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VLIKo Pirmininkas aktualiais 
klausimais.

Rugsėjo 17 d. atskrido iš 
New Yorko į São Paulo Dr. 
Antanas Trimakas, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to pirmininkas j São Paulo 
mieste vykstantį 'J'arptauti 
nį Krikšcioniškos;os Domo 
kratijos Kongresą Ta proga 
pasinaudodamas «Musų Lietu 
vos» korespondentas nors tru 
mpai, paklausė keletą klausi 
mų, aktualiais momento reika 
lais, į kuriuos svečias mielai 
atsakė:

— Koks kelionės planas ir 
tikslas po Pietų Ameriką?

— Į Pietų Ameriką atvykau 
kaip VLIKo pirmininkas ir 
kaip Centro Europos Krikš
čionių Demokratų Un ms Ta 
rybos vicepirmininkas.

Kaip <LlKo pirmininkas, 
manau aplankyti svarbi' es 
lietuvių kolonijas, padaryti 
pranešim» apie jo veiki r jo 
vedamą laisvinimo darbą.

Kaip Centro Europos Krikš 
čionių Demokratu Umio Tu 
rybos žirn gus. dalyvausiu an 
trame Tarntaut niame Ktikš 
čionių Demokratų Kongrese 
S Paulo mieste, be to. kaipo 
«Revista Baltica» yria> ‘ as 
redaktorius tvarkysiu Buenos 
Aires, antmio to žurnalo imi 
merio išlędima Jei laikas 
leis, šalia Brazilijos lankys'.u 
os Urugvajuje. Argen'inom, 
Čilėje. Peru, Kolum’v < ie r 
Venezuel aje
— Kaip V 1,1 Kas vertina - ar ži 
no apie ji Amerik<>- ir ki'ų 
kraštų vyriausybės?

- Visi laisvieji kraštai, ku 
rie kovoja su komnn'zmu, VLI 
Ką žino ir jį pozityviai verti 
na. Jis ypatingai gerai žino 
mas Šiaurės Amerikos vyriau 
sybės organams, kurie jo ak 
ciją remia ir aukštai vertina,

— Koki artimiausi VLIKo 
planai?

- Savo veikloje VLIKas 
siekia sustiprinti ir patobulin 
ti radijo transliacijas į Lietu 
va, išleisti ispanų kalba EI 
tos biuletenius, paruošti anglų 
kalba informacinę, enciklope 
dinio pobūdžio knygą apie 
Lietuvą be to, išplėsti santy 
kius su visomis lietuviškomis 
kolonijomis įvairiuose kraš 
tuose ir pagyvinti ryšius su 
kitų pavergtu kraštų egzili 
nėmis atstovybėmis.

— Kokios Tamstos, Pirmi 
ninke, pažiūros ir nusistaty 
mas į skleidžiamą mintį, kad 
«Rusijos komunizmas jau pa 

LIETUVI, IS ANKSTO APSIRŪPINK PaKVIeTI- 
MAIS IR STALIUKAIS

I L. K. Bendruomenės Choro

JUEILEJIfNI KONCERTĄ.
įvyksiantį spaliaus mėn. 12 d. Vila Zelinoje, 

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

klebonijoje.
GROS TOTO ORKESTRAS

sikeitė»?
— Komunizmas, kol jis yra 

komunizmu, negali pasikeisti. 
Jis yra ir pasiliks tas pat. 
Keičiasi tik jo metodai, bet 
tikslas užvaldyti pasaulį pasi 
lieka tas pat Jei komunizmas 
keistųsi, jis nebebūtų komu 
nizmas. Tuo tarpu nėra duo 
menų kad jis keistųsi, nors 
pasauly nieko nėra amžino, 
ir komunizmas vieną dieną 
sugrius.

— Ko pageidautumėte iš lie 
tuviškos visuomenės?

— Lietuvių visuomenė ture 
tų stipriau burtis apie V Liką 
ir jo veiklą daugiau remti. 
Tuo padėsime Lietuvos bylą 
laimėti ir suteiksime mūsų 
vargstančiai tautai daugiau 
vilties sulaukti laisvės ryto 
jaus Tuo tikslu lietuvių vi
suomenė turėtu skirti daugiau 
lėšų Tautos Fondui, kuris fi 
nansuoja VLIKo veiklu

— Kokia svarba yra Ade 
nauer laimėjimo?

Adenauerio laimėjimas 
yra didelis smūgis komunis 
tams Jis sustiprins Vakarų 
frontą prieš Maskvą ir padės 
Europai atsistoti ant stiprės 
nio pagrindo jos kovoje su 
Sovietu Sąjungos ekspansija 
ir tyranija Tai yra laisvės ir 
oemokraiijos laimėjimas prieš 
p espauda, vergiją ir žmo
gaus paniekinimą.

Kadangi šį sekmadienį V J 
Ko pirminink"" kalbės Tão 
Paulo liet viu visuomenei Vi 
la Zelinoj. gimnazijos salėje, 
tai kitais klausimais svečio 
nevarginom. Visa, kas visiems 
įdomu ir naudinga žinoti apie 
padėtį Lietuvoje ir lietuvių 
kova už laisvę, galės sužino
ti šį sekmadienį iš Dr A.Tri 
mako pranešimo. Pradžia 15 
valandą.

— Argentinoje 40 tūkstan 
čiu telefonistų ir telegrafistų 
rugsėjo mėn 18 išėjo strei 
san neribotam laikui Tiek Ar 
gentines viduje, tiek su už 
sieniu telefono bei telegrafo 
susisiekimas yra nutrauktas. 
Kariuomenė užėmė paštus bei 
telegrafo įstaigas. Vyriausy 
bė panaikino telegrafistų ir te 
iefonistų sind katą. Generali 
nis streikas buvo paskelbtas 
sąryšyje su areštu 8o tarnau 
tojų telefonistų. Sindikatas rei 
kalavo ir nustatė laiką ligi

NEUŽMIRŠTAMAI MIELUS PR1ETEL1US

ONA IR MOTIEJŲ KALINAUSKUS,
Nenuilstamus Katalikiškos veiklos darbuotojus ir dide 
liūs lietuviškos V Zelinoje bažnyčios statymo talkinin
kus, uolius «Šviesos» laikraščio platintojus ir pavyzdin
gus lietuvybės veikėjus — JŲ AUKSINIO MOTERYS
TĖS JUBILIEJAUS proga - širdingiausiai sveikinu mels 
damas Viešpaties Dievo palaimos ir visokeriopų malo
nių.

Km. Benediktas Sugintas
Buvęs S. Paulo Lietuvių Kolonijos Kapelionas

Chicago, Ill.
1957-9-15 d.
   

L 11 E T IĮJ V I ,
TU NORI ŽINOTI APIE favergtos Tėvynės gyvenimą 

ir vedamą kovą už jos išlaisvinimą. Tai plačiai sužinosi at
vykdamas j VLIKo pirmininko DR. A. TRIMAKO pranešimą, 
rugsėjo 22 d (sekmadienį), 15 vai. Vila Zelinoje gimnazijos 
salėje.

kurio suimtieji turi būt pa
leisti laisvėn, vyriausybei ne 
išpildžius sindikato reikalavi 
mo, pastarasis paskelbė ge 
neralinj streiką neribotam 
laikui, vyriausybė kviečia 
streikininkus darb :n grįžti Ne 
grįžtantiems grasina atleidi 
mu iš tarnybos

Net telegrafo ir telefono sin 
dikatai paskelbė streiką, ir 
kiti sindikatai ruoš ãsi skelbti 
rtreikus Streikininkai reika 
Jauja pakelti atlyginimus

— Arželijos klausimas įra 
šytas į Jungtinių Tautų Orga 
nizacijos susirinkimo dieno 
tvarkę Prancūzai nesiprieši 
na Jie tikisi metamus kaltini 
mus atremti švariais argumen 
tais.

