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gangsteriai vartoja New Yorko ar Čikagos gangsterių me
todus, jau dienos metu užpul
darni bankus.

LIETUVOS VYSKUPAI SIUNČIA SVEIKINAMUS IR LINKI
GAUSIOS DIEVO PALAIMOS LIETUVOS ARCHITEKTŪROS
PARODOS RENGĖJAMS IR BENDRADARBIAMS
LIETUVOS VYSKUPAI,

Adhemar de Sanos nepa
sikauks is politikos.

Atsakydami į Pirmosios Lietuvos Architektūros Parodos
Organizatoriaus Inž. Mik. Ivanausko kvietimą, maloniai suti
ko būti tos Parodos Garbės Nariais. J E. Kauno Vyskupas
VINCENTAS BRIZGYS rašo iš Chicagos:
. .
“Malonu man pasveikinti Tamstą ir kitus Jiisų bendra
darbius su gražia inicijatyva ir palinkėti visokios Dievo pa
laimos gražiausiam pasisekimui”.
J E Vilkaviškio Vyskupas VINCENTAS PODOLSKIS
rašo iš Romos: “Jūsų inicijatyvą, tokią parodą ruošti, gar
sinant Lietuvos vardą ir supažindinant Brazilijos šviesuome
nę su kova už Lietuvos nepriklausomybę, galiu tik užgiri»
ir sveikinti, linkint gausios Dievo palaimos Jums ir Jūsų
gražiam sumanymui”.

Karo Kavojtis prie Jueso
Paskutiniu momentu Sueso
Teisinį pagrindą naujai kom
kanalo reikalai dar daugiau panijai organizuoti grindžia
susipainiojo. Egiptas atmetė 1888 metų sutartimi.
Jei Egiptas šią organ zaci18 tautų pasiūlymus, kurių
išdėstyti į Egipto sostinę bu ją atmestų, tai jos organiza
vo nuvykęs Australijos minis toriai pasilieka sau laisvas
teris pirmininkas Menzis.
rankas savo teisių apgyni
Anglija, Prancūzija, prita mui Apsigynimo priemonės
riant Amerikai vėl išėjo su gali būti dvejopos: kreinitnanatiju pasiūlymu Būtent, su sis į Jungtinių Tautų Organi
kurti naują organizaciją visų zaciją ir ginkluota kanalo otų. platesniais pagr ndais ne- k u pači ja.
Egiptas šitokį kanalo reika
gu Egipto nacionalizuota Cam
panha Universal, kurių lai- lų išsprendimą atmetė, pavavai naudojasi Sueso kanalu. dindamas jį karo provokaci
Ši organizacija pati apsirū ja. Padėtis pasidarė įtempta.
pins reikalingais laivais per Egipto prezidentas nesenai
kanalą plaukiant tarnautojais, pareiškė, jei Sueso kanalas
surinks mokesčius ir atatin
būt jėga okupuotas, tuomet
jie kreipsis Rusijos pagalbos
karną dalį įteiks Egiptui
Jei Egiptas neleistų naujos prašyti O Rusija, beabejo, tos
kompanijos tarnautojams ap pagalbos sh malonumu teiks.
sistot: Egipto teritorijoje, tai Tuomet jau būtų naujo pašau
jie į laivus įlips paskutinia
linio karo pradžia. Ateinan
me uoste kites valstybės te čią savaitę reikia laukti svar
ritorijoje. ir išlips irgi per bių įvykių, kurie šiuo metu
dar sunku pamatyti
važiavę Egipto žemę.
i
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Venezuelos vyriausybė padovanojo savo išlaisvinto o Simon
Bolivar statulą 24 pėdų aukščio padarytą iš bronzos. Ame
rikos vyriausybei, kuri pastatyta Vašingtone, šalies sostinė
je. Simon Bolivar be Venezuelos dar išlaisvino iš Ispanų
jungo Boliviją. Ekvatorių, Peru.
(USIS)

Adhemar de Barros grįži
mas Brazilijon yra numatytas
20 d rugsėjo. Iš visu kalti
nimų. chevroletų. sunkveži
mių ir kitų bėdų teismas iš
teisino. Kaip žinome jis už
sienin pabėgo balandžio mėn.
nes S. paulo gubernatorius
buvo davęs įsakymą, pirmoj
teismo instancijoj jį radus
kaliu suimti. Bet vyriausias
tribūnolas S Paulo teismo
sprendimą panaikint ir tuò
pačiu įsakymas jį areštuoti
nustojo galios.
Kaikurie jo draugai tvirti
no. kad Adhemar de Barros
daugiau negrįšiąs politikom
Gal būt negrįžęs, jei bylos
būtų jo nenaudai pasibaigusi
os. Dabargi ateina žinios,
kad Pa'á estado ke’ios pârti
jos jo kandidatūra išstatys į
senatorius. Šiame estade jis
turi daug šalininkų Beveik
likra, kad bus išrinktas. Taip
i at eina gandai, kad kandida
tunais j S. Paulo prefeitus.

— keista studentų eisena.
Antradienį
po pietų S P«ulo
Išmetė juros 1464 maisus miesto centralinėmis
gatvė
kviečia
mis surengė eisenas teisiu fa
kulteto studentai \ isi demons
Iš Ceara sostinės Fertaleza trantai burną buvo užsirišę
pranešama, kad vandenin bu nosinėmis. Šios eisenos tiks
vo išmesti, kaipo netinkami las buvo protestuoti prieš ruo
vartojimui 1464 maišai kvie-K šiamą naują spaudos įstaty
čių atvežtų iš Argentinos, mą, kur spaudos laisvė būtų
skirtų vietiniam malūnui. Kvie gerokai apkarpyta.
čiai buvo gydytojo patikrinti
— IŠ Rio de Janeiro pra ir rasti netinkami vartojimui. MASKVA NORI SANTYKIŲ
nešama, kad naftos kaina bus Kadangi kviečiai buvo Banco
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miesto centre.
Brazilijos
partamėnto daviniais vedusio __________ _________ _ ____ _ ____ j.
■ .............
. • i ' . i•i. • . ,. ; . i ■) • t •
Susi karui, ar ne
Naujų Konferencijų anglai
su prancūzais nešauks ir ki
tų šaukiamose nedalyvaus.
Jei Nasser eis į derybas, tuo
pačiu parodys savo silpnu
mą ir pralaimėjimą Taigi da
i ar iniciatyva iš Nasser yra
; nglų, prancūzų ir Ameriko
nų rankose
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Kodėl rusai praėjo tylomis pro 1831
metu sukilimą?
Sovietų laikysena mūsų is
torijos atžvilgiu yra dvejopa.
Vienus įvykius, kurių nebega
Įima nutylėti ar kuriuos jiems
patogu išsiaiškinti sau palan
kia prasme, jie iškraipo pa
gal sovietinį kurpalį. Oficia
liai šitas iškraipymas vadina
mas «marksistinės metodolo
gijos» pritaikymu. Visus kitus
Lietuvos istorijos įvykius so
vietai stengiasi paprastai nu
tylėti. Prie pastarosios rūšies
priklauso ir 1831 m. Lietuvos
sukilimas, kuriam šiemet su
eina 125 metų sukaktis.

