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Brazilijos Nepriklausomybės 
Diena.

Brazilijos nepriklausomybe 
buvo paskelbta 1822 metais 
metais rugsėjo m: 7 d. S. Pau 
lo priemiestyje Ypiranga. T-» 
Je vietoje šiandien stovi di
delis nepriklausomybės pamin 
klas, kiek aukščiau, ant kal
nelio muziejus.

Nepriklausomybės idėja jau 
buvo pribrendusi ne vien tik 
Brazilijoje, tuo metu Portuga 
lijos kolonijoj, bet visoj Pie
tų Amerikoje, Ispanijos kolo
nijos vienos jau buvo nepri
klausomos, kitos tebekovojo 
už nepriklausomybę. Todėl 
nenuostabu, kad prieš nepri
klausomybės paskelbimą nie
kas nedrįso pakelti ginklo; ne 
buvo pralietas nė vienas la
šas kraujo Toki įvykiai reti 
tautų kovoje už išsilaisvini
mą

Politinis išsilaisvinimas dar 
neviskas. Nemažiau svarbu y- 
ra ir ekonominė krašto nepri 
felausomybė, be kur os nė gali 
būti ir kilnos politinės nepri- 
kliusomybės. Kraštai ekono
miškai -tiprús ^avo silpnes
niems kaimynams daru įtakos 
ir į kramto vidaus politinį sy 
yenimą Šiandien ta labai ryš 
kiat parodo arabų tautų gy
venimas, Europa po pasauli
nio karo ir 1.1

Brizilijos pol tinis svoris 
tari tautiniame gyvenime kas
dien didėja Tai kraštas t-u la 
bai didele teritorija. 8 milijo
nais kvadratinių kilometrų ir 
su beveik 60 milijonų gyven
tojų Požem's yra turtingas 
įvairiais metalais, nafta, 6 tūks 
tančiai kilometrų pajūrio, di
džiuliai plotai labai derlingos 
žemės. daug upių, krioklių la 
bai lengvai panaudojamų e- 
lektros jėgos gamybai Prie 
geresnės organizacijos negu 
šiandieninė, Brazilija gali au
kštai išvystyti tiek žemės ti
kį, tiek industrija. Ko daugiau 
šia Brazilijai reikalinga tai 
geresnis kokybės anglių, nes 
vietoj iškasamų kokybė yra 
žema.

T a u t 0 s
Nuo 1Í30, Vytauto Didžiojo 

metų, rugsėjo mėn. 8 d. pra
dėta švęsti Tautos Diena. Tą 
dieną laisvoje Lietuvoje bū
davo organizuojamos eisenos, 
susirinkimai, kuriuose sako
mos kalbos sukosi apie giles
nį įsisąmoninimą tautinių už
davinių, tautinį susipratimą ir 
t. t. Užsienio lietuvių tarpe 
ši šventė nebuvo švenčiama, 
nei Siaurės nei Pietų Ameri
koje Tik tremtiniams atvy
kus kaikur ji-minima Net ir 
pačioje Lietuvoje 8 d. rugsė
jo pasirthkimas. kaipo Tau
tos dieną buvo kritikuojamas, 
kadangi tai buvo surišta, Vy 
tauto Didžiojo metais, su tra
giškais Lietu y ai į vykiais, n e- 
payykusią Vytauto karūnaci
ja ir jė itnittimi.

Brazilija drąsiai žengia atei 
tin, nors nebe sunkumų. Tie 
sunkumai susidaro, kad nėra 
lygsvaros tarp eksporto ir im 
porto Brazilija šiandien dar 
daugiau perka iš užsienio ne
gu parduoda. Perka net tas 
prekes ir produktus kuriuos, 
prie geros organizacijos ir 
tvarkos, galėtų krašto viduje 
užsiauginti ir pasigaminti, pa
vyzdžiui kviečiai. įvairios ma 
šinos Paskutiniu metu ir šio
se sritise padaryta milžiniš
kas šuolis pirmyn Daugumas 
automobilių fabrikų visas da
lis gamina vietoje. įvairios 
užsienio kompanijos, kaip pa 
vyzdžiui vokiečių Krupp, or
ganizuoja ir jau tuoj pradės 
dirbti sunk osios industrijos 
išdirbinius. Žaliavos iš užsie
nio nere’ks įsivežt, tuo būdu 
bus šimtai milijonų dolerių 
sutaupyta.

Brazilijos industrija ir ūkis 
šiandien pergyvena krizj. ku
rį pati vyriausybė sąmon n- 
gai iššaukė suvaržydama pas
kolas industrijai, prekybai ir 
net žemės ūkiui. Vyrausybė 
nori atpiginti prekes, Sąryšy
je su šia vyriausybės po
litika daug įmonių užsidarė, 
net sulikvidavo. daug sumaži 
no darbininkų skaičių, nes su 
mažėjus gyventojų del krizės 
perkamajai galiai, padidėjo 
industrijų prekių atsargos. 
Šiuo recaiu šiomis dienomis 
industrijos, prekybos ir žemės 
ūkio atstovai įteikė respubli
kos prezidentui memorandu
mą prašant dougiau dėmesio 
atkreipti į krašto finansinę ir 
ekonominę portiką, persvers- 
fant, ar vyriausybės užimta Ii 
riija aptinka realiems krašto 
reikalams

Krizės momentai yra laiki
ni. Jį pergyvens ir Brazilija 
pasukdama j tikrus kelius, 
kurie ją išvęs j ekonoraipio 
gyvenimo nepriklausomybę, 
kuri kraštui nemažiau svarbi 
negu politinė nepriklausomy
bė Brazilija ramiai žvelgia 
ateitin.

Diena.
Užsieny gyvenančių lietu

vių tarpe, vietoj tautos die
nos, geriau tinka ruošti lietu 
vių dienas, kaip tai daro Š. 
Amerikoje, Kanadoje Dalinai 
šiai dienai átatinka Dariaus 
Girėno Išeiviu diena. Jei dar 
pridėsime birželio liūdnųjų į- 
vykių minėjimą, tai per me
tus turėsim kelis minėjimus, 
kurių programos paruošimas 
reikalauja iš organizacijų 
daug laiko ir jėgų. Plačiu mas 
tu iškilmingai reiktų minėti 
Vasario ir Dariaus Girėno 
išeivių dieną, kuri galėtų virs 
ti lietuvių diena su suruoštu 
viso krašto lietuvių suvažia
vimu: Kitos šventės ar minė
jimai galėtų būt minimi spau
doje, per radijo, mažesniuose 
susirinkimuose.

Brazilijos Nepriklausomybės paminklas Ipirangoje, S. Paulo.

Tarptautiniu įvykiu 
apžvalga.

— Londone nusiginklavimo 
komisijoj vienos ir kitos pu
sės, vakaru ir tusų, atstovų 
yra bendra įsitikinimas, kad 
nebus prieita prie kokio nors 
susitarimo. Bet ne viena pu
sė nenori pasakyti, kad per
traukom derybas ir išsiskirs- 
tykim, nes kuris taip pasaky
tų būtu kaltinamas nenoru nu 
siginkluoti

Lenkijos laivo Batory 69 
jūrininkai ir keleiviai papra
šė Danijos vyriausybės glo
bos. Vyriausybė jų prašymą 
I atenkino.

— Rugsėjo mėn 10 d. su
sirinks Jungtiniu Tautų Orga 
nizacija special am posėdžiui 
svarstyti specialios komisijos 
paruošto pranešimo apie Ven 
grijos įvykius. Šio posėdžio 
su dideliu susidomėjimu, ypač 
pavergtieji kraštai Jaukia.