Taip pat darbų tvarkon įra 
šytas ir Kipro salos klausi 
mas, dėl kurios karštai ginei 
jasi anglai su graikais

— Bevan, vienas Anglijos 
darbiečių partijos vadų buvo 
nuvykęs Rusijon ir kalbėjosi 
su komunistų partijos genera 
liniu sekretorium Kruščevu. 
Pasikalbėjimų turinys pasili 
ko paslaptyje. Bevanas tik 
tiek pareiškė žurnalistams, 
kad Kruščevas mano, jog tarp 
tautinė padėtis yra labai pa 
vojinga.

— Amerikos užsienio reika 
lų ministeris Foster Dulles 
politikos žurnale «Ekareign Af 
fairs» naginėja karinę pašau 
lio padėtį ir Amerikos užsie
nio politiką, f iame straipsny 
autorius tvirtina, kad komu
nistinė Kinija ir komunis, 
frontas E..įropoję bus taip ap 
suptas laisvojo pasaulio gink 
lo jėgų, kad rusų ir kinų va
dai, turės du kartu pagalvoti, 
pirma negu leistis į betkokias 
aventūras.

Taip pat pareiškė vilties, 
kad komunistų okupuoti kraš 
tai laisvai galės išsirinkti vai 
džią, kuri kraštui, bet ne ko 
munistų partijai tarnaus. Kol 
ši diena ateis, pasaulis priva 
lo laikytis'stipriai ir stiprinti 
apsigynimą.

- São Paulo estado parla 
mente atstovai pareiškė, kad 
federalinė vyriausybė su viso 
kiais formalumais trukdo pra 
dėti darbą Kruppo sunkiosios 
industrijos fabrikui Campo 
Limpo

— São Paulo gubernatorius 
lanko interiorą geriau susipa 
žinti su žemės ūkio padėtimi 
kuris šiuo metu pergyvena 
nemažą krizę.

— Rugsėjo mėn 22 d. į São 
Paulo atvyksta respublikos 
prezidentas kviečiamas bienal 
parodos organizatorių, premi 
juotų kurinių autoriams įteik 
ti premijas.

— Deputatas Lauro Pozzi 
S. Paulo estudo parlamente 
pranešė, kad federalinė vy
riausybė. 103 bilijonus kruzei 
rų, kurie buvo paskirti že 
mės ūkiui, sunaudojo kitiems 
nežinomiems reikalams. Že
mės ūkis, anot pranešėjo, pri 
valo reikalauti, kad tie pini
gai būt grąžinti tiems reika 
lams, kuriems buvo skirti.

— São Paulo mieste šią sa 
vaitę vyksta krikščioniškosios 
demokratijos kongresas Kon 
gresui sveikinimus, tarp kitų 
atsiuntė ir Federalinės Vokie 
tijos ministeris pirmininkas 
Konrad Adenauer.

— Apie bedarbių skaičių 
S. Paulo mieste skelbiamos 
prieštaraujančios žinios, vie 
ni šaltiniaLpraneša, kad yra 
virš šimto tūkstančių bedar 
bių, kiti, kad bedarbių skai
čius yra išpūstas.

— (E) Keturi Liepojos žve 
jai atbėgo į Švediją. Žinio
mis iš Švedijos, ten atbėgo 
keturi latviai, kurie žvejų 
laivu buvo išplaukę į Baltijos 

Remdami lietuviška radija, žadiname lietuvio 
sąmone.

jūrą žvejoti. Kaip praneša 
«Latvija», žvejai esą 22 - 38 
metų amžiaus ir nė vienas iš 
jų nepalikęs Latvijoje gimi
nių. į Švediją keltis jie pla
navę' jau nuo pat žiemos. 
Kad nekiltų įtarimas, jie su 
savim nesiėmę jokių daiktų. 
Išplaukus į atvirą jūrą, ketu 
ri žvejai surišę kapitonui ran 
kas ir kojas ir užrakinę jį 
kajutėje. Tam planui įvykdy 
ti buvęs pasirinktas momen
tas, kada bi vo ruošiamasi iš 
mesti tinki s. Kapitoną supan 
čioję, keturi žvejai nukreipė 
laivą švedų Gotlando salos 
kryptimi. Laivas buvęs vie 
nas iš blogesnių. Žvejams te 
kę visą naktį vandenį pilsty
ti iš laivo. Vairavimą pasun- 

. kino taip pat migla. Švedų 
žvejų pagalba latviai no 11 
valandų kelionės pasiekė Got 
lando salą. Lipdami nuo lai
vo, išlaisvino kapitoną, kuris 
su laivu leidosi atgal į Lie
poją vienas pats, be įgulos. 
Kaip tokiais atvejais Svedijo 
je įprasta, atbėgę žvejai poli 
cijos buvo kol kas izoliuoti, 
sargybinių lydimi lėktuvu iš 
Gotlando atgabenti j Stockhol 
mą kur svetimšal. poi cija juos 
apklausinėja Švedijos latvių 
komitetas jau užmezgęs kon 
taktą su įstaigomis, kurių ži 
nioje yra atbėgėliai Žvejai 
pareiškę, kad Latvijoje esanti 
tokia padėtis, jog žmonės ka 
žinką rizikuotų kad galėtų 
patekti į laisvąjį pasaulį.

(E) Lietuviški namai Syd 
nejaus miesto centre Kaip 
praneša «Mūsų Pastogė», 
Sydnėjaus Lietuvių Namų ta 
ryba veda derybas dėl dv e 
jų aukštų mūrinių namų pir 
kimo Broadwai gatvėje Bank 
stowne jau prieš 5 mėn pra 
dėta statyti Lietuvių namai- 
salė. Mūro darbai jau baigti. 
Tuoj bus dengiamas stogas.

- Į Australiją atvyko per 
10,000 Lietuvos piliečių 1945- 
50 metų laikotarpyje, kaip 
paskelbė Australijos imigraci 
jos departamentas. Per tą lai 
ką iš Australijos į kitus kraš 
tus, daugiausia į JAV, emi 
gravo 239 lietuviai. Oficialiais 
duomenimis, lietuvių (naujų
jų ateivių) Australijoje dabar 
priskaitoma iki 9 806. Į šį 
skaičių neįeina atvykusieji 
prieš 1945 metus ir gimusieji 
lietuviukai Australijoje. Lat 
vių per tą laikotarpį atvykę 
į Australiją apie 20,000, estų 
apie 6,200, lenkų apie 22,080, 
italų apie 155,000, olandų a- 
pie 90,000, britu kilmės emi 
grantų apie 547,000, bet pas 
tarųjų vėl išvyko iš Australi 
jos apie 256,000.

—- (E) Australijos LB Kraš 
to valdyba nutarė šiemet su 
šaukt ALB apylinkių pirmi 
ninku suvažiavima Melbourne 
rugsėjo-spalio mėn. Pirmas to 
ks pirmininkų suvažiavimas į 
vyko 1955 m. Sydnėjuje.

t L'iuvi&r.ncioaalinė
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Petronėlė Orintaitė

OBELĖLĖ
Obelėlė bala 
Tėviškės sodely — 
Ak, tai senai močiai 
Širdužėlė gelia...