Dvi nepatogios sovietams
sukaktys
Labai gerai suprantame,
kodėl sovietai tylomis pralei
do 1941 m lietuvių sukilimo
pastatytosios laikinosios vvri
ausvbės (1941.VI 23. - VIII 5.)
sukaktį.
Anuomet lietuvių
tauta savo valios klastoto
jams davė tokį atsakymą, ko
kio
užsipelnė prievartinis
Lietuvos įjungimas į Sov Sgą
Užtikrintai sovietams nemalo
ni. labai nemaloni, sukaktis!...
Tačiau kuo gi nepatogi so
vietams 1831 m. Lietuvos, su
kilimo sukaktis? O ji aiškiai
nepatogi,
nes komunistinė
spauda ir visas propagandos
: paratas ją praleido tylomis
Mat negavo visiems tokiems
minėjimams reikalingo «parti
jos CK ir ministrų tarybos pa
laiminimo» Todėl veria tai
atkreipti dėmesį

Lietuvos valstybingumas yra
senesnis uz maskvinės
Rusijos
Sovietinė Rusija po tarp
tautinio komunizme skraiste
varo tradicinę rusinimo poli
tiką. Čia ir reikia ieškoti pa
grindinės priežasties, kodėl
sovietams neparankūs senosi
os Lietuvos istorijos faktai.
1831 m. sukilimo bandymas
atgauti kartu su lenkais pra
rastąją laisvę visų pirma pa
liudijo, kad lietuvių valstybi
nė mintis liko gyva ir netekus
valstybės. Tačiau, kai tik pa
■ iečiamas valstybinis klausi
mas, nejučiomis tenka prisi
minti, kad Lietuvos valstybių
gumas yra daug senesnis, ne
gu pagrindinio Rusijos bran
duolio - Maskvos. Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštijos galy
bė jau buvo peržydėjusi, o
Maskva, vis dar tūnojo jos še
šėlyje Tik 1667 m. Smolens
kas galutinai pateko į Mask
vos rankas Kitos sritys dar
vėliau: Vitebskas su Polocku
per pirmą padalinimą (1772)
Minskas ir Sluckas per antrą'
jį (1793). Per ištisą eilę am
žiu tie kraštai buvo glaudži
ai susiję su Lietuva, kai tuo
tarpu Maskvos viešpatavimas
dar negali pasigirti nė dviem
amžiais. Štai kodėl geriau
nutylėti Lietuvos valstybingu
mą ir visus tuos istorinius
įvykius, kurie jį gali pri
minti.
Likviduoti Lietuvos istori
nę tradiciją sovietams pade
da ta aplinkybė, jog tą tradi
ciją sukurė mūsų bajorija
persiėmusį amžių bėgyje len
kiškąja kultūra Kaip rodo
Ad. Mickevičiaus atvejis, so
vietai visą bendrą lietuvių lenkų istoriją «Kilniaširdiškai»
perleidžia lenkams. 1831 m.
sukilime lietuviai kovojo ben
drai su lenkais, ir tai jau yra
vienų lenkų istorijos dalykas
Tokiu badu, karpydami Lie
tuvos istorinį palikimą, sovie
tai nori dar prisistatyti lietu

vių «nacionalistinių interesų»
gynėjais.

Laisvės kovose Lietuvos
liaudis neatsiliko nuo bajoru
1831 m. sukilimas Lietuvo
je nebuvo tiktai vienų bajorų
reikalas. Jame gausiai dalyva
vo ir liaudis, valstiečiai - bau
džiauninkai. Dar daugiau.
Kaip tik šie pastarieji“ patys
pirmieji sukilo. Jau vasario
mėnesį valstiečių 'sukilėlių
būriai
kovojo Žemaitijoje
prieš rusus, kai bajorijos su
kilimas teprasidėjo tik kovo
mėnesio pabaigoje. Savaime
aišku, jog valstiečiai nekovo
jo už bajorijos privilegijas.
Jie sukilo ir išvien su bajo
rais kovojo visų pirma dėl
to, kad jų būklėj kraštu užė
mus rusams, žymiai pablogė
jo: pasunkėjo baudžiavos, pa
didėjo išnaudojimas, buvo
Įvesti visų nekenčiami rekrū
tai 25 metams ir tt. Lietuvos
sukilėlių valstiečiu nuotaikas
nusako jų daina:
Ar maž praliejom ašarų,
Kad koznam rudenį
Rekrutams ukazai caro
Liep imt paskutinį
Vaiką motinai, seseriai brolį

1956 m. rugsėjo 14 d.

LIETUVA
Putinas

Vargstantiems broliams
Toli, toli nuo Lietuvos,
Kur saulė neteka blaiviai,
Tar juodo skurde ir skriaudos
Jus vargstat broliai lietuviai!

Čionai šalis jums svetima —
Nieks rankos meiliai neišties:
Ir kenčia siela alpdama —
Nėra paguodos, nei vilties.
Ne kartą gal širdies skausme
Tėvynėn kreipėtės miačia.
Ir veržės tuomet savaime
Pro lupas maldos ir kančia.
Bet nieks širdies nenuramino,
Skambė be atbalsio malda.
\ien karštos ašaros patvino, —
Dejavo siela suspausta.
Ir tu, sesute šilkakase,
Dūmoji skaudžia slaptą minti:
Ir tu nerimstančiąją dvasią
Čia neturi kuo nuraminti.

Sunku čionai užtraukt dainelę —
Čionai nėra žaliųjų rūtų
Žiūrėki bent, graži sesele,
Kad nors širdy rūtą nežūtų!
Kad vėl, sugrįžus i Tėvynę,
Laisvai dainelės tar. skambėtų,
Kasose rūtos įsipynė,
O širdyje dori žydėtų

Nebe mums jau ponavusi!
prakeiktas maskoli,
Kaktos mūsų nebus skustos
Nei žvangina gelžiniai,
O Sibirą visad pūstas..
Nūdien-vėl panaši padėtis.
Nepriklausomoje
Lietuvo e
buvo ir netobulumų. Tačiau Rusija-simtmetinis Lietuvos
darbininkas joje jautėsi ne
laisvės priešas
palyginama! gėriai, negu da
bar «darbo tėvynėje». Lietu
1831 m. sukilimas yra tik
vos ūkininkas nūdien velka vienas palaidas epizodas ilgo
žiauresnį jungą, negu baud je lietuvių pasipriešinimo ir
žiavų laikais: kolchozui turi laisvės kovoje. Nuo pa>kuti
atidirbti daugiau darbadienių nio Lietuvos Lenkijos pada
negu seniau dvarponiui lažo linimo (1745) iki šių dienų,
dienų (su tuo skirtumu, jog su maža neprikla. somos Lie
baudžiauninkas sau apsidirb tuvos dvidešimtmečio išimti
davo kartais porą dešimčių mi, lietuviai nenustojo kovo
hektarų, o dabar paliktas vos ję už savo laisvę 'račiau ta
pusės ha žemės lopelis) To me krinta į akis ne tik lietu
dėl ir šiuo požiūriu prisimin viškas atkaklumas ir laisvės
ti 1831 m. sukilimą sovietams meilė. Ši tragiška ir didinga
nėra malonu.
istorija mus moko dar vieno

būtent, kad Lietuva dėl savo
laisvės nuolat
turi kovoti
prieš Rusiją.
Tuo tarpu sovietinė propa
ganda Rusiją vaizduoja vi
soms
pavergtoms tautams
kaip jų «didžiąją seserį» Pri
eita prie to, kad pastaruoju
metu Lietu vos janunimui sten
giamasi įteigti, kad jau Pilė
nu laikais lietuviai ne tiek
pasitikėjo savo narsiuoju Ge
diminu, didžiuoju «Lietuvos
ir daugelio rusų» kunigaikš
čiu, kiek... jo šešėlyje sėdė
jusiu Maskvos Danyla. Kokia
iš tikrųjų buvo istorinė drau-