— Rinkimai Vakarų Vokie
tijoje 15 d. rugsėjo turi la
bai didelės svarbos netik Vo 
kietijai, bet visam laisvam pa 
Sauliui Konrad Adenauer pra 
laimėjimas būtu didelis smū
gis vakarams Praėjusių rin
kimų metu krikščionys demo 
kratai pravedė du trečdalius 
parlamento atstovų. Kad jie 
gaus balsų daugumą ir 15 d. 
rugsėjo niekas neabejoja, ’’’’k 
neaiškų, ar laimėjimas bus 
toks didelis, du trečdaliai, 
kaip praėjusiuose rinkimuose 
gavę absoliutinę daugumą bai

Iš patyrimo gerai žinome, 
kad suruošti didesnio pobū
džio ir su gerai paruošta pro 
grama reikalauja kelių mėne 
siu. Tautinio susipratimo žadi 
nimas, ypač išeivijoje yra 
svarbus. Siam tikslui reikia 
panaudoti visas progas ir ga 
limybes. Rugsėjo aštuntoji te 
primena kiekvienam lietuviui 
pareigas savo tėvynei.

Tūkstančiai Lietuvos jaunimo issinnciami i Kazachstanu
VIETOJ VASAROS ATOSTOGŲ - PLĖŠINIŲ ŽEMIU DARBAI

(Elta) Kaip jas pereitą va
sarą, taip ir šiemet bolševikų 
centras komjaunimo organiza 
cijai davė įsakymą visoje Lie 
tuvoje vykdyti jaunuolių tel
kimą daibams Kazachstane, 
naujose plėšinėse žemėje pa 
dėti nuimti derlių Vilniaus ra 
dijas pranešė, kad Šiaulių mi 
esto pirminės komjaunimo or 
ganižacijos gauna «pluoštus 
pareiškimų», kuriuose jaunie 
ji šiaul ečiai «siūlosi savano 
riais vjkti į plėšines žemes 
naujojo derliaus nuėmimo va
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sų, ar surinks tik paprastą 
daugumą. Nors ministeris pir 
mininkas Konrad Adenauer 
turi 81 metus amžiaus, tačiau 
aktyviai dalyvauja rinkiminėj 
propagandoj.

— Loy Henderson, Ameri
kos užsienio reikalų ministe 
rijoje specialistams Rytų po
litiniuose klausimuose, grįžęs 
iš Vidurinių Rytų pareiškė, 
kad padėtis Sirijoje yra labai 
rimta Įvykiai, kurie ten vyks 
tá gręs a visam laisvam pa 
šauliui. Sąryšyje su paikuti 
niais įvykiais Vašingtonas 
ruošiasi pėržiūrėti savo Užs e 
iiio politiką, teikiant didesnę 

» <» ■<» <♦»
Remdami lietuviška radija, žadiname lietuvio 

samomone. 
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lietuvi, is anksto apsirūpink pakvieti
mais Ir STALIUKAIS

I L. K. Bendruomenės Choro

JllEILCJlM KONCEKTA*
įvyksiantį «paliaus mėn. 12 d. Vila Zelinoje, 

gimnazijos salėje.
Pakvietimą galima gauti pas choristus, Vito bare, 

klebonijoje.
GROS TOTO ORKESTRAS

saros laikotarpiui». Šitaip sa 
vo vasaros atostogas praleis
ti nutarę Š aulių pedagoginio 
instituto jaunieji dėstytojai,, 
studentai ir kiti. Į Kazacbstą 
ną «rengiasi važiuoti dau^ 
jaunų įmonių darbininkų, spe. 
cialistu. taip pat vidurinių m o 
kyklų moksleiviu» Kokiu mas 
tu tie telkimai vyksta, matyti 
iš Vilniaus radijo pastabos^ 
kad į tuos darbus Kazacbstą 
ne šiemet vyks ap:e 500 jau
nųjų šiauliečių.

paramą prieškomunistiniams 
kraštams Azijoje ’

— Maskvos spauda ir radi 
jo pranešė, kad dešimčiai viėi 
tovių, pavadintų Molotovo if 
Kaganovičiaus vardais, bus 
duoti kiti pavadinimai. Geo 
grMijos vadovėlius ir enciklo 
pedijas vėl reikia keisti.

— São Paulo gubernatorius 
grįžo iš Europos Jau perėmė 
pareigas. Gubernatūroj turės 
savo kabinetą ir vice guber 
natorius gen. Porfirio da Paz.

— Ateinančiais metais Sâo 
Paulo estado vyriausybė nu 
mato išeksfaltuoti 2000 kilo 
metrų kelių.

Lietuvos nacionalinė 
M .Mažvydo biblioteka
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PARUOŠĖ STAT. INŽ. MIK. IVANAUSKAS

I. GOTIKA LIETUVOJE

Lietuva apsikrikštijo (1837 
mt.) gotinio stiliaus laikais, to 
dėl pirmosios bažnyčios bu
vo gotinės.

Senojo gotinio periodo pa
minklų Lietuvoje išliko 50. Nė 
vieno Lietuvos gotikos pa
minklo pastatymo data tiesio 
giniai nėra žinoma. Gotika 
Lietuvoje laikėsi iki XVII am 
žiaus.

Kryžiuočių ordinas daug 
kartų kvietė dailides ir mūri
ninkus, kaip pr'tyrusius pilių 
ir namų statytojus, Iš 1407 m. 
Vytauto Didž. susirašinėjimo 
(1392-1430) su Ordino Magia 
tru matyti, kad Lietuvoje ar 
chitektai vykdė mūrines sta 
tybas. Pav Galvės ežero sa 
los pilis buvo pasiatvta apie 
1405-1408 mt.

Vakarų periodizacija Lietu 
voje negalioja.

Senosios Lietuvos pastatai 
nėra vieno tipo ar specifinio 
stiliaus tiek savo konstrukci 
jos, tiek dekoracijos pobū- 
dž u. Sunku susekti kas buvo 
jų kūrėjais.

Nėra Dancige tokio gotikos 
pinjono (frontono), kaip Per 
kūno namo Kaune, nėra Flan 
drijoje ar Normandijoje tokios 
bažnyčios, kaip Šv Onos Vii 
niuje. Ord no žemėse tokio 
bokšto, kaip Bernardinų Vii 
niuje. nėra Lenkijoje tokios 
tvirtovės tipo bažnyčios, kaip 
Mažųjų Mažeikių. Nurodyti 
šių pastatų vieną bendrą sa 
vybę yra sunku. /

Lietuva yra vienintelis kraš 
tas Europos meno istorijoje, 
kur ne vien Romos katalikai, 
bet ir graikiškieji ortodoksai 
savo cerkves statė gotikos 
stiliuje. /

Technišku požiuru Lietu
vos gotika yra dalis plytų go 
tikos srities, kuri tęsiasi nuo 
Flandrijos iki Suomijos.

XV-tojo amžiaus Lietuvos 
gotika neturi bokštų su grakš 
čiais pinaklių pumpurais Pas 
tatai pasižymi daugiau gotine 
konstrukcija, kaip dekoraci-. 
ja. Jie yra paprasti ir masy
vūs. XVI tajame amžiuje Lie
tuvos gotika pasiekia aukš
čiausio dekoratyvinio meistriš 
kūmo.

Žemiau yra aprašomi kai- 
kurie gotinio stiliaus Lietu
vos paminklai.

GOTIKOS PRADŽIA VILNIU
JE

XV amž. drauge su pilies 
perstatymu buvo vykdomos 
Kelių mur bažnyčių statybos. 
Tai šv. Onos, šv. Jono šv. 
Mikalojaus ir Pranciškonų 
bažnyčios, kurios pasižymi 
smailiais skliautais, langais 
ir portalais.

ŠV. ONOS BAŽNYČIA, VIL
NIUJE

Pastatė Vytauto Didž. žmo
na kunigaikštienė Ona 1392 
metais.

XVI amž. pradžioje prista
tytas gotikinis fasadas.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

Napoleonas j ją žiūrėdamas 
pareiškė norą ant savo delno 
perkelti ją j Paryžių.

