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Nusiginklavimo klausimas 
Jungtinėse Tautose

Keletą mėnesių Londone 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
speciali komisija bandė suras 
ti visiems priimtiną nusigin
klavimo formulą. Tačiau ne
prieita prie jokio susitarimo. 
Ką pasiūlydavo
Vakarų valstybių atstovai, tą 
rusai atmesdavo. O rusų pa
siūlymai būdavo nepriimtini 
Vakarams. Toks žaidimas žo
džiais ir projektais truko ke
letą mėnesių, ligi visas reika 
las vėl grįžo New Yorkan į 
saugumo tarybos komisiją nu
siginklavimui svarstyti

Čia vėl, praeitos savaitės 
nusiginklavimo komisijos su
sirinkime, kartojasi ta patils 
torija, nesuranda bendro pro
jekto abiems pusėms priimt no

Koki yra tie pasiūlymai nu 
siginkluoti?

Maskvos atstovai siūlo tuč 
tuojau sustabdyti atominiu 
bombų bandymus, sprogdini
mus. Gi amerikonai, anglai, 
prancūzai siūlo sustabdyti a 
teminius sprogdinimus dviems 
metams. Bet dar bu viena są

Píaacâzija vėl be vyriau
sybes

Prancūzijos parlamento dau 
guma pareiškė Bourges vy
riausybei nepasft kėjiiną svąr 
stant Alžerijos klausiną. Tai 
bus jau 2i5čias vyriausybės kri 
zis po antrojo pasaulinio ka 
ro. Prancūzų politikai nejs 
tengia surasti bendros kalbos 
net rimtais kraštui momen 
tais, kaip pavyzdžiui šiuo me 
tu yra pavojuje Prancūzijos 
užjūrio teritorija. Nuolatinis 
vyriausybių kaitaliojimas at 
siliepia ir į ekonominj kraš 
to gyvenimą. Prancūzų pini 
gas nuolat krinta. Prancūzija 
buvo paskutinio karo laimėto 
ja. Bet palyginus šių dienų 
Prancūziją su Vakarų Vokie 
tija, kuri ilgą laiką buvo sve 
timų okupuota, pamatysime, 
kad Vokietijos ekonomija ir 
finansai yra ant tvirtų pagrin 
dų pastatyti ir nęgręsis pini 
gų nuvertinimo pavojus. Vy 
riausybių nepastovumas di 
džiausi» Prancūzijos nelaimė.

--- ------------ --

— Nesenai baigėsi Na to 
(šiaurės Atlanto Sąjungos) jū 
rų laivyno manevrai Atlante. 

lietuvi, is anksto apsirūpink pakvieti
mais IR STALIUKAIS

l L. K. Bendruomenės choro

slUEILĮEJINI rONÇEKTÁi
j vyksiantį spaliaus mėn. 12 d. Vila Želia© je, 

gimnazijos salėje
Pakvietimų galima gauti pas choristus, Vito bare, 

klebonijoje.
GROS TOTO ORKESTRAS

lyga, kad būt kontroliuojama 
atominių granatų ir kitų gin
klų, Lei tam reikalui specia
lios medžiagos gamyba. Kad 
būt mažinamos atominių gra
natų atsargos; kad būt vyk
doma «atvirų padangių» kon
trolė. Tai yra, kad Amerikos 
ar kitų kramių aviacija turė
tų teises tikrinti rusų kariuo
menės judėjimą, o rusai va
kariečių Kad atominės ener
gijos medžiaga bút naudoja
ma ne atominiams ginklams, 
bet žmonėms reikalingiems 
dalykams gaminti

Rusai su šiuo pasiūlymu ne 
sutinka Jie sako, kad ameri 
konai savo projektu siekia 
sustiprinti špionažą.

Amerikonai sako, kad jų pa 
siūlymą priėmus bus galima 
sumažinti ligi min mumo. ar 
net visai pašalinti staigaus už 
puolimo pavojų.

Nesusitarimo priežastimi y 
ra nępasitikė j mas vienų ki
tais. Nors kalba apie taiką, 
bet abudu frontai ginkluojasi 
kiek tik pajėgia.