Sueso kanalo reikšmė ii
praeitis
Sueso kanalas jungia Vidur
x žemio jūrą su Raudonąją. Jo
ilgis 100 mylių. Metinis plau
kiojimo tonažas Sueso kanalo
vos ne trigubai pralenkia Pa
namos «analą - 102 mil. tonų
prieš 39 milijonus. Pasinauido
damas Sueso kanalu Ameri
kos vidutinis prekių laivas su
manganezija iš Karachi iki
Bostono sutaupo 14 dienų ke
lio ir 28000 dol. kelionės iš
laidų, nors už pasinaudojimą
kanalu ir tenka sumokėti vi
dutiniškai 5.800 dol. Sueso ka
nalu kelionė Anglijai į Indiją
trumpesnė 4000 mylių, negu
.aplink Afriką, kelionė į Aus
traliją ir Zelandiją trumpesnė
1500 mylių.
Kanalą prakasė prancūzų
diplomatas ir inžinierius Fer
dinand Marie de Lesseps. Ati
darytas buvo 1869 Egiptą vai
dant Khedive Tewfik. Atida
rytas kaip naujasis pasauli®
stebuklas, kuriam pagerbti Egipto valdytojas pavedė Ver
di pąrašyti «Aidos» operą (ji
buvo pastatyta tik po dvejų
metų). Tačiau po iškilmingo
atidary mo Tewfik patyrė, kad
sąskaitom apmokėti nėra pi
nigų. Jis kreipė-i į Anglijos
Karalienės Viktorijos min. pir
mininką Disraelj, s ūlydama?
akcijas pirkti Tada ir buvo
sudaryta kompanija, kuri ga
vo teisę eksploatuoti Sueso
kanalo 99 metam vadinas, iki
1968 Į lėtas kapitalas seniai
savo procentus yra atdavęs
ir pats sugrįžę* Sueso kana
lo nacionalizavimus
padėtį
vid rytose labini apniauki*.
Kompanijos buveine yri Pa
ryžiuj Prancūzai turi daugi
ausia akcijų
Darb.

gystė savo laisvę mylinčios'
Lietuvos if į ją besikėsinan
čios maskvinės Pasijos, aiš-;
kiai parodo ir 1831 m suki
limas. Ne kieno kito, bet pa
vergėjo ruso adresu dainavo
sukilėliai;
Visi vyrai eikim nevalią
numesti,
Neprietelį mūsų pakaro p
davesti.
Gana vieros papeikimo,
Gana jau kentėti!

Žodis rusu

Lietuvos statyba 1918-1940 ra.

1) Kauno apskr. Valdybos rūmai, 2) Pradžios mokykla Alek
sote. 3) Nauja ūkininko sodyba.

demokratams

Šita jau antrą šimtmetį be
sitęsianti lietuvių Kova dėl
laisvės prieš Rusiją paliko ne
mažai karčių nuosėdų lietu
vių - rusų santykiuose. Lie
tuvių nepasitikėjimas rusais
yra teisėtas, nes jie daug nu
kentėjo
Kai kada tenka šen bei ten
nugirsti, jog rusų demokra
tai nepatenkinti mūsų atsiliė
pimais ir pažiūromis į rusus,
laiko mus perdideliais nacio
nalistais. Jiems mes galėtu
mėm atsakyti tų pačių 1831
ra. Lietuvos sukilėlių žodžiais.
Anaiptol, neturime neapykan
tos rusų tautai, nedegame
prieš ją keršto dvasia ir lin
kime jai taip pat pasiekti la
isvės. Tačiau dėl savo lais
vės kovoj'-me ir kovosime
iki paskutinio.
Jei mums išsprūsta kartais
ir aštresnis žodis, tai dėl to,
kad ir krikščioniški jausmai
turi savo ribas Nuoširdūs ru
sų demokratai, užuot piktinę• si, pirma turėtų daugiau pa
mąstyti apie tai, kaip jie at
sileis Lietuvai už visas skri
audas, kurios daromos Rusi
jos vardu ir j®s naudai.

Darbininkas.
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Lietuvos Architektūros Raida.
’

Štai Inž. Mik. Ivanauskas

Lietuvos - tuo pačiu ir lie
tuviškosios architektūros užu
©mazgos tenka ieškoti prieš
istorinių laikų kultūros talpo
je, kuri prasideda su musų
tautos genčių atsiradimu Pa
kaityje.'
Architektūra, kaip ir kitos
meno kūrybos šakos, yra
gvildenama ir įvertinama pa
gal atatinkamos epochos kul
tūros bendrąjį išsivystymą bei
potencialą.
Meno istorija yra tampriai
surišta su tautos civilizacijos
raida. Be pažinimo kultūrinių
bei socialinių sąlygų, kuriose
vyko meno veikalų kūryba:
be įsijautimo į tautos būdą,
papročius, gyvenamos vietos
apystovas, istorinę Įvykių ei
gą: be kūrėju biografijų • me
no kūrinius vargu ar galima
pajėgti moksliniai suprasti ir
juos teisingai įvertinti Todėl,
šalia grynai meno objektų,
yra neišvengiama būtinybė
susipažinti su to krašto tau
tos civilizacijos istorijos or
ganišku išsivystymu.
Menas yra atatinkamos epo
chos kronikos santrauka Me
ne atsisnindi tos epochos kul
tūros išdavom Tačiau, tik tas
gali tai suprasti, kuris suge
ba ją skaityti
Be šio pažinimo, mūsų kri
terijus visada bus paviršntin škas ir, gal būt, neteisingas.
Pagal Lietuvos Kultūros is
torinę raida galima sudaryti
schematinę architektūros iš
sivystymo eigą
I TAUTINĖ ARCHITEKTŪRA

Apima visa priešistorinį lai
kota'-n >r istorini laikotarpį
iki Vyt u o Didžiojo laikų Lietuvos krikšto (1413).
II PIRMOJO VAKARU KUL
TŪROS ' •'KOTARI’IO SIN
KRETIZMO ARCHITEKTŪRA

Prasidedi Lietuvos krikštu
(14131 ir tęsiasi iki XVI amž.
į abaigos
*1. Liaudies Architektūra. Vals
tiečiai ir dalis lietuviškos ba
jorijos palaikė ir saugojo pa
veldėtą iš senovės tautinę ar
ch te k turą
B. Diluomenes Architektūra. Ba
jorija tapo naujovių įkūnyto
ja. Tos naujovės ėjo iš vaka
rų ar tai lotyniško krikšto,
ar tai liuteroniško bei kai viniškos reformacijos, ar tai,
lenkiškų «auksinių laisvių»
pavidale.
Vakarų Europos architektu
ros periodizacija Lietuvoje
ne alioja
Š am laikotarpiui priklau
so:
1) Lietuviškasis gotikas ir
2) vakarų renesansas.
III ANTROJO VAKARU KUL
TUROS LAIKOTARPIO AR
CHITEKTŪRA