Tai gražiausias ir vertin
giausias Lietuvos architektū
ros žiedas

Bažnyčia ir jos fasadas yra 
statyti iš raudonų plytų. Ply
tos turi 33 įvairias formas.

Su šv. Onos B. gražiai har- 
monizuojasi šalia jos stovin
tis laiptų bokštas ir Bernar
dinų B. ir jie statyti iš raudo 
nų plytų gotiniame stiliuje.

Bažnyčia turi tris bokštus, 
kuriuos jungia kylio lankai. 
Tie lankai, tarsi kaspinai, pui 
kiai supina fasado laibus pi- 
liastrėlius, išaugančius į lan
gus bokštų pinaklius, apiber
tus krabų žiedais

ŠV. JONO BAŽNYČIA.

XV amž. pradžioje buvo 
pastatyta gotiniame stiliuje, 
vėliau XV|| amž. gotikiniai 
skliautai buvo pakeisti baro
kiniais, XVIII amž. viduryje 
buvo pastatytas fasadas iš U- 
niversiieto kiemo pusės XÍX 
amž pradžioje buvo pastaty
ta klarikikiniu stiliaus porti
kas. R)

ŠV. MIKALOJ AU- BAŽNYČIA

Statyta apie 1440 mt iš deg 
tų plytų. S k l ia n t a i yra 
žvaigždiniai sukonstruoti š 
fasoninių plytų Perstatyta 18 
amž padidinti langai -rengti

Sv. Onos Bažnyčia

vėlybojo baroko altoriai ir 
vargonams koras XÍX amž. 
pradžioje pastatytas ketur
kampis bokštas

PRANCIŠKONŲ BAŽNYČIA 
Statyta apie 1420 mt. vėliau

J. Imbrasaitė

LIETUVAI
Tai vaitoja sodžiai, verkia Tavo girios, 
Samana pražįsta degančiu krauju.
Gintaro karoliai juodon žemėn byra — 
Ašaros tai Tavo — nieks nemato jų.

Tavo žemės tulpės prie smutkelių meldžias, 
Surakinti bokštuos nejuda varpa».
Juodas šydas dengia Tavo liūdną veidą, 
Sutemoje verkia žvaigždės ir žiedai.

Nenuliūskit, žvaigždės, dar šviesiau žibėkit, 
Kelsis didis džiaugsmas — širdimi tikiu, — 
Suskambės trimitai, ginklai ims žvangėti. 
Juodas skausmo šydas nukris nuo akių.

Rinkite — surinkit visos žemės žiedus, 
Te nušviečia saulė laisvės vainikus, —
Prie Neries paukščius mes vėl išgirsim giedant, 
Vėi laisvi braidysim tėviškės laukus.

buvo perstatoma ir keičiama 
Gotikos elementai išliko por 
t le. languose ; skliautuose- 
XVIII amž buvo paauKstiuta 
vidurinė nava. ri perdeng
ta barokinio stiliaus apskriti- 
nia s s k I i -i u t a i s.

BERNARD NŲ BAŽNYČIA

Pastatyta 1492 m. Kazimie
ro Jog ui »iė;o gotikos stiliuje, 
bar<ik žtiota ir gavo rokoko 
priedų

Pažymėtinos užsilikusios 
žvaigždes ir korių skliautai 
kurie remiasi į lieknus pilio
rius ir gctinės iždo durelės 
sų Lietuvos ir Lenkijos her
bais 'juostų tarpe.
i Bažnyčia buvo statyta dali 
mis. Senoji pastato dalis yra 
dabartinė presbiterija. 1525 
mt. buvo pastatvtas atskirai 
bokštas, kuris XVI amž. pa
baigoje buvo įjungtas į pra
plėstą bažnyčią. 1655 mt. baž 
nyčios pastatas buvo panau
dotas kaip karinė tvirtovė gy 
niųiuisi nuo Rusų įsiveržimo.

^Tuometinis Vilnius buvo 

turtingas ir gražus. Rusai ėmė 
baisiausiai plėšti ir naikinti. 
Kilo gaisras, kuris truko net 
17 dienų ir sunaikino viską, 
kas dar buvo likę rusų neiš
plėšta ir neišvogta.

Restauracijos metu buvo 
pristatyta du bokšteliai fron
tono kraštuose ir pats fasa
das subarok ntas.

Iš XVIII amž yra likę ro
koko stiliaus iš klevo droži
nėti interjero papuošimai, ku 
rie rodo aukšta vietos meis 
terių medžio skulptūros tech
niką.

Bažnyčia yra erdvi. Jos er 
dvė padalinta į tris vienodo 
aukščio navas, kurių aukšti 
skliautai remiasi, kaip minė 
jome į lieknus piliorius.

VYTAUTO BAŽNYČIA
KAUNE

Pastatyta ant Nemuno kran 
to iš raudonų plytų.

1850 m. ji buvo perdirbta į 
stačiatikių cerkvę.

Pastatė ją Vytautas D. pra 
džioje XV a sugrįžęs iš karo 
su totoriais ties Vorskla 1339 
m. Jis sumanė pažymėti savo 
išsigelbėjimą nuo nuskendimo 
upėje monumentaliu padėkos 
veikalu — gražia bažnyčia.

Iš tų la kų bėra I kęs bokš 
tas su bobinčium ir apsyda 
įdomiais skl autais ir nepap 
rastais penkiais kampais.

SEMINARIJOS BAŽNYČIA
KAUNE

Pradėta 1471 m. baigta tik 
XV11 amžiaus pradžioje, ka
da gotiniu stiliumi jau niekas 
nebestatė.

Išorinė architektūra yra go 
tinė, vidus rodo renesansą.

Stilių įvairumą pabrėžia dar 
medžiaga, iš oro paliktos rau 
donos plytos, vartojamos go- 
tiniam staliui visur, kur trūks 
ta atatinkamo akmens, bet vi 
duje jos padengtos tinku. Re
nesanso įtaka matyti ir dai
liose išorinėse kolonėlėse ša
lia langų, kokių gotiniame sti 
liuje niekur nevartojama.

PERKŪNO NAMAI KAUNE

Išliko iš vidurinių amžių. 
Frontonas rodo tą pačią st^ūk 
turą ką ir šv. Onos Bažnyčia 
Vilniuje. Ir Čia ir ten matome 
tą pačia medžiagą (raudonas 
plytas), tą patį kylių lankų su

âr katalikas gali būti m- 
Ihicionšzmo salininkas?

\ v- R-
Pradžios evoliucionizmo teo 

rija buvo skelbiama, kaip gry 
nai bedieviška, materialistiš
ka Tačiau laikui bėgant jie 
apsivalė nuo materialistinės 
ideologijos priemaišų, kurios 
jai yra visai nereikalingos ir 
net keiksmingos.

Biologinė problema

Evoliucionizmas savo esmė 
je yra biologinė problema. Jis 
moksliškai svarsto klausimą, 
ar žemesnės rūšies gyviai ga 
Įėjo išsivystyti į žmogų. Bet 
kalbėdamas apie žmogaus iš
sivystymą iš žemesnės rūšies 
gyvių, evoliucionizmas šian
dien jau apsiriboja tik žmo
gaus kūnu. Kiekvienas rimtas 
mokslininkas mato, kad žmo
gaus siela yra dvasinės pri
gimties, kad ji yra visai ki
tos prigimties negu medža 
ga Dėl to apie jos išvvstimą 
iš medžiagos negali būti nė 
kalbos Tiek pirmojo žmogaus 
tiek visų kitų žmonių sielos 
yra betarpiškas Dievo kūri
nys.