Šių manevrų metu paaiškėjo 
kad atominiai povandeniniai 
laivai yra labai pavojingas 
ginklas prieš didžiuosius ka
ro laivus. Jie ilgą laiką gali 
išbūti po vandeniu ir gali iš
vysti palyginamai dideli grei 
tį Atominiu submarinų kol 
kas turi amerikonai ir anglai.

— Lenkijos atstovas Jungti 
nese Tautose pasakė kalbą, 
iš kurios aiškėja, kad Lenki 
joje irgi yra atominių bombų 
atsargos, kurias beabejo, Mas 
kva įteikė.

— Lenkijos oficialios agen 
tūros pranešimais, Lenkijos 
ekonominiame gyvenime vyks 
ta «maža revoliucija*. Tos 
«revoliucijos» pagrindas yra 
suteikimas daugiau laisvės 
industrijų savininkams, ar tai 
privatiems, ar kompanijoms. 
Jiems yra garantuotas ir di
desnis pelno nuošimtis. Jie 
galės užtraukti paskolas iš 
privačių bankų Numatoma 
ir darbininkams už nrodukci 
jos padidinimą duoti premi 
jos Nors pačių smulkmenų 
žinių agentūra nepranešė, ta 
čiau bendra Lenkijos vyriau 
sybės tendencija yra, kad ga 
lėtų padidinti produkciją, dau 
giau laisvės privačiai inicia

tyvai duoti. Lenkijos komu
nistai už savo «mokytojus», 
gyvenančius Kremliuje yra 
gudresni ir lankstesni.

— Kruščiovas prisipažino, 
kad penkmečio planas, jau 
dviems metams praėjus, ne 
bus įvykdiutas.

— Tam tikra sensacija sn 
kėlė pranešimas iš Vašiogto 
no oficialių sluoksnių, kad šį 
šeštadienį, spal aus mėn. 5 d. 
susitiks Amerikos ir Rusijos 
užsienio reikalų ministerial 
Foster Dulles su Gromiko.

Susitikimas įvyks privačia 
me Foster Dulles name. Kai 
dėl pasikalbėjimo turinio, tai 
bus kalbama apie «įvairius 
tarptautinius klausimus liėČi 
ančius Ameriką ir Rusija».

Iniciatyva susitikti išėjo iš 
Foster Dulles.

-- Čilėje, Santiago mieste, 
iš kalėjimo pabėgo, persiren 
gęs moteriškais drabužiais, di 
delis peronistų šefas Juan Wi| 
liam Cooke. Jis į Čilę atbė 
go kovo mėnesį, išsprukęs iš 
Argentinos Ten jis irgi buvo 
kalėjime Bet jam pavyko ap 
statyti sargus ir pasprukti. Ar 
geotinos vyriausybė prašė jį 
išduoti. Čilės vyriausybė soti 
ko Bet Juan William vėl pas 
pruko is Čilės kalėjimo. Visa 
policija pastatyta ant kojų. 
Bet sugauti dar vis nepa 
vyksta.

— Argentinoje 67 tūkstan 
čfai telegrafistų ir telefonis 
tų dar tebestreikuoja.

— Amerikos prezidentas 
dar neatšaukė iš Little Reck 
federalinės kariuomenės, ku
ri prižiūri, kad negrams ne
būt trukdoma lankyti mokyk
la O tų negrų studentų išvi
so yra devyni. Susikirtimų 
tarp juodų ir bailų įvyko Can 
den, N J. ir Filadelfijos, Pa., 
miestuose

Prieš keliolika metų Detroi 
to mieste, juodžiams pateko 
ir lietuvių šv. Jurgio bažny
čia, nes negrams apsigyve
nus visi balti, taigi ir lietu
viai iš tos apylinkės pasitrau 
kė. Vyskupas bažnyčią per
leido juodžiams, o lietuviams 
pastatė kitoje apylinkėje.

— Gautomis žiniomis iš pa 
vergtos Lietuvos, kunigam® 
jau leidžia bažnyčiose \alkus 
katekizmo mokyti. Lig šiol 
ir tai b vo uždrausta Bet 
įvairaus laipsnio mokyklose 
ne tik neleidžiama mokyti 
katekizmo, bet priešingai, mo 
kinmi orivalo dalyvauti mark 
sizrno komunizmo pamokose 
O marksizmo ir komunizmo 
mokytojai tiri mokyti, kad 
tikėjimas yra nuodai, prieta
rai atsilikusiu žmonų ir t t.