Apima XVII, XVIII ir XIX
amžius.
.4. Liaudies Architektūra Vals
tiečių liaudies architektūroje
žymių pasikeitimų neįvyksta.
Pagonybė nors jau nebepirmykštėje formoje gyveno ša
lia krikščionybės. Tas pats
pagoniškai krikščioniškas sin
kretizmas ten nevisai praran
da savo veidą ir stovi šalia
dvaro kultūros iki XiX amž.
Tik po tvirto įsisąn onmimo
krikščioniško “mokslo, vals
tiečių pagoniškoji religinė architektūra^tapo katalikiška ir
jos koplytstulpių ir kryžių ar
chitektūra pasiekė aukščiau
sios meninės vertės.
B. Dvaro Architektūra. Nuo
XVI amž. pabaigos diduome

Kas gyvena ir jaučia ar
galės užmušti tave o Rio
Grande?

nės kultūroje pradeda reikš
(LIETUVIŲ PIKNIKUI
tis naujovių, nes protestantiz
mą nugalinti katalikybė atne
PRISIMINTI)
šė į Lietuvą naują stilių. Jė
zuitai atvykę į Lietuvą ko
Rašo: Juozas Tijūnėlis
vai su protestantizmu, sukū
Vėjelis atskrido iš kalnų ir
rė visose kultūrinio gyveni
mo srityse savo epochą, ku sustojo ilsėtis ant medžių ša
ri architektūroje yra vadina kų, kurios tuoj pradėjo siū
ma baroku. Lietuvio nuomo buoti, glaustis ir skirstytis,
ne «barokinis» ir «gražus» tu sumažinant ir padidinant tą
siaurą brūkšnį mėlyno dan
ri tą pačią reikšmę.
gaus. kuriame žaidė balti de
Šiam laikotarpiui priklauso boseliai ir saulė siuntė spin
šie istoriniai stiliai:
dulius į ežero bangas ir šios
1) Vakarų barokas,
suposi į pakrantę, kur stovė
2) Lietuviškasis barokas,
jo altorius, kur žmonės ir
3) Rokoko,
gamta, garbino Kūrėją
4) Klasicizmas,
Kai Brazilija šventė savo
5) Helenizmas ir Romantika Nepriklausomybė
- sukaktį
lietuviai susibūrę prie mažy
IV ATGIMIMO - LIETUVIŠ čio medinio kryžiaus siuntė
KOJI ARCHITEKTŪRA
savo maldas, kad Dievulis
stiprintą brolius, taip pat už
Prasideda baudžiavos pa
Jais ę anapus vandenyno ban
naikinimu (1861) Lietuvoje ir gų kovojančius, svetimo miš
tęsiasi iki dabar.
ko medžiai klausės jiems ne
Kai valstiečiai po baudžia suprantamos bet nuoširdžios
vos panaikinimo sutvirtėjo e giesmės žodžių.
konomiškai, kai atsirado švie
Po mišių skirstėme* būre
«uolių iš liaudies, viešame gy liais. pažadėję pirmą valan
venime vis labiau ėmė teisiu dą vėl susirinkti kartu pro
reikalauti lietuviškoji kultu
gramai. (Lietuviška
daina
ra. Tuo prasidėjo atgimimo džiugino ir stebino Rio Gran
arba nacionalinės kultūros de). visi leidosi žuvauti, kiti
laikotarpis, kuris tęsiasi iki irstėsi lai vėliais, tretieji kopė
dabar
i kalną apžiūrėti parką. Ke
Dvaro kultūra, po baudžia lias veda aukštyn ir kur ga
vos panaikinimo, ištirpo lea lime matyti apylinkę. Ežeras,
kų kultūroje, o liaudies kul
tūra atgavo savo pilietines
teises, kuri sinkretizmo lai
kais buvo siejama su pagony šaulio tautų kultūroje.
be, o baroko amžiuje buvo . Šiam laikotarpiui priklau
užginta, ir iš viešo gyvenime so šių architektūrinių pakrai
lyg ir pasitraukus.
pu padala:
Atgimimo kultūra tuo pačiu
1) Liaudies architektūra,
ir lietuviškoji architektūra
2) Istorinių stilių pamėgdžio
reiškia naujas pastangas, ji jimas,
reiškia ieškojimą kelio į sin
3) Modernizmas ir
‘.etinės lietuviškos kultūros
4) Lietuviškoji architektūra:
kūrybą, atsiremiant į lietuvis
Pastaba Lietuvos kultūros
kosios Individualybės turinį.
padalos apibudinimai, kurie
Atgimimo kultūra reiškia atatinka istorinei tikrovei, re
pozityvių etninių lietuvių tau miasi mūsų istoriko Pruf Ze
tos ypatybių skatinimą, suda nono Ivinskio straipsniais «Lie
rant jai jos tikrąjį tautinį pa tuvos Kultūros tarpsniai «AI
šaukimą ir tinkamą vietą Pa DAI» Nr. 22 23 1949.

DĖMESIO, TAUTIEČIAI, DĖMESIO...
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. rugsėjo mėn. 15 d.
(dia 15 de Setembro de 1956) ruošia vakarą - balių,
bu labai įvairia ir įdomia programa, - lietuviams
motoristams, kaipo mėgėjams, taip ir profesiona
lams pagerbti.

Vakaras įvyks Mokos mokykloje, rua Lituania, 67.
Veiks puikus lietuviškas bufetas.

Vakarui pakvietimus prašome pasirūpinti iš anksto, ku
riuos galima įsigyti pas visus Sąjungos narius ir Sąjun
gos mokyklose, nes prie įėjimo nebus galima gauti.
Vakaro pradžia - 20 (8 v.v.) vai Pabaiga • 4 v. ryto
puikiam orkestrui grojant.

LSB Valdyba.

|

A. Tyruolis

KELIONE
Kokiais keliais, kokios linkmės
Į saulę didelę eini,
Keleivi amžių ištarmės,
Dienos rūsčiosios tremtiny?
Ne karta ieškai tu žvaigždės,
Tiktai mažos, tiktai vienos,
Kuri takelį palydės
Į kelią brėkštančios dienos.

Ir kai sustoji kryžkelėj,
Neklupdo nežinia tavęs!
Širdis tau šviečia, ir keliai
Į saulę didelę nuves.
Ir viso tavo žygio to
Auka paklysti tau neleis:
Kas temo šiandie, degs ryto
Skaidriaisiais saulės spinduliais.

kurio bangos kalbasi su me
džiais žaliais,
žaliais, ant
kranto lyg kareiviais eilėmis
sustatytais, kerta via Anchie
ta ir tiesiasi savo kairiaja
ranka į kalnus priešakyje, vi
duryje pakrantė piešia pusra
tį, susmaugtoje vietojo ban
gos šoka aukščiau.
Nors ežeras atrodo gilus,
bet didesnis laivelis negalėtų
jame plaukti. Jis buvo pada
ryxas žmogaus rankomis sta
tant elektros stotį, dugne
dunkso lyg vanduogliai, van
dens apsemti medžiai ir krū
mai.
Viduj gražaus parko stovi
mediniai pastatai, stogais pa
našūs į lietuviškas bakūžės
čia žmonės slepiasi nuo sau
lės čia linksminos; jaunimas
šokdamas lietuviškas pol
kutės.
Apylinkėje matyti vos keli
namai ir pora restoranų. Prie
parko vartų pievutėje ren
gėm savo programą. Kai ku
rie lietuviai programom até
jo jau truputį perlinksmi ir
ja raažia.. domėjosi, negu
spalvuoti šio krašto tautiečiai
kurie subėgo išgirdę lietuvis
ką dainą.
Greitai atėjo penkta valau
da ir buvo gaila skirstytis.
Kiekvienas palikdamas šį pui
kų kampelį pagalvojo, dar
kartą norėčiau sugrįžti.