Tartum nusigandę 
Laibos šakos svyra.. 
Mus jaunai sesulei 
Ašarėlė byra...

Ar žinai, kad... greičiausias transporto sunkvežimis yia pasiekęs per valanda 175 
kilometrus.

Australija ir Naujoji Zelandija, turi dauginusią, sulig gyventojų proporcija, kinų, 
negu bet kuri kita šalis. Viena kino kėdė tenka 7,5 gyventojams.

Rusijos komunistai laikraštyje «Jaunuolis Komunistas» skundžiasi, kad daug jau
nuolių pasitraukia nuo komunizmo grįždami prie tikėjimo, arba nueina į nusikaltėlių eiles. 
Kremlius daugiâu yra susirūpinęs tais, kurie grįžta praktikuoti tikėjimą, negu nuėjusiais į 
banditizmą...

Adenauer Laimėjo
Pats didžiausias praėjusios 

savaitės politinis- įvykis buvo 
parlamento rink uai Vakarų 
Vokietijoj. Tai nebuvo vien 
tik Vokietijos vidaus reika
las. Į Vokietiją praėjusią sa
vaitę didelio dėmesio kreipė 
ne tik Vašingtonas, bet ir 
Maskva.

Vakarų Vokietijoj yra dvi 
didelės partijos, kurios kovo 
ja del valdžios, krikščionys 
demokratai ir socialdemokra 
tai. Krikščionių demokratų lai 
mėjimas reiškė tęsimą dabar 
tinės politikos, socialdemo
kratų Vokietijos pastatymą į 
netikrą rytojų.

Balsavimo daviniai parodė, 
kad Vakarų Vokietijos gy 
ventojai pasisakė už Konrad 
Adenauerio, krikščionių de
mokratų vedamą politiką. Jis 
surinko absoliutinę daugumą 
balsų, 50.18 procentų. Iš 493 
atstovų krikščionims demo
kratams teko 270. Opozicijo
je bus vien tik socialdemo
kratai su 169 atstovais. Kitos 
dvi mažesnės partijos su 58

V

Pavasaris 
Sidabrinis sniegas -
Ant viršūnių miega —
Sidabrinis sniegas
Miega ant kalnų.

Skamba šalia kelio *
Mėlyni varpeliai —
Mėlyni, kaip žydros '
Akys ežerų.

Sidabrinis sniegas .>»•■•
Ant viršūnių miega, —
Mėlynuoja saulėj
Akys ežerų. ,!'

Skamba šalia kelio
Mėlyni varpeliai —
Sidabrinis sniegas
Miega ant kalnip..

(Iš. eil. rink. «Vėjo Dainos»)

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radk Programos

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės 1 omisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P.Ragažins- 

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

J

atstovais rems Adenauer vy
riausybę. Vokietijos istorijo
je tokio laimėjimo niekas nė 
ra pasiekęs. Hitleris 1933 m. 
rinkimuose gavo tik 40 pro
centų balsų.

Kodėl Adenauer tokia dide 
le persvara laimėjo?

Adenauer Vokietiją prikėlė 
ir atstatė iš karo griuvėsių 
politiškai ir ekonomiškai. Vo 
kietijos svoris tarptautinėje 
politikoje, yoač atsižvelgiant 
į jos geografinę padėtį, kas 
kart auga. Ekonomiškai Vo
kietija yra pastatyta ant tvir
tų pagrindų. Jos užsienio pre 
kybos balansas yra suveda
mas su dideliu pelnu. Krašte 
pinigų netrūksta. Industrija 
dirba visu smarkumu. Darbi 
ninkai turi darbo ir duonos. 
Žodžiu vokietis turi visko ko 
jis nori. Esant šitokiai padė 
čiai, kodėl vokietis turėtų ieš 
koti kitų žmonių? G riau ati
duoti baisa už tą, kurio dar
bai jau aiškiai matyti.

Adenauerio laimėjimas yra 
didelis smūgis rusams. Mask

Aldona-Irena Nasvytytė

Kalnuos 

kva tiek per radijo, tiek kito 
mis oriemonėmis agitavo vo
kiečius nebalsuoti už Ade
nauer. Veltui visa Kremliaus 
propaganda. Vakarų Vokieti
jos vyriausybė ne tik išlaikė 
savo pozicijas, bet dar didės 
nio laimėjimo pasiekė. Rei
kia stebėtis Adenauerio ener 
gija, žmogaus, kuris jau bai 
gia 82 metus umžiaus.

— Jugoslavijos vyriausybė 
pasisakė už dabartinius Len 
kijos rubežius su Vokietija, 
būtent Oderio Naissės linija.

— Ištrauka iš vieno laiško, 
atsiųsto iš Lietuvos; «Pereitų 
metų pavasaryje Vilniuje bu
vo rasta užmūryti senovės Lie 
tavos archyvai. Vien tik me
traščių yra 86 didelės knygos. 
Pirmieji metraščiai yra iš ke 
turiolikto šimtmečio ir taip 
eina iš eilės. Be to labai 
daug kitų senovinių Lietuvos 
raštų, kaip dokumentai apie 
Žalgirio mūšį, Vytauto laiškai 
ir t t., v'so du dideli sunkve
žimiai medžiagos. Įdomu tai, 
kad prieš ousę tūkstančio me 
tų buvo rašoma lietuvių kai 
ba ir vartojama tokių žodžių, 
kurie šiandien išnykę ir neži
nomi. Iš tų raštų labai daug 
sužinoma apie praeitį, net a- 
pie paminklus ir pastatus. Sa 
kysim, sužinota, kad Vilniuje 
po Gedimino pilies kalnu ran 
dasi rūmai Dabar įėjimas į 
tuos rūmus jau atkastas ir ras 
ta didelių vertybių, kurios ste 
bina ano meto technika mu
su laikų inž’nierlus ir moks
lininkus. Dabar rastuosius raš 
tus Lietuvos TSR Mokslą Aka 
demija spausdina ir priima 
užsakymu5? iš užsienio.

«Draugas»

Lenkija savo keliu
Gomulkos laikotarpio Lenki 

ja daugeliu atžvilgiu aiškiai 
nusigręžia nuo maskvietinių 
komunizmo formų ir išdrįsta 
ieškoti savų lenkišku kelių.

Iki šiol, pa v. visi išeiviai ir 
visi kas bendravo su vakarie 
čiais buvo laikomi išgamomis, 
štai pastarojo karo veteranų 
sąjungoje įkurtas skyrius vad. 
L akų ariu kovojusių vaka 
ruošė, kai jų vadas gen. An 
ders tebevadinamas išdaviku. 
Lenkijoje jau nesivaržoma 
kalbėti apie šių karių žygius 
ir minėti atskirų mūšių sukak 
tis. Taip ir Varšuvoje nese 
niai iškilmingai paminėta Mon 
te Cassino mūšio sukaktis, 
ruošiamasi taip pat paminėti 
Falaise ir Arnheim mūšių su 
kaktis, kur lenkų kariai dau 
giausia pasireiškė. Sukakčių 
organizatoriai net nesivaržo 
į minėjimo programas įtrauk

Kogi viršūnėlė
Taip žemyn nulinko?
— Daug vargų vargelių 
Vaikšto vis aplinkui...