Kalbos apie žmogaus dvasi 
nių galių išsivystymą iš me
džiagos kiek vienam ‘ rimtam 
gamtos mokslininkui, biologui 
ar antropologui gali tik juo
ką sukelti Kaip galima kalbė 
ti apie sielos Eisi vystymą, kai 
šių dienų biologija, antropo
logija ir paleontologija, no il
gų ir vargingu tyrinėjimu dar 
nėra pateikusi jokių tikrų da 
vinių apie kūno evoliucija?! 
Ir kūno atžvilgiu evoliuc'o 
nizmas dar tebėra tik viena iš 
hipotezių. tai yra. vienas iš to 
kių tvirtinimų, kuriems moks 
las dar nėra davęs reikiamų 
įrodymų.

Dvi nuomonės

Apie žmogaus kūno kilmę 
ir katal ku tarpe šiandien yra 
dvi nuomonės. Vieni ivirt na, 
kad žmogau- kūnas esąs be
tarpiškai kilęs iš negyvos, tai 
yra iš neorganinės medžia
gos Šiuo atveju būtų galima 
raid'škai suprasti Šv. Rašto 
žodžius, kad Dievas žmogų 
sutvėrė iš žemės. Kiti tačiau 
mano, kad Dievas žmogaus 
kūno sutvėrimui panaudojo 
jau išsivysčiusio gyvūno or 
ganizmą Šio gyvūno iki šiol 
mokslas dar nėra suradęs

Katalikams yra paliekama 
laisvė laikytis vienos ar kitos

(pabaiga 3 pusi.)

pynimą ir tokius pat pinaklius 
su krabų gausumu.

ZAPYŠKIO BAŽNYČIA

Kairiajame Nemuno krante 
originali ir labai vaizdinga 
bažnyčia. Savo išvaizda pri 
mena kryžiuočių bažnyčias.

Pagal padavimą ją pastatė 
Vytautas Didysis

Ji neturi nei bokšto nei al
toriaus apsydos ir jų jai net 
pridurti negalima, nenusidė
jus proporcijų dėsniams. Jos 
stogas du kartu augštesnis už 
pačią bažnyčią, pamatinis gi 
planas rodo kvadratą.

Sumanus architektas sieno
se išdėstė aukštus ir siaurus 
aklinus langus. Tokiais pat 
langais padalintos ir plačio
sios skersinės sienos.

Zapyškio bažnyčia jau buvo 
1578 metais.
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Patarimai kaip apsisaugoti vé 
žio ligos.

Rašo Med. Dr. Ruy Penteado, Av. Zelina, 471

Laikų gydant vėžį yra daug ti, ar jaučia nenormalų virš 
galimybių išsigydyti. Ši liga kinimą, privalo pasitarti su 
susekta pradžioje gali būt pa gydytoju.

Odos spalvos sustiprėjimas 
ar pasikeitimas yra įtartinas 
vėžio liga.

Bet koks neaiškus kosulys, 
užkimimas, arba sunkumas nu 
ryti, gali reikšti gerklės, plan 
čių ar skilvio vėžį.

Gydytojai dažnai yra klau 
siami, kokia yra vėžio ligos 
priežastis?

Šita problema užsiima visų 
kraštų vėžio ligos tyrinėtojai 
ir daug laboratorijų stengiasi 
surasti išsprendimą. Nelai 
mei, dar mums nėra galima 
duoti paprastą ir aiškų atsaSecretaria Geral: Rua Barão de Itapetininga, 255 - 5.° andar - Ccnj. 504 - Tel. 35-2028 - São Paulo

gydoma.
Sergantis vėžio liga jei gy

dysis p,as kokius šundakta
rius, bus pražuvęs. Venkite 
visokių «žolelių» vėžiui gydy 
ti Tai bus tik laiko gaišini
mas.

Chirurgijai Rentgeno spin
duliai ir radiumas yra laiko
mi geriausiomis gydymo prie 
monėmis. Visos naujenybės 
reikalingi daugelio metų, kad 
įrodyti jų gydomas savybes.

Vėžys pradžioje nėra skaus 
mingas. Bet koki ženklai odo 
je privalo bút ne
atidėliojant ištirti.

Bet kokia votis, ypatingai 
ant liežuvio, lūpų, kaklo ir t. 
t/, privalo būti be atidėlioji 
mo ištiriama.

Koks nors kraujavimas, ar 
taip pat nenormalus skysčių 
pasirodymas per natūralius 
kūuo išėjimus, turi būt pra 
nešamas gydytojui.

Žmogus, kuris be priežas 
ties pradeda liesėti ar išblykš

(pabaiga iš 2 pusi.) 

nuomonės. Ir vienai ar kitai 
paremti galima surasti nema 
ža argumentų. bet nei viena 
nei kita dar toli gražu nėra 
įrodytos. Būtų taigi labai ne 
protinga ir net nesąžininga be 
atodairos pasisakyti už evo 
liucionizmą, kaip už paskuti 
nį mokslo žodį. Kaip lygiai 
butų neprotinga jį be alodai 
ros neigti,

Popiežiaus žodis

Popiežius Pijus XII 1950 me 
tais paskelbtoje enciklikoje 
«Humani generis» primena ti 
kintiesiems, kad tiek evoliu 
cionizmą, tiek jam priešingą 
nuomonę reikia vertinti su 
moksliniu griežtumu ir su at 
sargumu. «Bažnyčia nedrau
džia, - sako enciklikoje Šv. 
Tėvas, — diskutuoti evoliu 
cionizmo mokslą... Tačiau dis 
kutuojama turi būti tokiu bū 
du, kad tiek evoliucionizmą 
palaikant, tiek jam priešinga 
nuomonė butų svarstomos ir 
vertinamos visu rimtumu bei 
nuosaikumu, kad visi būtų pa 
sirengę paklusti Bažnyčios 
sprendimui, nes Bažnyčiai 
Kristus patikėjo pareigą au
tentiškai aiškinti Šv. Raštą ir 
ginti tikėjimo tiesas... Visdėl 
to kaikurie perdaug išplečia 
šią diskusijų laisvę, — įspėja 
toliau Šv. Tėvas enciklikoje. 
— Jie naudojasi iki šiol su 
rinktais vien pradiniais duo 
menimis ir. jais remdamiesi, 
tuoj daro išvadas, tarsi dieviš 
kojo apreiškimo šaltiniuose 
nebūtų nieko, kas reikalautų 
šioje srityje didžiausio nuo 
saikumo ir atsargumo».

Draugas 

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

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

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

Bronių Šukevičių Vila Zelinbj.
3) Betarpiai •— Inž. M. Ivanauską.

kymą.
Nėra abejonės, kad vėžys 

yra iššaukiamas įvairių orga 
nizmo suerzinimų. Jis dažni 
ausia pasireiškia stemplėje, 
skilvyje, plaučiuose, pas mo 
teris krūtinėse, lytiniuose or 
ganuose.

Ar susirgimas vėžio liga pa 
didėjo paskutiniu metu?

Taip. Bauginančiai!
Yra įrodyta, kad vėžio Ii 

gos plėtimasis yra proporcin 
tfas senatvės amžiui. Beveik 
visuomet vėžys yra pagyvenu 
siu žmonių liga.

Medicinos progresas per 
paskutinius penkias dešimts 
metų įstengė pakelti žmogaus 
amžiaus vidurį nuo 55 iki 65 
metu.

Rentgeno spinduliais yra 
surandami ligos pasireiškimai 
kurie ankščiau būdavo pris 
kaitomi kuriai kitai ligai.

Ar vėžio liga yra pagydo- 
n a?

Taip Bet su sąlyga, jei y 
ra surandama pradžioje ir 
tuoj gydoma.

(B, D.)
-a------------f-

I lietuviškojo radijo 
klausytojus

Jau antri metai, per Brazi 
lijos erdves, lietuviškas žodis 
daina ir muzika sklinda į lie 
tuviškas širdis Jautriąsias šir 
dis virpina, kietąsias minkšti
na, šaltąsias sušildo. Lietuvfš 
koje radijo garsai, lyg seni 
kanklininkai, nuteikia lietu 
vius branginti ir mylėti savo 
tėvynę, gerbti savąją kalbą, 
laikytis gražių lietuviškų pa 
pročių ir įnešti savo dalį į 
lietuvių tautos kultūros loby
ną. Juo jautriau būdavo būda 
vo užgaunamos kanklių sty
gos, tuo kilniau jų garsai nu 
teikdavo jų sielas. Lietuvis 
kanklininkas skambindavo ki 
ekviena proga o mes per vie 
tos lietuviškąjį radiją tepasie 
kiame lietuvius tik sekmadie 
iriais; ir tai tik vienam pusva 
vandžiui.