- Europos lietuvių jaunL
mo vasaros stovykla-visuome
niniai kursai. Praėjusiais mė
tais įvykęs Europos Lietuvių
Bendruomenių pirmininkų su
važiavimas nutarė daugiau
dėmesio kreipti Į lietuviškąjį
jaunimą, jam ruošti vasaros
stovyklas. Šiais metais pir
moji tokia vasaros stovykla
• visuomeniai kursai Europos
lietuvių jaunimui suruošti Va
sario 16 sios gimnazijos Huet
tenfende, Vokietijoje. Į šiuos
jaunimo visuomeninius kur
sus - stovyklą atvyko atsto
vų iš Anglijos ir kitų Eurep<»s kraštų. Vasario 16 sios
gimnazijos stovyklavimas Eu
ropos jaunimo prasidėjo šių
metų rugpjūčio 15 d. Kiek
vieną dieną jaunimui buvo
skaitomos paskaitos lietuvy
bės ir visuomeniniais klau
simais
— Apie bolševikų propa
gandą pavergtoje Lietuvoje.
Informacijos Valdytojas fįM.
Gelžinis yra pakviestas Bon
uos universiteto vokiečių sis
dentų rudeus semestro prad
žioje paskaitai apie bolševi
kų vedama propagandą pa
vergtoje Lietuvoje.

— Pasaulio jaunimui primi
nė pavergusias Baltijos vals
tybes. Rugpjūčio mėnesio 1.5
dieną vakarų Berlyne įvykę
Pasaulinės Jaunimo Organiza
cijos konferencija, kurioje
dalyvavo įvairių laisvojo pa
saulio šalių jaunimo atstovai
Konferencijos dalyvius tele
grama pasveikino Vliko Vyk
domoji Taryba, kartu su Bal
tų Taryba. Telegramoje pri
mintas pavergtosios Lietuvos
Latvijos ir Estijos jaunimas,
nešąs bolševikinę vergiją.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga.
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis
Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.S 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu
37 2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskas.

Pusvalandžio vedėjas

Atžymėti ir paremti PIRMĄJĄ APŽVALGINE
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODĄ, rengiamas

Brazilijoj gyvenančių lietuvių rašytojų ir poetų,

Literatūros Vakaras»
Kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 4 d, 14 vai.
VILA ZEL1NOS GIMNAZIJOS SALĖJ.
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Vysk. M. Valančius

Dievobaimingas Vaikelis
Vabalninku parapijos gy
ventojai yra dievobaimingi:
raaž ne kiekvienas sodžius
turi savo koplyčią, j kurias
kviečia kunigus ir meldžiasi
Tos parapijos Dumbliūnų so
džiuj išsigimė kaži kuomet
labai geras vaikelis, vardu
Simas. Užkliudęs ašmus me
tus savo amžiaus, kiaurai jau
mokėjo poterius, aktus, prisa
kymus ir katekizmą, tikėjimo
daiktus suprato, it senas vy
ras.
Šimelis gana buvo sargaliotas, veido išblyškusio, plati
keliu, baltų, dailus, bet silp
nas. Pati motina nesivylė il
gai jį pateksiant. Vakarais
atsiklaupęs meldėsi lig vėlu
mos. Kartais motina, jau pra
miegojusi, atrasdavo jį besi
meldžianti ir liepdavo eiti
gulti. Šimelis, tuojau kėlęs,
tarydavo:
— Kad liepi, einu, bet man
rodos busiant gana laiko mie
goti grabe.
Nuvestas į Vabalninku baž
nyčią, Šimelis, kaip atsiklaup
davo ir sudėdavo rankeles
melsdavos nekrutėdamas lig
pat galo didžiųjų mišių. Moti
na, bijodamos, kad neišvirstų
liepdavo jam atsikelti. Sime
lis tuojau ir keldavos, nes ži
nojo motutės reikiant klau
syti
Vieną kartą besimelsdamas
bažnyčioj. Šimelis pakėlė akis į dangų ir pamatė ant
bažnyčios briaunos besėdin
čiu du velniuku: vieną, betu
rinti jaučio kailį, naujai nu
dirbtą, o antra, su geležies
plunksna berašantį
žmonių
nuodėmes, bažnyčioj padary

«GERBŪVIS» KARVIŲ STO
KOS ŽENKLE
(ELTA) Pavergtosios Lie
tuvos komunistinėje spaudoje
nestinga pagyrų apie klestin
tį gerbūvį, rūpinamą?! gyven
tojų «poreikiais». Tačiau tik
rovė ką kita byloja. Paverg
toje Lietuvoje gyventojas iki
'šiol dar tebestokoja visos ei
ięs būtino vartojimo reikme
nų.' Reiškiasi stoka ir mais
to. kurią ypač jaučia miestų
'gyventojai. Tiek pavergtoje
Lietuvoje, tiek visoje Sovie
tų Sąjungoje karvė yra tapu
si turtingumo simboliu. Kas
tūri karvę, tas jau yra pasi
turįs. Tač'au bolševikams vis
nesiseka karvių skaičių pa
kelti iki užplanuoto lygio. Jau
kuris metas Sovietuose vyks
ta akcija už gyvulių skaiči
aus padidinimą. Tokia akcija
vyksta ir pavergtoje Lietuvo
je Šiais metais buvo sušauk
tą piemenų ir geriausių mel
žėjų konferenciją, kurion bu
vo atsilikęs ir Paleckis. Ko
monistinė pavergtosios Lietu
vos spauda gausi paskatais di
■dinti gyvulių skaičių
Patei
kiama pavyzdžių, rodančių
ineoakankaraą rūpinimąsi gy
•valiais. Priekaištaujama visai
eilei kolchozų.
Šita akcija sudaro sąlygas
įžvelgti į gyvulių ūkio pa
vergtoje
Lietuvoje
atsiūki
mą. palyginus nepriklausomy
bės melo lygį Lietuvos lais
vės metais i()0 hektaru nau
Jojamos žemės teko 20 kar
vių. Pavergtoje Lietuvoje tik
po dvi ar tris.