Šala šalnužėlė —
Saulės neregėti...
Laukia šiaurės vėjai 
Paliai tuščią klėtį..

Taip sutemo dangus, 
Viešpatie mieliausias! 
Ar šią ilgą naktį 
Žvaigždžių nesulauksim?

(Iš eil. rink. «Šulinys Sodyboj»)

Í % 
ti iškilmingas pamaldas uz 
tuose mūšiuose žuvusius

Varšuvos sukilimo prieš vo 
kiečius metinės šiemet rug 
piūčio 1 d. taip pat paminė 
tos — pirmą kartą po 13 me 
tų. Jos paminėtos iškilmingai 
Viena Varšuvos aikščių pava 
dinta Sukilėlių aikšte prie 
Nežinomo kareivio kapo iškil 
mėse dalyvavo net kariuome 
nes dalinys, o didžiųiu kau 
tynių vietose ir kur daugiau 
šia buvo žuvusių, išstatytos 
garbės sargybos, buvę sukilę 
liai ir organizacijos tose vie
tose ir ant kapų padėjo dau
gybę vainikų ir gėlių puokš- 
t’U.

Tsidėmėtina taip pat, kad 
neseniai Danoje į vandenį 
nuleistas 10 000 tonų talpos 
naujas laivas buvo pakrikš 
lytas «General Sikorski» var 
du, o jo krikšto motina buvo 
pakviesta velionio generolo 
seserietė Alicija Zacharewícz 
O juk Sikorskis buvo labiau 
šiai Maskvos nemėgiama as 
menybė ir manoma, kad jis 
žuvę lėktuvo avarijoje ne be 
Maskvos pirštų. Jis apkaltino 
Maskvą dėl Katyno žudvnių, 
dėl ko Maskva su jo vado va u 
jama vyriausybe nutraukė s^an 
tykius.

Tolsta nuo maskvines lirii 
jos Lenkija ir ūkiniame gy 
venime — laipsniškai einama 
nrie nuosavybės grąžinimo. 
Žemės ūky tai jau beveik 
įvykdyta. Kolchozai jau pa 
naikinti, smulkioji prekyba, 
taip pat smulkioji pramonė 
ne maža dalimi paremiama 
kooperaciniu principu. Kuria 
mos taip pat lyg ir akcinės 

bendrovės, nors jos dar neiš 
leidžiamos iš valstybės bei 
savivaldybės organų rankų, 
kurie tokiose bendrovėse tu
ri per 50% akcijų.

Tik ką neseniai paskelbtas 
nekilnojamo tuno nusávini 
mo įstatymas Pagal 1949 m. 
įstatymą privatų turtą galėjo 
nusavinti kiekvienas valsty
binis organas, kuris vykdo 
kurį ūkinį planą. Pagal nau
jąjį įstatymą nusavinimo gali 
siekti tik valstybinis organas 
bei valstybinė įmonė, kuri 
betgi pirmučiausia privalo 
dėl tos nuosavybės perleidi
mo su savininku derėtis ge
ruoju. Nusavinimo gali tokia 
įstaiga siekti tik ypatingai 
svarbiais atvejais. Be to, nu 
savinimo turto savininkui tu
ri būti atlyginta arba duotas 
kitas pakaitalas nemažesnės 
vertės. Vadinasi, pripažįsta
ma nuosavybės neliečiamybė.

Lenkija palengva žingsniu© 
ja savu keliu. Kuo tai pasi
baigs, dabar dar sunku paša 
kyti Maskva, be abejonės, 
dar tikisi sulauksianti progos 
lenkus suvaldyti. Patys len
kai taip pat a simena, kad ru 
sų armijos jų keliais ir lau 
kais keliavo ne kartą, atsime 
na ir Suvorpvo suruoštas Pra 
bos skerdynes, tačiau tuo 
tarpu nuolaidumo nerodo. 
Jie laukia tautinės savigar
bos atbudimo kitose sateliti 
nėse valstybėse ir tikisi, kad 
toks momentas ateis, nors 
vengrams tai ir brangiai kai
navo.

«T. Žib.»
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LIETUVOS ARCHITEKTŪRA
PAGAL KŲN. KAZ. JASĖNĄ IR KITUS AUTORIUS 

PARUOŠĖ STAT. INŽ. MIK. IVANAUSKAS

111 BAROKAS (XVI XVlllamz)

Niekur pasaulyje taip grei 
tai neprigijo barokas, kaip 
Lietuvoje. Netik Lietuvos sos 
tinė Vilnius bei Kaunas di
džiuojasi baroko rumais, bet 
ir provincijos miestus puošia 
puikiojo stiliaus pastatai.

Lietuvos barokui pradžią 
davė atvykę į Lietuvą Jėzui
tai (1570) kovai su protestan
tizmu. Lietuvos aukštoji bajo 
rija pamėgo puikųjį baroką, 
jo erdvę, šviesą, ornamentus 
ir visą pasakiškąjį grožį.

Puikiausius Lietuvos diduo 
menės rūmus sunaikino gais
rai (1748 1749).

apstatyti galerijomis, kurių 
kertėse randame žibintuvus, 
panašius į kandeliabrus. Sto 
vedami po du ir jų viršūnės 
visada baigiasi buku šalmu 
ir smailiu kuodu. Tai lietuviš 
ko baroko savumai, aptinka 
mi tio Lietuvoje. (Italijoj ba 
rok. bažnyčioms bokštų nes 
tatė arba juos statė šalia baž 
nyčios ir labai retai ant baž
nyčios stogo čia jie buvo vi 
sai menkučiai, žemesni už 
kupolą

. Charakteringos yra liet, ba 
roko paž obės frontonai. Jos 
pasikelia taip aukštai, kad vi 
siškai paslepia stogus iš abie 
jų bažnyčios galų Ypač tai

DE 5 DE 0UTÜ8RÓ A 5 DE NOVEMBRO DE 1957 
no

PALÁCIO DOS ESTADOS, MO ÈBIRAPUERA 
gentilmante cedido pela Prefeitura

9

Mostra completa dos trabalhos realizados por enti
dades assistenciais no campo da defesa da criança

©
Grande exposição de produtos especializados: ali- 
mentação-vestuário-produios farmacêuricos-brinquedos

Conferências - Parque de Diversões, etc.

entrada" franca
o

Sob os auspícios de "LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR"

Secretaria Geral: Rua Barão de Hapelininça, 255 - 5.° andar - Conj. 504 - Te!. 35-2028 - São Paulo

šv Katarinos

LIETUVIŠKO BAROKO SA- 
v ŪMAI

Lietuviškam barokui turėjo 
didelę įtaką Italijos barokas, 
nes dažniausiai jo architek
tai buvo italai ir jie statybos 
pavyzdžius ėmė iš Romos Jė 
zuitų bažnyčių Tik vietoj 
marmuro teko vartoti kalkes, 
gipsą ir kitą vietinę statybi
nę medžiagą.

LIETUVIŠKO BAROKO SA 
VUMAI

Skirtumas tarp itališko ir 
lietuviško baroko pasireiškė 
visų pirma bokštuose. Lietu 
visko baroko bažnyčios bokš 
tai pasižymi aukštumu, liek
numu, šaunumu ir lengvumu.

TAUTIEČIAI, DĖMESIO !

Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugija šių metų lapkričio 
(novembro) 9 dieną rengia grandiozinį spaudos

Programoje labai įdomus ir gražus Dainos. Muzikos ir 
Baleto numeriai Vakaras - koncertas įvyks Mokos lie 
tuvių mokyklos salėje Rua Litiiania, 67 Pradžia 9 vai. 
vakaro. Po programos bus šokiai iki 4 vai. ryto grojant 
PUIKIAM ORKESTRUI Puikus lietuviškas bufetas Va
karo pelnas skyriamas naujai ruošiamo spaudai lietuviš. 
ko žurnalo «GINTARAS» naudai. Tautiečiai, ats lanky
dami j šį vakarą, netik linksmai praleisite laiką, bet 
kartu paremsite lietuvišką spaudą mūsų kolonijoje. Pak 
vietinius galima gauti gauti pas D jos narius.

D • • • I Rengėjai

Bažn. \ iiniuje

matome Vilniuje Jų viršūnės 
yra pusiau apskritos ir daž 
na i ramty tos, papuoštos urno
mis, kandeliabrais

Langus Lietuvoje statyto
jai mėgo baigti ar puslan
kiais ar lanko segmentais. Y- 
ra tai vidurinių amžių įtaka.

Savotiškas arkas aptinka
me kai kuriose angose. Jų ar 
chivoitos linksta ir raitosi, 
tarsi negalėdamos išturėti 
sunkios naštos

Panašias arkas randame tik 
pas ispanus, kurie visai ne
paisė statikos taisyklių

Kupolus liet baroko bažny
čiose retai a įninkame Tik, 
kai kurios įžymesnės bažn. 
juos turi K. a šv. Kazimie
ro bažn . šv Petro ir Povilo 
b., domininkonų b., baziijonų 

b., trinitorių b Vilniuje ir 
Pažaislio b. Kaune.

Altoriai patraukia žiūrovą 
s vo dailia architektūra ir ste 
1 ina savo didumu.

Pilioriai (Kolonos) stovi, 
kaip ir visose barokinėse baž 
i yčiose

Architravas laužomas ties 
kolonomis ir pasilieka trimis 
sijomis, ant kurių e na plas
tiškas fryzas ir gerokai iškiš
tas ant gembių (konsolių) grim 
sas. Čia griežtai laikytasi Ro 
mos jėzuitų bažnyčios pavyz
džio.

Estetinis įvertinimas

Prof. Dr. Weber apie Vil
nių sako, kad tai meno mies
tas Barokinė lietuviškoji ar
chitektūra Lietuvą stato to 
laikotarpio viso pasaulio sta
tybos pirmoje vietoje.

Vilniaus Barokas

Sv Jono B Vilniuje (Žiur. 
Gotika Lietuvoje)

Statybą pradėjo Jogaila 13 
o7 mt Baigė statyti ir paš
ventino Vytautas Didysis 14 
26 mt. Konstrukcija gotinė 
Vėliau jėzuitų subarokinta.

Viršutinis fas&dos aukštas- 
frontonas turi originalius kry- 
ž us, kurie yra panašūs į motis 
trancijas. Tokių kryžių Lietu
voje aptinkame apsčiai.

Bokštas, aukščiausias Vil
niuje, pastatytas jau baroko 
metu. Iš prmykščios archi
tektūros bepaliko tik spyriai 
ir goiiniai langai

Dominikonų B. Vilniuje

Dominikonų vienuolyno rū- 
n ai ir pirmoji bažnyčia, pas- 
t. tyla XVI amž. pradžioje

Šviesi kupolą su aukštu ci
lindru žibintu gausiai apšvie
čia milžinus altorius, kuriuos 
puošia gausūs rokoko orna
mentai.

Originali sakykla pastatyta 
ant klausyklos ir jos užbaigi 
mas yra tolygus altorių ar
chitektūrai Langai turi seg
mento lankus.

Šv. Jurgio B. Vilniuje

Bažnyčia pastatyta 18 amž. 
vėlyvojo baroko stiliuje, viii 
puošia g ažiausias Viliniuje 
rokoko.

Bernardino B. ' iiniuje 
(Žiur. Gotika)

Sv. Mykolo B. Vilniuje 
(Žiur Renesansą)

šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
Vilniuje.

Antakalnyje. Puikiausia ba 
roko iš viso Vilniaus bažny 
čių. D evaitės Mildos šventyk 
i< s vo-ioje.

Arch.lektorius Jonas Zaor, 

as ’š Krokovos. Statyta 1668- 
1684 - baroko klestėjimo me 
tu.

Kupoloj gyvas barokas gra 
žiai harmonizuoja su rinitu 
renesansu.

Roraaniai korintinis archi
travas su mitologiniais pa
veikslais.

Fryze nėra nė vieno krikš 
čioniško motyvo. Amuretai 
žaidžia, jodami ant paklusnių 
delfinų ir jaunos vandens 
nimfos nardo bangose, lydi
mos erotų. Toks fryzas ir re 
nesanso bažnyčiose retai su
tinkamas.

Šalinėse navose barokas 
skamba fortissimo. Priskaito- 
ma 2000 figūrų

Šv. Teresės bažnyčia pas 
Aušros Vartus Vilniuje

Statyte 1634 1650 Lietuvos 
Kancleri* Stepono Pociaus ir 
miesto galvos Igno Dubavi- 
čiaus.

Rodo Vignolo lytis ir pri 
mena savo fasadu šv. Igno, 
Zuzanos ir JI Gesu Bažnyčias 
Romoje

Fasadui buvo panaudota 
brangi statybinė medžiaga: 
švediškas granitas ir natūra 
lūs marmuras.

Altoriuose barokas pinasi 
su rokoko.

Šv. Kazimiero Bažnyčia

(Pirmoji Katedra Vilniuje).

Misionierių Bažnyčia Vilniuje.

Pastatyta 1596 1609 m.V pa
rodė pirmą * upolą Gedimino 
miestui.

Ornamentacija nesiekia to
liau 18 amž, Tuo pačiu metu 
pastatyta bažnyčios priengis, 
kur šalia baroko matome Ida 
Bikinių ir rokoko ornamentų.

Yra pirmas baroko pamink 
las Vilniuje gotikai dar vieš
pataujant

Kupolos aukštis turi 40 m. 
ir diametras 17 m.

Šv. Kotrynos ir Misionierių 
Bažnyčios, Vilniuje.

Tai tipingiausios lietuviško 
baroko bažnyčios.

Savo aukštais, lengvais, šau 
niais bokštais jos jau iš tolo 
vilioja meno mėgėjo akis. Ku 
polų neturi.
Šv. Katrynos B statyta 1622 
1625, o Misionierių B. 1690 - 
1730 m.

Visų Šventų B Vilniuje

B. statyta 1620 1631. Prie 
bažnyčios atskirai pastatytas 
baroko stiliaus varpinės bokš 
tas.

Dar galima išvardinti visą 
eilę barokinio stiliaus bažny
čių Vilniuje. K. a. Bonifra
trų, šv Jokūbo, šv. Rapolo ir 
kitos

Kauno ir kitu Lietuvos mi
estų barokas |bus aprašytas 
sekančiam «M L » numeryje.
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

«MEDINIAI DALGIAI IR GRĖBLIAI KLEVO UŽ KIEMO 
vartų išsirikiavo».