Štai tau ir sapnės laisvė. 
Tap pat pnp ešama. kad jau 
nušaliną valdininkų iŠ tari y 
bos už bažnyčios lanl-ymą. 
Pirmiau po poros perspėjimų 
valdininkas būdavo atleidžia 
m as iš tarnybos.

— Prieš mėnesį laiko grj 
žo TJetuvon iš Sibiro, po 12 
metų ištrėmimo, kun. Anta

nas Mieldažys, Vilkaviškio 
vyskupijos. Rugpjūčio mėne 
šio pradžioje mirė kuo. Albi
nas Kruvelis, Vilkaviškio vys 
kopijos Jo amžių sutrumpino 
«atostogos» Sibire.

— Ekonominio pagerėjimo 
Lietuvoje jokio nėra Koicho 
zuose ta pati baudžiava, su 
tuo pat atlygintum kokia bu
vo, tokia pasiliko Kaip žiro 
nės skurdo^ taip ir tebeskurs 
ta. Javų derlių ir fabriku iš
dirbinius maskoliui pasiima.

Bmibjeje
Senatas ir federalinis par 

lamentas patvirtino įstatymo 
projektą, kad krašto sostinė 
iš Rio de .Janeiro į Brasilia 
turi būt perkcita I960 metų 
balandžiu mėnesį.

— Šiomis dienomis daug 
trukšmo spaudoje, parlamen 
tuose, mieštų savivaldybėse 
sukėlė, ypač S. Paulo estade, 
pavojus, kad federalinė vy 
riausybė gali nepatvirtinti 
Kruppo fabriko įsteigimo Cam 
po Limpe Kaip žinoma Kru p 
po sunkiosios industrijos fa 
brikai Vokietijoje yra pašau 
iio garsenybė Su Brazilija 
fabrikų vadovybė pradėjo de 
rėtis jau 1951 m Fabrikas bu 
vo pramatytas įsteigti arti S. 
Paulo miesto, Campo Limpo 
buvusiuose kavos sandėbuo 
se São Paulo est i do guber 
natdrius su fabriko pasirašė 
sutartį. Vokiečių kompanija 
atvyksta su 900 milijonų kru 
zeirų. Ji gamintų garvežius, 
geležinkeliams bėgius, sunk 
vėžinius, mašinas keliams ka 
sti. Reikalingi įrengimai Cam
po Limpo, fabrikui dirbant tap 
tų nemažu miestu. Bet pasku 
tiniu metu visas reikalas už
kliuvo federalinės vyriausy
bės departamentuose. Jie sa
ko. kad tokių didelių sunk
vežimių. 14 pr 15 toneladų Bra 
zilijos plentai neatlaikys, ir 
už tat nepatvirtina sutarties, 
São Paulu estadas, visi kaip 
vienas pradėjo protestuoti 
prieš tokį federalinės vyriau
sybės politikavimą. Spaudoj 
prisipylė protestai. S. Paulo 
estado deputatai metė sunkius 
kaltin'mus federai, nė* vy
riausybės auk-tiems pareigū
nams Sako, kad aukšti valdi 
ninkai sąmonių esi vykdo sa- 
botažą.norėdamt priversti Kru 
po fabriko vadovybę, atsisa
kyti savo p'anų Brazilijoje. 
Žinoma yra importo ompa- 
nijų, kuries šiuo reikalu labai 
suinteresuotos Pradėjus ga
minti vietoje, nereiks impor
tuoti ir nutruks didelis pel
nas

Kruppo fabriko įsi ei girnas 
dar ir tuo svarbu, kad visa 
žaliava bus iš čia pat paim
ta. ne iš užsienio atvežta. 
Daug milijonų doleriu kraštui 
bus sutaupyta Bet yra tokių, 
kuriems savą- kišenius daug 
svarbiau, negu krašto gerovė.