tas. Šimeliui besistebint, kip
šas prirašė visą kailį.^Nebe
turėdamas kame rašyti, su
savo landžiais dantimis įkan
do kailio pašalį ir tempė, an
iras velniukas tęsė iš prie
šingos pusės, bet besidarbuo
damas nukrito žemy ngąl vių
ant bažnyčios grindų ir nu
laužė sau vieną ragą: tam
staiga kailį paleidus, antras
velniukas įsidaužė pakaušį į
mūrą.
Vaikelis, matydamas
tą atsitikimą, prasijuokė, ir
daugiau neberegėjo velniukų
nes, juokdamos
bažnyčioj,
nusidėjo.
Šimelis, susigribęs, meldė
motutę, kad pirmą kartą ves
tų jį išpažinties. Motutė, visa
ko gerai išmokiusi, nuvedė
Išpažintį baigiant. Šimelis taip
balsu pradėjo už savo nuode
mes verkti, jog kunigėlis tu
rėjo tildyti. Po tos išpažin
ties Šimelis vėl dailiai elgės
it šventas.
Kaipo berniukas. Šimelis
visuomet mylėjo arklius ir
norėjo turėti savo žirgelį, bet
tėvelis nedavė. Kaž> kuomet
eidamas, per krūmus, Šimelis
sutiko jaunikaitį, bejojantį su
gražiu nedidžiu arkleliu
Pa
matęs, apsilaižė ir mąstė: “Oi,
kad aš turėčiau tokį žirgelį!”
Tuojau
raitelis
apsistojęs
klausė Šimelį:
— Ar nori to arklio?
— Oi, noriu!
atsakė šis.
— Na, klaupkis,
tarė jau
nikaitis, - sukalbėk Tėve
mūsų kaip
reikiant, ir
gausi tą žirgelį.
- Bet rasi aš nesugebu
gerai kalbėti poterėlių? - at
sakė Šimelis. - Teikis pamo
kyli mane
—- Žinok, - tarė raitelis, jog malda yra tai šnekesys
su Viešpačiu Dievu. Todėl, su
Aukščiausiuoju
norėdamas
byloti, turi klauptis, persižeg
noti. sudėti rankas, pakelti
širdį į geriausiąjį Dievelį ir
tą temąstyti, ką kalbi
Kitką
per poterius mąstydamas, nepasimelsi gerai, ir negausi

arklelio.
Šimelis tuojau klaupęs, per
sižegnojo, rankas sudėjo ir
su atidžia kalbėjo Tėve
mūsų. Bet, sakydamas
duonos mūsų žvilg
terėjo į raiteli ir pamąstė:
«Kas žino, ar jis man atidu
os ir balną su mituku?» Rai
telis tuojau sušuko:
— Jau gana, gana! Suklydo
tavo mintys, - nebegausi žir
gelio!
Tai pasakęs, raitelis išgai
šo. Buvo tai angelas, pasiųs
tas Viešpaties išmokyti Sime
lio, kaip reikia melstis, ir
atitraukti jo širdies nuo su
kurtų daiktų.
Paliko vaikelis besidairąs
kaip katinas, sugautam žvir
bliui iš nagų išsprukus. Tači
au gailėjos savo nuodėmės
ir suprato Viešpatį Dievą juo
ba reikiant mylėti, nekaip ar
klelį. O nusimanydamas daž
nai negerai meldęsis, ėjo vėl
išpažinties, su karšta širdim
su gausiomis ašaromis pirmą
kartą priėmė Švenčiausiąjį
Sakramentą ir vėl nupelnė
Viešpaties malonę
Kaimynuose gyveno bajo
ras, vyras niekuo nedėtas,
teisingas, žmeniškas ir tarsi
Dievą
mylįs, kurs tačiau,
šventos bažnyčios prisaky
mus mažu daiktu laikydamas
nemėgo pasninkauti. O kad
negriaužtų sąžinė, kasmet si
ekdavo vyskupo, sakydavę
nejgalįs ir gaudavo raštą, lei
džiaut nepasninkauti. Šimelis
išgirdęs jį smagiai susirgus
ėjo aplankyti, nes žinojo ligo
nių aplankymą esant gailes
tingą darbą
Atėjęs atrado
ligonį jau be žado ir pamatė
seną kipšą, bestybsantį prie
lovos Jo ragai buvo, it ožio
o uodega ilga, it jaučio, pats
juodas, kaip trikojis, tiktai
dantys landus, it lydekos, bal
tavo Išvydęs jį, ligonis tarė:
O tu, raguočiu meldžia
masis. ko čia atėjai?! Juk aš
savo amžiuje nieko pikto ne
dariau, nė vienam nė skatiko
nenusukau
Taip, taip geras tu bu
vai. o ar pasninkavai? - atsa
kė velnias
— Dėl gavėjimo, rods, ne
gavėjau.
sakė ligonis, - bet
visados turėjau iš vyskupo
raštą, leidžiant negavėti.
Ee. - tarė velnias, pasi
ąakei yskupui sergąs, pame
lavai, ir gavai raštą, o ar
sirgai?
(Bus

1956 m. rugsėjo 1» i-
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daugiau)

Vytė Nemunėlis

Pilies vaduotojai.
Trys Malėtų gimnazistai,
Trys Aluntos mokiniai —
Juos visus gerai pažįstu,
Jie visi netinginiai.ki^;
Tas, kur lanko pirmą klasę,
Du antros ir du trečios,
Ir tasai, kur šoka basas,
Paeiliui išsiskaičiuos.

«Pirmas, antras, pirmas, trečias,
Keturi, penki, šeši...» —
Jie skaičiuojant juokus krečia...
«Žengte marš!» Ir žengs visi.
Žengte marš! — į Vilniaus miestą
Žengia brolių atvaduot,
Vidur gatvės drožia pėsti,
Jiems visi tur kelią duot.

\

Duoda kelią autobusas,
Duoda kelią jiems taksi, '
Ir katytė net uždusus,
Ir vežikas, ir visi.

Žengia jie gatve Giedraičių,
Žengia Ukmergės plentu, —
O^berniukų ir mergaičių
Šimtas jau su jais kartu!

Žiūri mamos, žiūri tėtės
Ir ratukuose vaikai,
Kur keliauja šitas spiečius
Taip dainuodamas linksmai?

«l ad-kad-kad, kudak!» — vištytė
Bėga gatvėn šaukdama,
Pažiūrės, kur jos dukrytė —
Juk ir ji vaikų mama.
Jos dukrytė trotuaru
Su viščiukais, su kitais
Jau į pulką duoda garo
Su dainuojančiais vaikais!.

Trys Malėtų gimnazistai,
Trys Aluntos mokiniai, —
Juos visus gerai pažįstu, —
Drožia, sau pirmi šauniai.

Veda jie Vileišio aikštėn
Gal jau tūkstantį vaikų
Vaduot pilį kunigaikščių,
Šventą sostą mūs tėvų.
Ten iš smėlio pastatyta
Laukia jų.aukšta pilis,
Kol, išgirdusi trimitą,
Karžygiams pravers duris.

Aukštas kalnas Gedimino
Moja pulkui iš toli,
Kur beslėpti*; nebežino
Jo sargybiniai pikti.
Mato mamos, mato tėtės
Sr ratukuose vaikai,
Kur keliauja tie piliečiai
Taip dainuodami linksmai.

«Trâ tu tü» jau trimituoja,
Jau visi jie prie pilies,
«Vilnius mūsų» uždainuoja
Pulkas iš visos gerklės.
«Kud, kudak-kudak» vištytė
ir šunelis — «au au au»,
O raina maža katytė
Murkia «Miau, kur-miau, kur-aaiau!
Pilį aš, ir aš ėmiau,
Priešą aš, ir aš vijau!»