Kirtėjėliai iš Jaunimo Šventės «Nulinkusių '’arpų:» Juo. 
zas Petnys, Joana Salk vinaitė. Romas Dovy<aitis, Nijolė Vinkš 
naitytė, Vincas Bilevičius. Giedrė Valeikaitė. Stasys Raulu- 
šaitis ir Julija Šimonytė Varpų vainiką, kurį laiko rišėjos, 
jaunimui paskolino p p Jočiai Turbūt jis yra vienintelis vi
sam S. Paulyje o gal ir visoje Brazilijoje Dalgius ir grėblius 
padarė Jeronimas Bliujus

Jaunyste, Verskis
«O siek, kur vyzdis nepasie ;ia 
O laušk kur nieks pralaužt negali.»

Šiuos drąsius žodžius jau 
nimui parašė taip labai savo 
tėviškę Lietuvą mylėjęs poe
tas Adomas Mickevičius.Daug 
gražių ypatybių turi jauna 
širdis. Viena tarp jų, gal pa
ti charakteringiausia, tai jau
no žmogaus noras veržtis, kil 
ti, jieškoti. Ir jei, jaunas žmo 
gus šito, jaunystę charekteri- 
zuojančio veržlumo neturi, 
tai ji jau negalima laikyti jau 
nu dvasine prasme, nors jis 
dar nė gaidžio amžiaus pra 
gyvenęs. Ir priešingai gali 
jau šarmos paženklintais plati 
kais žmogus turėti jauną dva 
šią

Su gailesčiu galime konsta 
tuoti, kad ir mes savo jauni
mo tarpe, net to, kurį esame 
linkę laikyti rinktiniu, turime 
šitų jaunų pasenėlių Tokiam 
savo tvirtinimui pavaizduoti 
galėtume nesunkiai surašyti 
keletą pavyzdžių. Tačiau šį 
kartą tenkisimės tik vienu. 
Atlaikęs šv. Mišias kunigas, 
norėdamas šventiškiau nuteik 
ti tikinčiuosius, giliau įspaus
ti šv. Evangelijos žodžius į 
širdis ją aiškina, sako keletą 
žodžių. Šiandien pamokslai y 
ra labai trumpi Tačiau kun:- 
gui perskaičius Evangeliją ..e 
vienas jaunuolis tuoj pairau 
kia iš bažnyčios, o kadangi 
dažniausiai neturi kur sku 
bėti, tai čia pat tą laiką be
prasmiai pasišneka ant gat
vės. Kodėl jie taip daro? Jie 
viską «žino» ir kunigas, kurs 
jau pragyveno bent tris kart 
tiek metų, kaip jie ir daug 
metų sėdėjo molo įlos suole

Adomas Mickevičius 

studijuodamas šiuos dalykus, 
jiems «niek® naujo pasakyti 
negali» Skaudu matyti, kai 
kas nulaužia jauną medį, ska 
udu kai jaunystė per anksti 
palūžta. Dar skaudžiau, kad 
šitaip religiniam švietimui nu 
siteikęs jaunuolis, kai išeis į 
gyvenimo bangas, tik tuomet 
supras ir pamatys, kad jis ži
no tiek mažai ir su savo ži
niomis negali atsakyti į taip 
svarbius gyvenimo keliamus 
klausimus ir pasiklys jo ke
liuose. O kad taip neatsitik
tų, tai reikia gaivinti savo šir 
dyje tą veržimąsi į tiesą, rei
kia rinkti pažinimo grūdus ir 
iš jų krauti atsargas. «'Liesa, 
padarys jus laisvus» Sako šv. 
Raštas, Dievas yra tiesa, tad 
veržkis j jį Jaunime.

ŽINIOS

— Diskusijoje tema: «Jau
nuolio atsakomybė už savo 
aplinką dalyvavo: Irena Šimo 
nytė, Robertas Girskus, Ro
mas Dovydaitis, Dalia Valei
kaitė. Antanas Tyla, Vincas 
Bilevičius, Nilas Danielius ir 
Leonardas Mitrulis Tema ne
buvo galutinai išsemta. Ta 
pačia lema bus diskutuojama 
paskutinį šio mėnesio sekma
dienį. Pašnekesiui vadovavo 
Dėdė Juozas.

PASKAITOS APIE MANDA
GUMĄ

Rugsėjo 15 įvykusiame atei 

tininkų susirinkime p. M. Re- 
menčienė tęsė savo paskaitų 
ciklą apie mandagumą. Šį 
kartą prelegentė kalbėjo apie 
elgesį svečiuose ir prie vai
šių stalo. Reikia pripažinti, 
kad ši tema, gal dėl gyvo jos 
perteikimo budo, yra viena iš 
nedaugelio, kuriomis jauni
mas domisi.

— Po jaunimo šventės dėl 
eilės priežasčių nutrukusios 
ateitininkų choro repeticijos 
vėl prasidėjo. Repeticijos 
vyksta po 9 vai. pamaldų gim 
nazijos salėje.

ZELIN1EČ1U DĖMESIUI

Patogiausiam vakarinių lie
tuviškų pamokų laikui nusta
tyti ateinantį sekmadienį 2 
vai. p p šaukiamas tas pamo 
ka, norinčiųjų lankyti susirin 
Rimas. Kitų vilų jaunimo to
kios pamokos yra gausiai 
lankomos Tikimasi, kad neap 
sileis ir zeliniečiai.

JAUNIMO GEGUŽYNĖ 
(Piknikas)

Kaip jau buvo skelbta įvyks 
20 dieną spalio mėnesio São 
Bernardo prefeitūros parke, 
Jurubatuboje Vieta išvykai 
jau rezervuota Piknikan kvie 
čiami visas São Paulo lietu
viškas jaunimas. Specialus au 
tobusai eis iš įvairių vilų. Da 
bar yra. tariamasi su autobu
sų savininkais dėl nugabeni
mo. Kitam numeryje tilps p!a 
tesnės informacijos Gegužy- 
nėje, kadangi yra sekmadie
nis bus atlaikytos šv. Mišios 
atviram ore. Ta proga bus iš 
leistas linksmų nuotaikų lai
kraštis. Belo kartu vyks or
kestras.

— Lietuviškas vakaras Bom 
Retire įvyks paskutinį sekma 
dienį spalio. Vakarui vaidini
mą režisuoja mok. St. Remen 
čis, dainas rengia p. A. Na- 
dolskytė, tautinius šokius mo 
ko p. O Matelionytė. Vakarą 
rengia šios apylinkės lietuviš 
kas jaunimas.

Bom Retiriečiai per sekan
čias lietuviškas pamaldas ža
da pradėti lietuvišką giedoji 
mą.

Bom Retiriečiai tiek susi 
rinkimams tiek repeticijoms 
visą laiką naudojasi p p. 
Skrebių butu Už šią pašiau 
gą jaunimas yra šeiminin
kams labai dėkingas.

NEUŽMIRŠKIT SĮ SESTADIE 
NĮ VAKARĖLIS VI.,A ANAS 

T AZIJOJE

Programą išpildys mergai 
čių kvartetas sudainuodamas: 
«Sugrįžki jaunyste» ir «Gyve 
nimo aidu», p. Kindnrienės 
vedamas kintetas padainuos: 
«Ar aš tau sese nesakiau», 
«Kelias» ir «Jau vakaras bu
vo» Su dainomis dar daly 
vaus Tautų Parko mergaičių 
trio, vadovaujamas p. mok. 
St. Jurevičius, solo dainuos 
p. Skrubskelytė.