Vienas pusvalandis lietuvis 
kos programos negali nustelb 
ti nuolatinių laukinio džazo 
garsų, kurie ir lietuvius vei 
kia savo laukiniška įtaka. Ki

Conferências - Parque de Diversões, etc.

Mostra completa dos trabalhos realizados por enti
dades assistenciais no campo da defesa da criança
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PALÁCIO DOS ESTADOS, NO IBIRAPUERÀ 
gentilnwnte cedido pelo Prefeitura

Paukščiu ir Gyvuliu Pasnekesys apie Komu- 
Lietuvojenistine tvarka

Aną šaltą Kūčių naktį, 
Fermas prišliaužiau tyliai 
Ir girdėjau ką kalbėjo 
Mūsų paukščiai, gyvuliai.

Muša dvyliktą Kalėdų 
Gera dūšioj ir širdy 
Ir ant laktos atsisėdęs 
Pirmas prakalba gaidys.

Gerbemieji tvarto ponai, 
Ar jus žinot ką ar ne, 
Ka planuotojai raudoni 
Rašo penkmečio plane?

Jeigu dėtų po kiaušinį 
Visos vištos ir gaidžiai, 
Pagal planą penkmetinį 
Pusė normos neišeis.

Taigi dėkite vištelės, 
Pasistengsiu ir aš pats, 
Nes valdžia išsiųsti gali 
Mus į verdančias kruopas.

Štai bekonas šlaunį kaso 
Begulėdamas klane,
Vėl į tuos planus raudonus 
Jie įtraukė ir mane.

Tavo yra riestas snukis 
Ir, be te, dar uodega, 
Tu netiksi, tu per kūdas 
Karvė aiškina linksma.

Užrašyta Lietuvoje 1956 m.

tų tautinių mažumų išeivija 
senai jau tai suprato ir jie 
jau senai radijo bangomis 
kreipiasi į savuosius. Mes 
esame tik naujokai. Bet są 
moningi naujokai, į savuosius 
Mes esame tik naujokai, gali 
pasivyti ir senokus. Vienerių 
metų lietuviško radijo išlaiky 
mo egzaminas pavyko, nors 
ir be ypatingo pasižymėjimo 
Toliau pusvalandžio dar ne 
pažengėme. Bet ir tas pusva 
landis yra užkrautas ant nedi 
dėlės saujos susipratusių lie
tuvių pečių. Mes Brazilijos 
lietuviai teliekame tik nublu 
kusiais senovės lietuvių did
vyrių šešėliais, galėtume būti 
jei ne kultūriniais švyturiais 
tai bent stipriais žiburiais. 
Kai kas daro priekaištų dėl 
programos skystumo. Hrogra 
mos sustiprinimas didesnių in 
telektualinių bei meninių pa
jėgų ir tobulesnių programos 
paruošimo priemonių. Bet čia 
reikia lėšų. Radijo pusvalan 
dis pabrango dvigubai, o rė

Kiek to sviesto - kaip molio 
Net žemelėje sunku, 
Ką čia paiso tie raudoni 
Aš nuplėšiau su ragu.

O tas suris kaip karvojus 
Išsiplėtė ant lėkštės, 
Kojas užvertė margoji 
Še, tau, sviestas ir varškė.

Štai ir avinas mekena, 
Ir pradėjo garsiai bliaut: 
Penki šimtai pagal planą 
Jam ėriukų reik sutveri.

Ir nuo busimo ėriuko 
Vilnos vis po du kilu, 
Tad klausykite vyručiai, 
Netesėsiu, negaliu.

Štai ir žąsins sugageno, 
Deviriėli, kaip sunku — 
Užplanavo Kremliaus senis 
Toną plunksnų ir pūkų.

Ko jūs stovit, ko jūs plepsit, 
Sumekeno ir ožka:
Aš už bloką komunistų, 
Man patinka jų tvarka.

Už mane ir mano vyras 
Amžiną atilsį ožys 
Istribiteliu jis mirė, 
Jūs galėjot jį pažint.

mėjų skaičius auga nedidelis 
nuošimčiais. Tad mieli radijo 
klausytojai susipraskime pa
tys ir paraginkime kitus pa
remti lietuviškąjį radijo (São 
Paulo Lietuvių Kultūrinio Pus 
valandžio per Radijo Nove de 
Julho, programą). Kai turėsi
me didesnį rėmėjų skaičių^ 
galėsime ir programa# pato
bulinti ir transliacijų laiką 
pailginti. Būtų didelė negarbė 
tinkamai to darbo neišvystyti 
Vardan amžinos atminties Tė 
vo Mikalausko, kaip lietuviš
ko radijaus iniciatoriaus, kvie 
čiame visus gerus valios lie-

V. Anastazijos lietuvis va 
karas

Š. m. rugpjūčio mėn 24 d. 
įvykęs' lietuvių vakaras V. 
Anastazijoje sutraukė gana 
daug jaunimo iš įvairių S. 
Paulo vietovių. Nuo jaunimo 
neatsiliko ir senesnioji karta, 
kuri daugiausiai jdomavosi lie 
tuvišku vaidinimu. Šį vakarą 
savo atsilankymu pagerbė ir 
Lietuvos Konsulas p. A. Poli 
šaitis.

Programoje buvo suvaidin 
ta 3 jų veiksmų komedija «Bur 
tininkė». kuria jau kai kuri® 
publikos dalyviai matė Mook® 
je per L. S. B joje vakarą. 
Graži scenos dekoracija ir 
gera artistų, kaip scenos mė 
gėjų, vaidyba, žiūrovams pa 
darė gana gerą įspūdį, Vaidi 
no šie artistai: mok. St. Kubi 
liūnas, St. Valutienė, J. Valu 
tis, Alg. Krupelis, J. Valiulis, 
ir J. Taip pat savo pareigą 
gerai atliko sufleris Eug. Ku- 
biliūnienė, kurios sufleravimo 
publika beveik visai negirdė 
jo, nors galimas dalykas, kad 
tai ir artistų nuopelnas, jei 
jie savo roles gerai mokėjo.

Pasibaigus vaidinimui ir už 
dangai dar kartą atsiskleidus 
Lietuvos Konsulas p! A, Polj 
šaitis padėkojo artistams už 
jų darbą, o mok. St. Kubiliü 
nui, kaip nenuilstamam orga 
nizatoriui ir kultūros darbuo 
tojui įteikė dovaną.

Džiugu, kad anastaziečiai 
nenuleidžia rankų ir nors ret 
karčiais sukviečia iš visų S. 
Paul* kampų lietuvius į savo 
mokyklos patalpas. Tiesa, ži 
nome kad saujelei žmonių y- 
ra labai sunku suruošti pla
tesnio mąsto vakarą, bet pa
sistenkite, kad ir abejingieji 
jūsų apylinkės lietuviai prisi 
dėtų prie darbo ir palengvin 
tų šitokių pasilinksminimų pa 
ruošimus.

Ten buvusi.

tuvius talkon.
Lietuvių Kultūrinio Radijo 

Programas Finansų Komisija 
P. S. Radijui paramą siųsti 
komisijos iždininko, Petro Ši
monio vardu šiuo adresu: cai 
xa postai 4118, São Paulo.
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Mes Suprantame Savo Pareiga Tėvynei
(Tautų Parko atstovės Nijolės Bortkevičiūtės žodis Jaunimo 

šventėje).