Bokšte iškelta trispalvė
Plavėsuoja vėliava,
«Trô tu-tü» — trimito salvė
Šaukia: «Jau pilis laisva!»
«Aukit, sūnūs Vilniaus krašto,
fmkit r. nkon knygeles
ir, pamėgę mokslą, raštą,
Būkit broliai mūs šalies».
Trys Malėtų gimnazistai,
Trys Aluntos mokiniai, —
Juos visus gerai pažįstu, —
Brolius sveikina linksmai.
Tas, kur lanko pirmą klasę,
Du antros ir du trečios,
Ir tasai, kur šoka basas,
Visądien čia bus svečiuos.

Trys Malėtų gimnazistai
Trys Alantos mokiniai
Vakare namo sugrįš sau
Vėl dainuodami gražiai.

Duos jiems kelią autobusas,
Duos jiems kelią ir taksi,
Ir katytė bėgs uždusus,
Ir vežikas, ir visi.

L
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Restoranas Jurubatuba

MIELI LIETUVIAI!

Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Pirkimas pirkimui nelygus.

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.
Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant
Via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra
restaurante Estoril, pervažiavus tilta sukti po kairei, kaip
matyti iš čia pridedamo plano.Patogi vieta, ir pikninkams.

Reikia žinoti kur pirkti.

Artinantis maudymosi seze
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir be
maisto. Privažiavimas automo
biliu labai patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitų reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

—

Vila Celeste

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

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

Industria e Comercio de Calçados
Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
is savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o ~ sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 52 0229

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...
Rua Javaės, 626

-

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

São Paulo

RUA COSTA BARROS,
PRAÇA SÃO JOSE, 1 -

34-C

VILA ALPINA

V. ZELINA — S. PAULO
VIENINTELIAI ATSTOVAI

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

VANDENS

GARSIOJO

LINDO Y A

IKMÀOJ. C A R IK IE IR II LTDA

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Aberturas de Širmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrai, na Junta Comercial
Diskai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8
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Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas.
kuri© puikų veikimą įržmogaius sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
jsitikinkite ir visados naudokite!

g

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

m n ai .n m .# u mi«iiiHiiH4iHiiiit|i>imtiirtiiiffiHiHiiiiiwiiiii«iiiiniiiSj

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

Caixa Postai 3967
S'ŽSi
moAULi.
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Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,
juodas bet. s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strasshurg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 - Fone; 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
»««««■■

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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bus pradėti
vaitę.

ateinančią

sa

— Klierikas Algirdas Ramašauskas 14 d. rugsėjo lai
vu išvyko Italijon į šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegiją Ro
moje toliau tęsti studijų.
W. ZELINA, 706

—

CAlXA POSTAL,

NAUJAS LIETUVIŠKAS
ŽIDINYS
Parque das Nações gyve
nančių mokytojų p. Jurevi
čiaus ir p. Bortkevičiaus ini
eiatyva pradėjo darbą lietu
vių kalbos pamokos tos apy
linkės lietuviukams. Rugsėjo
9 dieną įvyko iškilmingas mo
kyklos atidarymas. Susirinko
gražus būrelis jaunimo ir se
nimo. Pradžioje skatinanti žo
dį pasakė abudu mokytojai.
Vėliau buvo sudaryti sąrašai
ir susitarta dėl pamokų laiko
Užsirašė virš 30 mokinių Jau
nimui pamokos bus trečiadie
niais 8 vai. Vaikams šešta
dieniais 4 vai. Nėra abejonės
kad apylinkėse yra daugiau
lietuviukų, tėvai turėtų pasi
rūpinti, kad ir jų vaikai užsi
rašytų pamokoms. Šia mo
kyklėle galėtų pasinaudoti ir
truputį toliau (kaip Utingoje)
gyveną lietuviai. .Juk vieną
kartą į savaitę nueiti į namo
ką ne toks jau tolimas keli
as. Mokykla iš svetimųjų ma
lonės prisiglaudė tose patai
pose, kurios kitados buvo sta
tytos lietu'iškai mokyklai.
Naujam lietuviškam židiniui
linkime sėkmingo darbo.

ATEITININKAMS
šį sekmadieni po 9 vai. šv
Mišių mėnesinis k nonos susi
rinkimas. Neužmirškite, kad
baigiasi terminas nario Mo
kesčiui ir «Ateities* •renumeratai apsimokėti.
Tą pačią d:ena no pietų,
šaukiamas šiemet vidurinės
mokyklas pažadėjusių lankv
ti moksleiviu, kurie norėtų
priklausyti ateitininkams su
sirinkimas.
PJ K N I N K A S

Rugsėjo 7 dieną organizuo

371 — SAO PAULO

tas São Paulo lietuvių piknin
kas labai gražiai pavyko. Oras pasitaikė puikus. Suvažia
vo daug žmonių. Specialūs
autobusai atvažiavo iš V. Ze
linos, V. Anastazijos, Moinho
Velho, Parque das Nações.
Beto didesnis skaičius bnvo
atvykę iš Mokos ir Bom Re
tiro. Privačiomis priemonė
mis atvykusių matėsi iš kiek
vieno S. Paulo kampelio. 8
vai. 30 min. kun. Šeškevičius
parke atlaikė šv. Mišias ir pa
sakė pamokslą. 1 vai po pie
tų buvo meninė programa ir
pikninkiniai numeriai (Kitą
kartą programą reikėtų dary
ti prieš piet). Likusį laiką
kiekvienas pagal savo norą
praleido Šią gražią vietą
pikninkui buvo išrinkęs dar
a a tėv. V Mikalauskas.' Par
que das Nações lietuviai pa
sirúpino ją šiai dienai reser
vuoti. Pikninko programa ir
organizavimas aptaria vilų
atstovų pasitarime. Reikia ti
kėtis, kad kitu metų pikninkas sutrauks dar daugiau tau
liečiu ir iš jo išsivytys tikra
lietuvių susiartinimo dieną.
RENKITĖS Į BOM RETIRĄ

Jau atspauzdinti ir platina
mi pakvietimai i Bom Retiro
lietuviu vakarą. Kitam mime
ryje bus paskelbta platintojų
sąrašas.

OĖME'IO. ŠEIMININKĖS!
Lietuviškos Muzikos Pusva
landis Tėvynės Garsai” kvie
čia visas šeimininkes atšilau
kyli j nemokamus kurs u s
‘Cabeça Branca”, kurie pra
sides šio mėnesio 17 dieną
Vila elos mokykloj, 8 vai.
vakare
— Klebonijos planą prefei
tura jau patvirtino. Darbai

— Rugsėjo m. 6 d. lietuvi
ai gražiai pasirodė pasaulio
tautų liaudies melodijų kon
certe. L. K. Bendruomenės
choristai pašoko Kalvelį, o
moksleiviai ateitininkai - Viliotinį. Festivalas vyko São
Paulo miesto teatre. Tautų
melodijas grojo bei šokiams
akompanavo šimto akordeo
nų orkestras. Nemažas bū
rys ir lietuvių buvo nuvykęs
pasižiūrėti festivaio.