Seno Malūno mergaitės 
šoks «Kepurinę», Bom Reti-

Lietuvos vaizdeli*

Kad hitu linksmiau
Į vieną šeimą atėjo kartu 

dviejų gyvybės draudimo kom 
panijų agentai Kai šeiminin
kas pasisakė, jog visa didelė 
šeima norinti apsidrausti, pra 
sidėjo agentų varžybos:

— Tik pagalvokite, kal
ba pirmasis, - kaip mano kom 
panija rūpinasi savo klientais: 
mirus apdraustajam, mes jau 
sekantį rytą šeimai išmoka
me apdraudą.

— Tai tikras apsileidimas 
- aiškina antrasis - Mano 
kompanijos rūpestingumą pa
rodys šis pavyzdys: Aną die- 
■ą vienas mūsų klijentas kė

lės1 į mūsų ofisą esantį 25 
aug’te, bet apsiriko ir išlipo 
20 aukšte Besi'1 irydamas ne 
atsargiai priėjo prie lango ir 
iškrito. Tik pagalvokite, vos 
spėjo nukristi, tuoj prisista
tė mūsų agentas ir įteikė ap- 
draudes čekį.

Kai kapelionas aiškino mo
kiniams apie pasaulio sutvė
rimą. Juozukas tik vieną ki- 

riečiai «Kubilą», zeliniečiai 
«Lenciūgėlį» Akordeonais 
gros R. Tūbelytė. A. Zaperes 
kaitė ir V. I'ūkenytė.

Įpratusieji vėlintis įspėja 
mi, kad jei nori matyti pro
gramą privalo atvykti laiku, 
programa bus pradėta punk
tualiai. o

— Aldona Nadolskytė, Au 
gustas Zaluba, Juozas Tata 
runas ir Romas Dovydaitis y 
ra nuolatiniai Lietuvių Kultu 
rinio Radio pusvalandžio ben 
dradarblai iš jaunimo tarpo. 

I
 MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

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

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

2) “Musų Lietuva” Kleb. Kun, P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

tą žodį tegirdėjo, vis norėjo 
paž urėti naują kom.kų kny
gutę. Baigęs aiškinti, kape
lionas liepė parašyti. Aaip jie 
suprato ši aiškiu mą

Juoz kas par. «Pradžio
je Dievas sutvėrė dangų ir 
žemę, o tad i o* <>si. Tada 
Dievas šutvė e vanden s, jú 
ras, pelkes, sulinius ir vėl il
sėjosi Dievas vėl sutvėrė 
paukščius, šunis, kates bei 
visus kitus gyvuliu* ir žmo
gų. Tada jie visi ilsėjosi. Pa 
galiam Dievas sutvėrė mote
rį ir jau niekas nebegalėjo 
ilsėtis...»

Vienoje auklėjimo įstaigo
je buvo klausimų dėžutė. Iš 
jos sykį savaitėje vedėjas iš
imdavo klausimus irpaaiškin 
davo. Jis rado lapelį, kuria
me parašyta:

— Tamsta sakei, kad visi 
šiame name yra tikri avigal
viai.

— Bet lai ne klausimas, 
Tokių aiškių dalykų nereikia 
nė rašyti, — sakė vedėjas.
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>957 m. rugsėjo 21 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

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

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

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į Č. 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.

RUA COSTA BARROS, 34-C

Osa gprindpj Sr Čia.
PRAÇA SÃO 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- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

mmnniiioHinHH

ê =
1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» | 
| IRMÃOS BAUŽYS j

Registrado no C. R, C. sob o n.® 551 =r

J Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
ė Telefone 63-6OO5 |
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
j Contraí, na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais
3 HORÁRIO das
fi ... =
t iiiiitii •Willi’wwiuiwiwmiiWTOWimiMiiuiüiiwninMiiifiiiüisíjnjiiDiusiwitiiipiiiitiíiwiiiiwiHiwiirwiimiw iinti>iiii(Wi|i

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

8 às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti. 

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

P"6' „

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų 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» butų lietuviškojo gyveni- 
mo veidrodis?

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

IflHMBMHHHI

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: C A BIUN A»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
1X1

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

'•V"-’””

VILA ALPINA

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IKMAOJ CAKIRIEKI ™
AGUA, ^•ACTIVA port

FOSTE 0Ü5 JE5UITÀS

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JILVyrLCJE ILAUKC
Rua do Orfanato. 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina

1



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

LIEI UVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

SVEČIAI IŠ AMERIKOS IR 
URUGVAJAUS

Rugsėjo mėn. 18 d, iš Š. A- 
merikos atskrido VLIKo pir
mininkas Dr. Antanas Trima
kas, o iš Montevideo - rašyto
jas, žurnalistas Kazys Čibi
ras. Brazilijon atvyko daly
vauti tarptautiniame krikščio 
niškosios demokratijos kon
grese, kuris šią savaitę vyks 
ta S. Pauly. VLiKo pirminiu 
kui yra svarbu susitikti su 
lietuvių visuomene. Todėl šį 
sekmadienį 22 d. rugsėjo 15 
vai. yra šaukiamas Vila Zeii- 
noj, gimnazijos salėje susirin 
kimas į kurį visi lietuviai kvi 
ečiami, paklausyti svečių pra 
nešimo, mums lietuviams ru
pimais klausima, v Kviečiami 
lietuviai ir iš tolimesnių apy
linkių

— Dr. Antanas Trimakas, 
pakeliui į S. Paulo buvo sus 
tojęs Rio. Aero perle, laikra 
ščių ir radijo koresponden
tams padarė pranešimą Lie 
tuvos ir tarptautinės politikos 
klausimais. Visi didieji Rio 
de Janeiro laikraščiai talpino 
Dr. A Trimako pareiškimus 
ir nuotraukas Aerodrome VLI 
Ko pirmininką pasitiko kan. 
Z Ignatavičius, kurio inicia 
tyva buvo suorganizuotas s ve 
čio susitikimas su spaudos 
atstovais, ir būrys lietuvių 
Svečias taip pat padarė Rio 
de Janeiro lietuviams prane
šimą Lietuvos laisvinimo klau 
simu Rio de Janeiro lietu
viai, įvertindami Vyriausio 
Lietuvos išlaisvinimo Komite 
to dirbamą darbą, sudėjo ke 
lis tūkstančius kruzeirų Lie 

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. j
Raštinė:

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

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano patTogę LapcĄ 

Rua Clemente Alvares, 137

A CA<A DOS BAIRROS SA'.DYS

Čia rasite daug gražių prekių: čemodanų, nfortfelių, ri- 
dikiulių, piniginių, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių 

prekių. Didelis pasirinkimas įvair ų žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

tuvos laisvinimo darbui pa
remti.

-- Lietuvių delegacija krikš 
demokratijos kongrese, p. Al. 
Polišaičiui Lietuvos konsului 
palydint, aplankė didžiųjų S. 
Paulo laikraščių redakcijas 
padėkoti už lietuviams rodo
mą palankumą ir taip pat pa
informuoti spaudai apie lietu 
vių pastangas savo tėvynei 
laisvę atkovoti.

LIETUVIAI SU LIĘTUVOS 
VĖLIAVA

Kviečiami dalyvauti Tarp
tautinio Krikščioniškos deroo 
kratijos Kongreso uždaryme 
šį šeštadienį 20 vai. Ibir.tpue 
ros parke, Palacio das Indus
trine, įėjimas per Portão 4. 
Pageidautina, kad kuo dau
giau lietuvių atvyktų. Kitos 
tautinės grupės irgi dalyvaus 
su vėliavomis. Daugian infor 
maciju šiuo reikalu gali gau
ti Vila Zelinoje, klebonijoje.