NEVIEN KLAUSYK RADIJO, BET 
IR PAREMK SAVO AUkA

Edmundas Dubauskas, bai 
gęs karininkų mokyklą. Jo 
brolis Ignas baigęs parašiuti 
ninku mokyklą. Abudu yra su 
sipratusių lietuvių. Anelės ir 
Igno Dubauskų gyvenančių 
Rio de Janeiro, sūnūs Du
bausku šeima uoliai dalyvau
ja lietuvių kultūriniame vei
kime.

Už tat. jie ir bando visokiais 
būdais fabriką įsteigimą su
kliudyti. Bet atrodo, kad vie
šoji krašto nuomonė, ypač 
stipri panūstų reakcija, pri
vers federalinę vyriausybę su 
tartį patvirtinti.

Sirips padėti
Nėra tokia tragiška, kaip 

kad prieš kurį laiką atrodė. 
Ji nėra dar galutinai įkritusi 
į komunistų glėbį. Padėtį ga 
ii išgelbėti Arabijos Faudicos 
karalius Saud, kuris šiuo me 
<u ryžtasi suvienyti arabų są 
jungą ir jai vadovauti. Beveik 
tikra* kad Saud arabų suvie 
nijimas pavyks. Šiai sąjungai 
priklausys ir S rija, kas reikš 
jos fšsprukimą iš komun stų 
nagų.

Arabai reikalauja, kad Izra 
elio valstybė būt panaikinta 
ir žydai sugrąžinti j tuos kraš 
tns, iškur jie yi a atvykę Žino 
ma, šis noras arabų neįmano
mas įvykdinti. Jie patys to ne 
sitiki. Bė; šiuo momentu pa
naudoja arauų suvienijimui 
kaipo propagandos priemonę. 
Egiptui. Nasseriui vadovauti 
Europos tautoms galimybė din 
go ir jau negrįš Nasser dabar 
praktiškas. Jis įsitikino, kad 
karščiavimosi politika re kalų 
nepataiso. Todėl buvo savotiš 
ka staigmena, kad jis wks A- 
merikon. Egiptas turi daug e- 
konominių sunkumų, krašte 
didelis skurdas, kur ualima 
nušalinti tik konkrečiomis re 
formomis.

I i.-d'iivnc r>jpir4r*níUinÁ
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Liet Katalikų Bendruomenės Cho 

ras, (nuotraukoje-trūksta keliu cho- 

ristų), kurį girdėsime dainuojast jubi- 

iėjiniame koncerte, kitą šeštadienį, 12 
I

d spaliaus, Vila Zelinoje, gimnazijos 
I

salėje. Priekyje sėdi: choro maestras

F. Girdauskas, kun P. Ragažinskas ir 
Į '
j choro pirmininkas P. Šimonis.
J

Programoje taip pat dalyvaus tie- 
I

tuviu visuomenei žinomi solistai: K, 

Ambrazevičius, H. Ehlers ir V, Lauri

navičius 
I 
i i

2C metu su daina
Kun P. Kagažirekas

Kitą šeštadienį, spaliaus mė 
nėšio 12 d- Liet. Kat Bendru 
omenės choras ruošia koncer 
tą, kuriuo paminės savo dar 
bo 20 metų sukaktį. Brazili 
jos lietuvių istorijoj yra reikš 
mingas įvykis, nes nė vienas 
choras tiek metų nesulaukė. 
Šiuo metu yra vienintelis lie 
tuvių choras Brazilijoje, ku 
ris savųjų ir svetimųjų tarpe 
lietuvišką dainą garsina.

Choras per ištisus 20 metų 
niekad savo darbo nebuvo 
pertraukęs, nors buvo neleng 
vų protarpių ypač kai keis
davosi chorvedžiai. Tačiau 
choro vadovybės sumanumas 
ir choristų entuziazmas, susi
klausymas padėdavo nugalė
ti susidariusias laikinas kliū
tis.