— Paieškomi: Povilas Šeš
kas, Juozas Matulionis, Juli
us Ulevičius, kitados São
Pauly turėjęs, ar dirbęs min
kštų baldų dirbtuvėje. Taip
paieškomi Jonas Meškauskas
arba jo sūnūs: Kazys. Jonas
ir Juozas, dvi dukteris- Lio
nė ir Valė Paieško giminės
iš Lietuvos Turintieji žinių
apie ieškomus prašomi pra
nešti kun. P. Ragažinskui.
— Grįžusieji Lietuvon iš P.
Amerikos, savo draugams ir
giminėms irgi pakėlusiems
sparnus skristi į anapus geie
žinės uždangos, pataria nesi
judinti iš vietos O parsive
žusieji daugiau turto drabu
žiais. ar kitais daiktais. įtari
aini kaipo kontrabandistai ir
visas «gėrybėse turi atiduoti
koperatyvan - valdiškon krau
tuvėn pardavimui 'Pinigai, ži
noma tenka valdžiai.

lankyti bažnyčią. Su Dievu
gyveno, su Dievu ir mirė.
Sekmadieni dar buvo bažny
eioje, priėmė Šv Komuniją,
o pirmadienį po piet atsisky
rė su šiuo pasauliu Skausme
paliko tris sūnus: Augusią, Vfk
torą ir Praną, dvi dukteris:
Oną ir Veroniką, tris marei
as, du žentus ir 10 anūkų. Pa
lydėtį, į B. Paulo kapus susi
rinko daug žmonių. Ilsėkis
Viešpatyje.
DĖKOJA IR KVIEČIA
Nuoširdžiai dėkojame už
mums pareikštą užuojautą lifi
desio valandoje, mirus mūsų
mylimai motinai Sofijai Dulinsk’enei, taip pat palydėjo
siems į kapus.
I ranešame, kad už A. A.
Sofiją Dulinskienę, septintos
dienos šv. mišios egzekvijos
bus ateinantį pirmadienį, rug
sėjo m 17 d. 8.30 vai. Vila
Zelinoje Giminės ir pažįstamus kviečiame atvykti pasi
melsti
Dulinskų šeima,
sūnūs ir dukterys.

— Rugsėjo m. 11 d naktį
įsilaužė vagys j A Dulinsko
krautuvę esančia Dom José
do Barros gatvėje, miesto
centre. Nuostolių pinigais ir
prekėmis padarė apie 30 tū
kstančių kruzeirų.
- Laiškai: ■. Seliokni, A
BoguslauskaH. Bortkeviė’
K. Navick enei, -I. Skurkevi
čiui, P Šimoniui.

- Rugsėjo m 10 d Vila
Beloje, beveik nesirgus mi
rė Sofija Dulinskienė 78 m
amžiaus, gimusi Šiaulėnuose
ir ligi išvykimo Brazilijon gv
venusi Šiauliuose Brazilijon
kartu su visa šeim ■ atvvko
vasario m 26 d 1926 metais.
Sūnūs ir dukterys senatvėje
neužmiršo ir neapleido savo
motinos. Gyveno V Peloje,
kur kiekvieną dieną galėjo

Rugpjūčio mėn. 15-25 d
Pittsburge. seselių pranciškie
č'u vienuolyne. Sesei ų Lie
luvaiėių Institutas, suruošė i|
tuanistikos kursus, kuriuose
iš lietuvišku vieuiioLnų daly
vo 199 sese'iu Kursuose dė<
tė muzikas -\lf Mikulskis (be
tuviu liaudies dainos) L Sagys, St. Barzdukas. Dr Ad.
Damušis, M Avietėnaitė. Ig
nas Malinauskas Motina M
Teofilą Iškeltus klausimus
kursų dalyvės gyvai diskuta
vo.

SIUVYKLA “GUERRIERO”

Vytaliano Guerriero

Escritório IDEAL de Contabilidade

João Tatarunas
CONTADOR

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokėjimui, per penkis kartus
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose.
Legalizuojana dokumentus naujom firmom ir bendrovėm.
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra
monėj, duosim visas reikalingas informacijas
Rua Taquari, 19 — s/4 ~ (Esq. R. da Moóca)

Imobiliaria Vila Zelina

tyvą rytą7. Vila Zelinoje staiga mirė Kazys Matuzonis, 54
m. umžiaus. kilęs iš Kamajų.
Nuliūdime paliko žmoną Ane
le, dukterį Eleną, sūnų Pe
trą. Brazilijon atvyko 1926
m. Nuo pat atvykimo griebė
si prekybos. Pradžioj gatvė
se. provincijoj pardavinėjo
rūbus. Neužilgo atidarė mals
to produktų ir gėrimų krau
tuvę Vila Beloje. Velionis bu
vo pirmas lietuvis prekybi
ninkas Vila Beloje. Pardavęs
kraūtuvę apsigyveno Vila Ze
linoje. Buvo geros širdies
žmogus, ypač nemaža savo
tautiečiams padėjęs krizio me
tu. Buvo linksmo būdo, mė
gęs dainuoti, ypač išmoktas
dainas kariuomenėje, nes tar
naudamas uzarų pulke, žygio
me u visuomet vesdavo dainą.
Brazilijoj praleido 30 metų.
Įsigijo daug draugų, kas bu
vo matyti iš gausiai susirin
kusių palydėti į São Caetano
k us
Septintos dienos šv. mišios
egzekvijos bus ateinantį an
tradienį 18 d. rugsėjo 8 vai.
Vila Zelinoje. Velionies drau
gai, pažįstami kviečiami at
vykti į pamaldas.
- Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas bus šį
sekmadienį 4 vai. po piet
\ ila Zelinoj, mokyklos patal
pose
— Spaliaus 13-14 d busker
niošius. Jo pasisekimas ir pel
nos priklausys nuo suaukotų
fantu gausumo Neatsisakyki
paremti daiktais ar p.nigu.

(pabaiga iš 1 pusi)
net Vatikanas su -laskva ruo
šiisi santykius užmegsti lai
nedaugiau nei mažiau kaip ei
linis komunistų propagandi
nis melas

VOKIETIJĄ SUVIENYTI
SUNKU

Į Vakarų Vokietijos kvieti
mą keturiems didiesiems sn
sirinkti svarstyti Vokietijos
suvienijimo klausimą, Mask
va atsakė, kad šį klausimą
gali išspręsti tik Vakarų ir
Rytų Vokietijos vyriausybės.
Šiuo metu Vokietijos suviėni
jfmas rusams yra nenaudin
gai Žinoma, jie pritartų, jei
suvienyta Vokietija pasidary
tų komunistinė, tapdama Mask
vos satelitu.

— Vakarų Europos ir kitų
kraštų politiniai
klausimai
šiuo metu lyg nustumti į šalį,
visas dėmesys nukreiptas į
Sueso kanalą.

Praça São José dos Campos, 8 sal. 6 - 7

Vila Zelina - São Paulo

SIUVĖJAS

Gero biznio agentas

Sn r.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

POVILAS

Stefan

Žemės sklypai, namai ilgam išsimokėjimui be nuošimčiu
prieš darant bent koki bizni pirma apsilankykite pasitart
Puikus sklypai prie Via Anchetos be entrados

chirurgas

AMBROZEVIČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
«■■aauaaaaiB ivaiauutfiai

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Spaliaus mėh. 13-14 dienomis V. Zelinoje bus

DIDELIS

KERMOŠIUS

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines
operacijas atlikti.

Kermošių prašomi paremti fantais, (prendomis). Iš anksto kviečiami visi dalyvauti.

