji 
būtų taikoma ir Sovietų Są 
jungos atžvilgiu Sov, Sąjun 
ga ir smurtu ir vidiniais per 
versmais pagrobė apsispren 
dime teisę daugeliui kraštų.

(pabaiga iš 3 pusi)

sakyti ir palinkėti, kad tas en 
tuziazmas būiu ilgalaikis ir iš 
tvermingas, kad neliktų orga 
nizacija vien tik su vienu psr 
mininkti. Norint kas nors pa
siekti, reikalinga darbo ir dar 
kartą darbo. Jeigu organiza
toriai bus stiprūs irištvermin 
gi. tai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė eis pirmyn ir gy
vuos. Manau, kad ir iš kitų 
lietuviškų organizacijų turės 
bent moralę paramą.

— Širdingai dėkoju Tams
tai p Pirmininke, už taip ma
lonų pasikalbėjimą ir tikino 
si kad dabar bus visiems a:š 
ku. ką dirba ir • aip gyvena 
Liet. Sąjunga Brazilijoje.

Korespondentas.

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 Lietuvių
METRAŠTIS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
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.
Pageidaujant — siunčiama 

ore paštu.
. Kreiptis: Magdalena Vinkš 
naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, -Vila Zelina.

Laiškams • caixa postai 371, 
São Paulo.

Didelei besivystančiai įmonei 
reikalingi:

50 mašinistų švarkams siūti
40 mašinistų kelnėms siūti 
15 siuvėjų specialistų.
Atlyginimas geras. Puiki dar
bo aplinkuma su laisvais šeš
tadieniais. Kreiptis į rua Serra 
da Bocaina, 3 — Belem.

PARSIDUODA tuščias na
mas Vila Zelinoje Rua Cam
pos Novos, 24 - sklypas 10x30 
Smulkesniu informacijų ir tar 
tis Rua Monteiro Soares Fil
ho ,-42 (antiga rua cinco).

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 505)
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