Didžiai Gerbiami Svečiai. 
Mielas Jaunime,

Sveikinu Parque das Na 
ęūes jaunimo vardu visus taip 
gausiai atsilankiusius j mūsų 
tradicinę šventę. Dėkoju, kad 
tuo įvertinote musų darbų ir 
pastangas.

Mes, lietuviškas jaunimas 
gerai suprantame muši parei 
gas ir uždavinius savo Tėvy 
nei.

Mūsų Tėvynėje Lietuvoje 
šiandien siaučia baisus prie 
šas, ir naikina viską kas 1 e 
tuviška ir katalikiška. Daugy 
bė mūsų brolių jau paaukojo 
ir tebeaukoja savo jaunas gy 
vybes už šventą Lietuvos že 
mę. Mes gvvendami toli nuo 
Tėvynės,.šitam laisvės kraš 
te, neturime užmiršti jų, ne 
turime užmiršti, kad tautos 
nekaltai pralietas Kraujas įpa

reigoja ir mus. Mes turime 
savo darbais ir auka stiprinti 
juos moraliai. Tėvynėje likti 
šieji turi būti tikri, kad šioje 
žūtbūtinėje kovoje je nėra 
vieni, kad mes po pasaulį pas 
kiidę jų kraujo broliai esame 
drauge su jais.

Težino miisų tautos žodi 
kai, kad jei je pajėgtu visus 
lietuvius Tėvynėje išžudyti, 
tai musų jų kruvinoji ranka 
pasiekti negali. Mes liekame 
čia Tūkstančiai laisvo pašau 
lio susipratusiu lietuvių jau 
niioliu neužmirš Tėvynei pa 
darytos skriaudos, kovojo ir 
kovos už savo kraštą, už sa 
vo Tėvynę, už tėvu žemę. 

• ad. jaunime, bnrkimės į lie 
tuviškiis būrius, tvirtinkim sa 
vo greta* kad nei vienas lie 
tuvis nežūtu savo kraštui, vy 
resneji mums padės ir Die
vas palaimins.

Bom Retiro ramintų šokių Šokėjai, dalyvavę Jaunimo šven
tėje A Zasereskaitė (akordijonistė) R Kasparav čius (vie
nintelis tremtinių atstovas). M. Matelionytė, J Petnys, E Mac 
gėlytė, M Skrebys, O Bikšytė, J. Gįlanžauskaitė, V. Skre 
bys, Ž Petnj tė, P. Blaževičius, E. Galanžauskaitė, J. Bag- 
dž.us, M Bagdžiiitė ir V. Mikalkėnas (B. Retiro Jaunimo pirm.)

JUBILEJINIS L K. B. CHO
RO KONCERTAS

Įvyks spalio 12 dieną V. Ze 
linos gimnazijos salėje. Atsim 
enant kokiąvagą choras yra iš 
varęs mųsų kolonijoje, kiek
vienas Lietuvis turėtų jausti 
pareigą jubiiejiniame koncer 
te dalyvauti ir tuo paremti 
choro veiklą materialiai ir 
moraliai

LIETUVIŠKAS VAKARAS 
BOM RETIRE

Pasirengimus vakaro pro
gramai jaunimas jau pradėjo. 
Pirmoje programos dalyje bus 
suvaidinta linkima komedija: 
«Dėdė ir anūkai» antrąją oro 
gramos dalį sudarys tautiniai 
šokiai, deklamacijos dainos ir 
t. t Visą programą Bomreti- 
riečiai žada išpildyti savo jė
gomis. Iš vyresniųjų progra
mą parengti padeda p mok. 
St. Remenčius. dainas mokina 
p. A. Nadolskytė.

VISI Į VILA ANASTAZIJĄ

Nauji Lietuviai Karininkai
V*-.”.'

Drauge su daugeliu jaunu,» 
lių šiemet s, Paulo Atsargos 
Karininku^Mokyklą baigė ir 
du lietuviai: Vincas ir Antanas 
Tūbeliai. Aliu graduantai yra 
Muiehoveliečiai, kur jų tėve 
liai Balys ir VenciMava ant 
rua Abauna turi batu dirbtu 
vę ir parduotuvę. Ab i jaunie 

Briedžių šeima iš vaidinimo «Nulinkusios Varpos». Briedis - 
Vincas Tūbelis, Briedienė - Ona Matelionytė, Onytė - Joana 
Satktmaitė, Katrė - Giedrė Valeikaitė, Magdė ■ Nijolė Vinkš 

naitytė, Roželė - Julija Jurgelevičiūtė, Antanas - Romas 
Dovydaitis.

ji karininkai gražiai kalba lie 
tuviškai ir yra nuolatiniai Var 
go Mokyklos lankytojai, kuri 
jau kelinti metai yra prisi 
glaudėsi jų namuose Vyrės 
nysis Vincas gimęs 1935 m, 
liepos mėn. 24 dieną dabar 
Gtudijuoja teisę, šiemet jau 
yra Ketvirtam kurse, jaunes

ŽINIOS
JAUNIMO Š\ ENI ĖS PINI GI 

NĖ Ai'YrAAH'A

Bendro* šventės pajamos 
Cr 8 28 6G0 uO Pakvietimus pla 
tinant surinko pom Retiras 
C.-$ 2 995.00 Tautų Parkas 
1 880 00, V Anastazija 1 230, 
00. >enas Malūnai» 535 00, V. 
Zelina 22 069,00, įskaitant bu 
feto pajamas.

Išlaidos 16 939.H0 Stambes 
nes sud rė leidimai, dekorą 
cijos, muzika, šventės pusry 
čiai, kitais merais pusryčius 
surengdavo tėvai ir 11.

Pelnas 11 621,00 buvo pas 
kirstytaš proporcingai išpar 
duotu pakviet mų kiekiui tarp 
rėmėjų, visų vilų jaunimo. 
Visiems šia proga aukoju
siems ir darbu talkinusiems 

nysis Antanas gim 1937 lie
pos 26 baigęs matininkų mo 
kyklą dabar mokosi «Kursi
nio» rengiasi agronomijos stu 
dijoms,

Rugpjūčio 15 Pacaembū stą 
dijone įvyko iškilmingas d’ 
plpmų ir kardų įteikimas. 16 
rugpjūčio pamaldos Katedro 
je. Po šv. Mišių J. E. Vysku 
pas Dom Paulo Rolim pašven 
tino kardus ir pasakė pamok 
sla jaunajai karininkų laidai. 
Šeštadienį 17 buvo didelis iš 
leistuvių balius «Kongonijos» 
salėje Iškilmėse dalyvavo 
daug lietuvių iš viso S. Pau 
lo. daugiausia iš Moinho Ve
lho. Visi linkėjo naujiems^ka 
rininkams toliau sėkmingai 
tęsti mokslą, kilti ir kelti mū 
su kolonija. Ką gali žinoti A p 
vaizdos planus, gal jie sveti 
mame krašte įgytas karines 
žinias, turės progos panaudo 
ti Lietuvos išlaisvinimui. Te 
gul Dievulis taip leidžia.

Malūnietis 

jaunimas taria nuoš ruų lietu 
višKą ačiū

- P Iv i runku atsiuntė 
moksleiviams ateitininkams 
kvietimą dalyvauti Liet Ar 
ch lektūros uarodo* atidary
me, kuris įvyks greičiausia 
spalių 5 diena 3 vai p p.

Į atidarymą moksleiviai kvie 
čiami vykti motinais rūbais.

MOKYKLA V. ZELINOS JAU 
NIMUJ

Vakarinėj v. Zelinos moky 
kloję sutiko mokytojauti n. 
A. Valavičiūtė ir p Bogus- 
lauskas Pamokos vyks vieną 
ar du kartu savaitėje, daugiau 
dėmesio bus skiriama namų 
darbams. Ateity norintieji iš 
mokti tarės dirbti patys, mo 
kykla bus tik talkininkė pa 
dėjėja. Darbas numatomas pra 
dėti apie pu*ę rugsėjo. Jauni 
mas skatinamas mokykla do
mėtis. Daugiau informacijų 
galima gauti pas k. J. Šeške 
vičiu.