— Linas Valbasys, per «Tė 
vynės Balsą» kviečia Lietu
von grįžti mokytoją Simą Bak 
šį, gyvenantį São Pauly.

— Rugsėjo mėn 11 d. Vila 
Zelinoje mirė Ona Ivanauskie 
nė, 53 m amžiaus, kilusi iš 
Kauno apylinkės. Nuliūdime 
paliko vyrą Viktorą ir sūnų 
Stasį.

— Rugsėjo mėn. 15 d. Mo
tiejus r Ona Kalina <skaf. gy 
venamieji Jardim Italia, Gua
rá gatvėje 26, atšventė auksi 
nį vedybinio gyvenimo jubi-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ 

MEirgJAJTIIJ ;
Anuário Lituano

Kun. Juozo Janilionies redaguotas ir išleistas dviem 
kalbom: lietuvių ir portugalų.

Veikalas sudarytas 4 skyriais su dviem priedais:
1 Informacijos, 2. Kultūriniai socialis Kalendorius, 3. 

Lietuviškai-braziliški rašyniai, 4. Religija su Eukaristi- 
nie'' 'dais ir misijų veikla.

TWiedas. Tylio sios Bažnyčios iliustruoti Kryžiaus 
Keliai (Via Crucis)

2. Priedas: Liet Sekcijos prie 36 T.E.K. trispalvio do
kumento-pergamino kopija lotynų kalba parašyta, su 328 
Įamžintais vardais.

Visame veikale suminėta per 600 lietuvišku vardu su 
pavardėms, kurie vienokio ar kitokio ryšio turi su Rio m.

Veikalą puošia 100 iliustracijų ir keli specialiai dedi
kuoti žymiu asmenybių autografai. Tiražas 500 egz. Kai 
na išlaidoms padengti: Cr$200,00. Užsieny 4 doleriai.

Galima gauti pirkti- R. de Janeiro: redakcijoje, rua 
Artur Bernardes, 14 ap. 601 T. 25 5548 - kun J. Janilionis 
Pas p. U. Gauliene - rua Belą, 371 c. 1 Tel. 34 2583.

São Paulo: «Mūsų Lietuvos» ir «Žinių» redakcijose, 
arba pas p. VI. Pupienį - rua Oratorio, 1257 - Mooca

lėjų. 9 vai. Vila Zelinoje bu
vo jubiliatų intenciją šv. mi
šios, kurių metu giedojo L. 
K. Bendruomenės choras va
dovaujant maestrui F. Gir- 
dauskui. Pamaldose dalyva
vo gausus būrys giminių ir 
artimų prietelių. Jų tarpe net 
viena giminaitė, p Stankevi
čienė, atvyko iš Šiaurės A- 
merikos. Po pamaldų gimi
nės ir svečiai nuvyko į jubi
liatų namus pasivaišinti. Kali 
nauskų šeima visuomet re' 
mė ir remia savo aukomis į 
vairius lietuvių katalikų dar
bus ir reikalus. Linkime dei
mantinio jubilėjaus sulaukti.

— Angelina Dirsytė rugsė
jo mėn. 16 d. išvyko į Bue
nos Aires dalyvauti infermei 
rų tarptautiniame kongrese. 
Ji siunčiama kongresam Hos 
pitai das Clinicas vadovybės. 
Ta proga Argentinoje a plan 
kys savo "imines bei lietu
viškas įstaigas Rugsėjo mėn. 
20 d. išvyko Argentinon p. 
M. Či uvinskienė.

— Laiškai: Ir. Simonytei,

Ang. Dirsytei, Pr. Zagorskie 
nei, W. Urbanavičiui, K. Tala 
lai, Ant. Lazdauskui, Juozui 
Slavickui, Ant Žukui, M. Moč 
kienei, Aid. Gudanavičiūtei, 
P, Šimoniui, St. Zacharkai, A. 
Abraitienei. J. Kropieniui, J, 
Masiui, K. Sadzevičiui,

— L K. Bendruomenės cho 
ras koncertui ruošiasi visu 
smarkumu. Nors maestras F. 
Girdauskss gyvena gana toli, 
į repeticijas atvyksta tris kar 
tus per savaitę.

— Nevedęs, 39 metų vyras 
nori susipažinti su lietuvaite 
vedybų tikslu, ir kuri norėtų 
apsigyventi Kanadoje. Pagei 
danjama atatinkamo amžiaus 
ir rim'ai galvojanti. Atsaky
siu į kiekvieną rimtą laišką.' 
Rašyti: P Neris. 154 Gore Va 
le Avė., Toronto, Ont. Canada

PAIEŠKOMI: Gurgąs as Jo
nas, sūn Juozo, ir Gargasas 
Ignas sūn Juozo, gimę ir ao 
gę Lietuvoj, Žiogaičių km. 
Viekšnių vai Mažeikiu aps. 
Jie yra senesnės kartos atei

. Šį sekmacffffi^^^^ru^ 
sėjo nuo 10 vai. iki 18 vai. 
bus daroma būsimai Liet. Ar
chitektūros parodai patalpai 
pagrindiniai švarinimo darbai.

Kviečiamos moterys, mer
ginos ir vyrai talkon.

Autobusai išeina iš po Via
duto do Chá Geriausiai va
žiuoti autobusai Cidade Var
gas arba Aeroporto.

viai. Paieškomi sesers iš Lie 
tuvos.

Rašyti šiuo adresu: Ignas 
Urbonas. 144 Glandstone Ave 
Toronto Ont. Canada.

— Viename laiške iš VR 
niaus, kuris buvo gautas šią 
vasarą Vr karuose, t. k. rašo 
ma: «Štai apie gyvenimą, ku 
rį aš gyvenu — jis nekoks. 
Jo Jūs mums neoavy dėkite, 
nors esame tėvynėje. Yra ku 
nigų, vaikščiojančių apiplyšu 
šių, yra bedarbių su aukštuo 
ju mokslu — o bemokslia’1 
mašinėlėmis važinėja. Tokia 
pas mus lygybė. Daugelis 
žmonių skursta, o negyvena... 
Aš pats, jeigu leistų, išvyk 
čiau į užsienį. Niekas neleis».

— Jau virš dešimt metų 
Belgijos anglių kasyklose ir 
metalo fabrikuose dirba ne
maža lietuvių (jų skaičius pra 
džioje siekė iki dvieju tūks
tančių) Emigracija i USA žy 
miai palietė tautiečiu eiles, 
tačiau šiuo metu Belgijos ir 
Oland jos kraštuose dar skai 
tomą virš 300 lietuvių.

SKAITYK IR PLATINK 
•MŪSŲ LIETUVA”

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
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 
tuotas

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.

T GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, 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 pasiunčiame naują. 1
Kreipkitės pas-

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Bogaslauskas, 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 KL1NICA

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

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

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į į namus.
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Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

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

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

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

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

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

j Juridinis Departamentas —• Nejudomo turto pardavimas 
g Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — mel. 63-2767 - S. Paulo |

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

Richardas Lazdauskas
Rua Itapegi, 145 A - V.Liba- 
neza (pont-o finai onibus 27).

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59&j|
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