— Zeliniečiai «J. S.» pak 
vietimų platintojai (jaunieji) 
pagal surinktų aukų sumą su 
darn tekią eilę.

1 J. Jurgelevičiūtės 1 809 
L. Mitrulis 1 750.00. V. Bilevi 
čius 1 600.00, A. Tyla 1.575.00 
R. L Dovydaičiai 1 485,00, L. 
Juodelytė L 185,00, S. Bogus 
Įauskaitė 900,00, kiti surinko 
mažiau. Surinktos sumos liū 
dija, kad jaunimas jau moka 
pasišvęsti bendriems reika
lams, net tokiose sunkiose pa 
reigose, kaip aukų rinkimas.

21 rugsėjo V Anistaz’ioi 
jaunimas rengia šiunų lietu
višką vakarą. Programai tal
ką pažadėjo Tautu a1 kodai 
nininkės, tautinių šokių šokė
jai iš V Zelinos, Seno Maiti
no ir Bom Retiro, beto mer
gaičių kv rietas ir kvin’etas. 
Ar tai tik nebus pirmoji tokio 
pobūdžio nrograma V. Anas
tazijoje. Gražu, kad jaunimas 
vieni kitiems talkina. Jauni
mas ir Anastazijoje pasiryžęs 
programą pradėti pagal savo 
gražią tradiciją t. y. punktua 
liai.

JAUNIMO IŠVYKA GEGUŽY- 
NÉ

Praėjusį sekmadienį posė
džiavęs « I. S » Rengti komi
tetas nutarė bendromis jėgo
mis surengti jaunimo pikniką. 
Išvyka bus rengiama S. Ber
nardo savivaldybės parke (Ju 
rubatuboj» spalio 20 dieną. 
Susisiekimo priemonės, kiek
vienam Vila pasirūpins pati 
sau

Po to buvo svarstoma gali
mybė įsteigti pastovų jauni
mo atstovų centrą, kurs jung 
tų ir kordinuotų visą S. Pau
lo lietuvišką jaunimą. Princi
piniai visi dalyviai už steigi
mą. Buvo nutarta studijuoti 
tokio organo pobūdį, kad se
kantį kartą būtų galima dary
ti konkrečius pasiūlymus.

TAUTŲ PARKO MOKYKLA

Nugalėjusi visą eilę kliū
čių dėl patalpų pradėjo dar
bą. Jaunimui pamokos vyks
ta savaitės viduryje, vaikams 
šeštadieniais. Mokykloje dir
ba mokytojai p. Jurevičius ir 
p. Bortkevičius.
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1^7 m. rugsėjo 7 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgą»

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!
t

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

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

ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:
Speciali “Gatė 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.

Osa gprindįis & Čia.
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
logonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

imiIIIHHMnilIBIIH
giihnitksiftiiimmii'miiK imu mihih.iti iiiimin mainu tiiihiiiHinii imiiiim iiiimtiiiimihmunfiiiiftiHimiiminiiniiiiiss 

| ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 

I IRMÃOS BAUŽYS | 
g Registrado ne C; R. Ci eob o n.® 551 §

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo t 
€ Telefone 63-6005 i
== ----------- ---------------------------------- :— -------------------------------------------------------------------------------------»

| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
J Contrat. na Junta Comercial 
g Dis‘”at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das
k» mvmwmemvvmmsmvmmwmwmws

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

MŪSŲ LIETUVA pust b

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti. 

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.

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

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

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

Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IIHMJ C AK K i lt IRI! ™
I.mdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
k.ur»< puik-t! veikimą įi žmogaus sveikatą jau 
vjsi y r- vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite t visados naudokite!

R fi Dino Bueno, 795 a 835 
1 -Fones: 51-4019 e 51-2233

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

LA LIK©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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I AI.^Zi-kaHSIsI
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

Nauji Talkininkai

Jau keturios savaitės, kaip 
busimai Liet Architektūros 
parodai ruošiamos patalpos, 
kalami pastoviai, dažomi pa 
dėklai, įrengiamas specialus 
elektros apšvietimas ir 1.1.

Lietuviškoji visuomenė iki 
šiol, beveik, pasiliko nepaju 
dėjus, tiek parodos organiza 
Ciniai sambūriai, tiek kultū 
ros veikloš rėmėjai. Geriau
sia veikla — asmeninė ini 
ciatyva.

Šia proga, matome daug 
naujų rėmėju tiesioginiu fizi 
niu darbu, kurio pavyzdžiu y 
ra pats parodos organizato 
rius.

Pereitą sekmadienį talki 
niakavo iš Agua Razos p. Pr. 
Čypas, iš Vila Belos p. Alek 
Sandras Šadzevčins. Zenonas 
Bortkevičius ir ta pati žemai
tė. Taip gražioje nuotaikoje, 
žingsnis po žingsnio prie mū 
eų Tėvynės išgarsinimo

«Mūsų Lietuvos» spaustuvė 
je p Bronius Šukevič us span 
sdina atatinkamus įrašus. Pir 
majai Apžvalg.
Liet Architektūros Parodai 

į prisiminti, ant spalvuotų at 
virukų. kuriuos prisiuntė iš 

'J. A. V-bių. Tėvai pranciško 
!nai. Tai Dr. Arch .1. Muloko 
lietuviškas Kryžius ir Liurdo 
lietuviška grota.

Lietuviai tarptautinia 
lME KRIKŠČION ŠKOSIOS DE 
y MOKRATIJOS KONGRESE

Kaip jau buvo pranešta pra 
ėjusios savaitės «Vlūsu Lietu- 
.voje» į tarptautinį krikščio
niškosios demokratijos kon

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

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

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASx DoS BAIRROS SALDYS

Čia rasite daug gražių prekių: čemodanu, pfortfelių, ri- 
dikiulių, piniginei, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių 

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams dideiė nuolaida.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiuučiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

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

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

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
i namus.

ETC K1 TO KIO ■ ©O N TA E S L

Irmãos Nascimento
REQ. Č. R. C. SP. Nr« 1.484

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
i Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

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

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus.

yni n—■■■■m...... .m....—ir m ...... n...... ...... ■■ n—
t

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

| Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vilą Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

gresą São Pauly iš Amerikos 
atvyksta VLIKo pirmininkas 
Dr. Antanas Trimakas, iš U 
rugvajaus yra pakviestas da
lyvauti žurnalistas Kazys Či
biras IŠ São Paule dalyvaus 
su atstovo teisėmis pref. An- 
tanas Stonis, Dr. Eliziejus 
Draugelis ir kun Pijus Raga- 
žinskas. Atstovu* kouyre-an 
skyrė L:«tuvių Krikščionių De 
mokratų Sąjungos centro vai 
dyba, kurios būstinė yra New 
Yorke.

Kongresan atvyks įvairių 
kraštų žymūs politikai, vals
tybės vyrai, senatoriai, parla 
mentų atstovai, Kongreso dar 
bų tvarka yra numatyta gy
venamajam momento aktuali. 
Kongreso pradžia 18 d. rug* 
sėjo, 16 vai. Ibirapueroj, Pa- 
vi hão dos Estados patalpose 
Įėjimas į plenumo posėdžius 
bus visiems laisvas.

Kongreso metu bus iškeln 
ir svarstomi pavergtų kraštų 
laisvinimo klausimai Daugiau 
informacijų apie kongresą ra 
site sekančiame «Mūsų Lietu 
vos» DHmervje ir per radijo 
Nove de Julho Petuviškos pro 
granaos metu sekmadieniais 6 
vai. vakare.

DR TRIMAKAS KALBĖS LIE 
TUVIŲ VISUOMENEI

Kadangi krikščioniškosios 
demokratijos konferencijoje 
dalyvaus Vyriausio Lietuvos 
Išiaisv nimo Komiteto pirmi
ninkas Dr. Antanas Trima
kas, tai jis yra paprašytas pa 
daryti pranešimą Lietuvos 
laisvinimo reikalais S. Paulo 
lietuviams Tas pranešimas y 
ra pramatomas 22 d rugsėjo 

mėn. arba po piet, arba va 
kare. Tiksli valanda bus pra 
nešta vėliau. Todėl visi, kam 
įdomūs Lietuvos laisvinimo 
reikalai, kviečiami dalyvauti 
susirinkime rugsėjo mėn. 22 
d. Vila Zelinoje.

— Teko patirti, kad Lietu 
vos Architektūros parodos a 
tidarymas bus ne 15 rugsėjo, 
bet 5 d. spaliaus mėn.

Padėka
Už puikiai pavykusį V. A- 

nastazijos lietuvių Mokyklos 
Rėmėjų Būreli” vakaią ypa
tingai esame dėkingi artis
tams Juozui ir Stasei Valy
čiams, Algimantui Krupeliui, 
Juozui Maziliauskui. Jonui Va 
liūliui ir sufleriui Eugenijai 
Kubiliūnieuei, kurie daugiau 
kaip mėnesį laiko nenuilsta
mai lankėsi į repeticijas ir 
puikiai suvaidino 3 jų veiks
mų komediją «Burtininkė». 
Taip pat dėkojame p. Pranui 
Žambui, kuris savikaina par 
davė įvairius gėrimus ir pro 
duktus, bei veltui pasitarna 
vo su savo sunkvežimiu Ne 
mažesnė padėka tenka ir Šia 
siui Jonaičiui, J<nui Andriuš 
kevičiui. Ignui Švinkimui. Ba 
liui Puikauskui, Pelagiiai Ke 
lerienei, Ignui Andriuškevi 
č ui Juozui Šiaučiūliui. Riau 
bai. Mykolui Petraičiui. Felik 
sui Kardauskui. Juozui Poli 
kaičiai, Juliui Ingaiimui ir ki 
tiems už ju nuoširdi! <i«rha 
vakaro metu. Na. ir žinoma, 
širdingas ačiū tiems, kurie «a 
vo aukomis ir atsilankymu 
prisidėjo prie šio vakaro pa 
rengimo.

M. R B lio Valdyba

LIETUVOS ARCHITEKTŪ
ROS PARODOS GARBĖS NA 

R1U GRETOS DIDĖJA

Kaip buvo pranešta J E 
Vyskupas Dom Paulo Rolim 
Loreiro parodė didelį prielan 
kurną lietuviams ir susidomė 
jimą lietuviška sakraline ar 
ehitektūra ir maloniai -uvk<>

būti Parodos Garbės Nariu.
Didelį lietuviškos kultūros 

rėmėją turime «Mūsų Lietu
vos» ats. Redaktorių Dr. José 
Ferreira Carrato, kuris taip 
pat, sutiko būti Parodos Gar 
bes Nariu.

Be aukščiau išvardintų žino 
mų lietuvių bičiulių, radome 
ir daugiau garbingų Brazili
jos visuomeninkų, kurie šie 
lojasi mūsų pavergtąja Lietu 
va. Tai Ponas Francisco Ma- 
tarazzo Sobrinho. Ibirapuęros 
parko, Modern. Meno Muzie
jaus ir Tarptautinės parodos 
BIENAL Prezidentas ir Dr. 
denor Sampai® Rochi 1° Sa
lão da Criança. Generalinis 
sekretorius (parodos organi 
za torius)

Judviejų dėka, mes gauna 
me palankiausią progą atida 
ryti istorinę Pirmąją Apžval 
ginę Lietuvos .Architektūros 
Parodą Jbirapueros Parke, 
tarp kitu dviejų didžiųjų pa- 
rodų: BIENAL ir Io Salão da 
Criança.

- Suruoštas V. Anastazijos 
lietuvių Mokyklos Rėmė jų Bū 
relio vakaras d-tve Ur,8 6 700, 
00 gryno pelno.

LIETUVOS ARCHITEKTO’ 
ROS PARODA.

Pagaliau, Pirmajai Apžval
ginei Lietuvos Architektūros 
Parodai São Paulyje, Brazili 
joje, išrūpintos nemokamos
patalpos Ibi ra pu eros parke 
bei tam patvirtinti, iš atatin
kamų vietos įstaigų, gautas, 
sekančio turinio raštas:

S. Paulo, 2ô. VHI 57. 
Exmo. Snr.
Aleksandras Polišaitis 
DD Consul da Litu nia 
Capital

Atendendo ao honroso pe
dido dê-se Consul»' o, vimos 
pôr à disposição de V Excia 
área no Pavlhãod<»s Estados 
o qual aeaha de nos ser con 
fiado pelo Exmo. Snr Prefei 
to Municipal, conforme Ter
mo de Cessão, cuja copia a- 
nexamos

Parai 
fias deį 
de ArtlW^flWPiWWOW? 
destinamos a área no andar 
térreo do Pavilhão, no rebai 
xo onde está instalado o avião 
Jaú.

Para os efeitqs de adminis 
tração e responsabilidade, es 
ta exposição fará parte do 
conjunto de expos ções de en 
tidades que integrarão o I Sa 
lão da Criança.

Valemo-nos do grato ense 
jo para apresentar a V. Exc a.

Cordiais cumprimentos 
(ass.) Mario Altenfelder Silva 

Diretor.

— Kermošiaus apyskaita 
bei platesnis pranešimas tilps 
sekančiame «Mūsų Lietuvos» 
numeryje.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
IŠVAŽIAVIMAS

Įvyksta šj šeštad enį 7 vai. 
ryto vaikai renkasi išklausyti 
šventų mišių. Paskui bus vyks 
tania specialiu autobusu visai 
dienai. Lankantieji lietuviškas 
pamokas už kelionę nemoka.

— Paieškomas Juozas Plau 
šėnas, Kilęs iš Kazlų Rūdos, 
Braz’lijon atvykęs 1926 m. Jo 
ieško seserys Anelė ir Mag 
dalena. Ieškomasis arba apie 
jį žinantieji prašomi pranešti 
Onai Grajauskienei, šiuo ad 
resu: caixa postai 4118, São 
Paulo.

-- Valentina GryeaTè išvy 
ko Kanadon. Kelionė pavyko 
laimingai.

- Laiškai: Juozui Slavic 
kui. Eug. Lukoševiči’itei. J. 
Seliokuí, I Kutkienei, L Ži 
kenei, Pov. Ambr<»ze vičim, 
J Guigai, M lurienei. St Za 
charkai. M Se unienei, A. 
Lazdauskui, J Bagdžiui. J. 
Skurkevičiui. Vandai Kontau 
taitei, M V inkšnaitienei.

— Vyru Brolija praėjusiose 
kniadien o susirinkime nutarė 
klebonijai nupirkti didelį stalą 
ir tuziną kėdžių Vyru Prolijos 
nariai prašomi šj sekmadieni, 
pusiau trečio* valandos po
piet susirinkti gimnazijos sa 
lėn fotografuotis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ JR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
tnotas.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

PAIEŠOMAS Wlalis- 
law Mich il<>w-ki. iš Lietuvos 
į Bpaz H ja atv ko 1927 m gy 
'e o Rua São lošė. 3 - Jun- 
diai Ėst de S. Paulo. Jis pats 
arba apie ji žinantieji prašo
ma pranešti šiuo adresu 

Ant. LazdausRas
S Paulo - Caxa Postai 4118

PARSIDUODA sklypas 10x 
32 prie pat Praça S Josė dos 
Campos R. Manaias, prie 130 
nr. Smulkesniu informacijų 
Rua Anhanguera, 823 (Barra 
Funda) Tel. 52-1218 su Josė 
Alešiūnas.

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