S. Pauly, nuo pat imigraci
jos pradžios pradėjo organi
zuotis chorai. Bet jų amžius 
dėl įvair ų aplinkybių, būdavo 
neilgas Imigracijos pradžioj 
lietuviai daugumoj apsigyve
no Cauindè. Bom Retiro, Moo 
cos apylinkėse Šiose apylin 
kė>e ir organizavosi pirmieji 
ch'-ai

Vi a Zelinoj ir Vila Betoj 
pirmas choras, rodos, buvo 
«Vilties» organizacijos, kuris 
kiek vėliau buvo perorgani
zuotas, nežinau, chorvedžio 
ar choristų iniciatyva į Želi 
nieėių chorą Vila Zelinoje. 
susikūrus aplink bažnyčią, lie 
tuvių religijai ir kultūriniam 
centrui, bnvo re kalo ir turė 
ti savas choras.

Atsime u, tai buvo 1937 m. 
sausio ar vasario mėnesio 
pradžioje, vieną lietingą sek 
madienj buvo sušauktas Vila 
Bejos mokyklos patalpose pa 
sitarimas naujo choro organi 
žavimo reikalu (susirinkimą 
buvo kviesti visi mėgstantie
ji daina. Susirinkiman atvyko 
ir dauguma ZeI:,*3Čių choro 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na- 
•i;;ms asm.eniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Kun. P. Ragažins- 

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

choristų ir jo chorvedis, mu
zikas ,1 Stankūnas.

Iškėlus klausimą apie nau 
jo choro organizavimą, kilo 
stiprios diskusijos. Vieni pa 
laikė sumanymą organizuoti 
naują chorą prie Liet Kat. 
Bendruomenės. Kiti gi tvirti 
no, kad naujo choro organi 
žavimas yra tik jėgų skaldy 
mas ir abejojo naujojo choro 
ilgesniu išsilaikymu. Apie pu 
sė susirinkimo dalyvių vis 
dėlto pasisakė už naujo cho 
ro steigimą ir ten pat įsira 
šė į jo narius.

Pradžia buvo sunki. Nebu 
vo vietos repeticijoms, netu 
rėjome ph no Laikinai repeti 
cijos būdavo daromos zakris 
tijoį. atsinešus nuo vargonų 
f shartnonija

Neužilgo Zeliniečių choras 
susiLkvidavo Jo sulikvidavi 
mą pagreitino suruoštas strei 
kas. Buvo taip: 1937 m Ver 
bų sekmudienį šventinami vj 
la Zelinos lietuvių bažnyčios 
varpai Tuo metu chorvedis 
.J Stankúua« vadovavo Želi 
r. iečių ir Mokos Vilties cho 
rui kadangi vyskupas buvo 
pasižadėjęs tarpus šventinti, 
tai reikėjo, kad miš ų metu 
gražiai sugiedotų Giedoti bu 
vo pakv'esii Mokos Vilties ir 
Zeliniečių chorai, Ma’yt. Ze 
bnieč ai ker.o nors iš šalies 
pakurstyti ne tik nešt >'© gie 
Joti, bet sustoję prie vargo 
nų laiptų nenorėjo leisti nė 
viltiečiams lipti ant vargonų. 
Po šio įvykio pats chorvedis 
Stankūnas Zelinbelos chorą 
solikv davo. Choristų daugu 
ma gerėjo į nauja Liet Kat. 
Be .druoroenės chorą.

1957 m. kovo mėn. atvyko 
į São Paulo mokytojas Felik
sas Girdauskas Jis buvo pa
prašytas bent kuriam laikui, 
ligi reikalai susitvarkys, mo
kyti naujai susiorganizavusį 

L, K. Bendre* men« s chorą, 
t ėhau mokymą perėmė chor 
vedi* J Stankūnas.

Koks malonus supuolimas! 
Pirmasis L K. Bendruomenės 
choro mokytojas paruošė 20 
metų choro jubilėjaus prog
ramą. Pradėtas prieš 20 me
tų darbas nebuvo veltui. Pra 
našyatės apie greitą choro 
likvidaciją neišsipildė.

Šio straipsnio tikslas nėra 
duoti choro veikimo apyskai 
tą, priminti ir įtraukti į lietu 
vių kultūros istoriją chorui 
nusipelniusius chorvedžius, 
choro valdybų narius, choris 
tus, rėmėjus, išskaičiuoti su
ruoštus koncertus savųjų ir 
svetimųjų tarpe, tai bus pada 
ryta numatytame išleisti cho
ro metraštyje. Tačiau bend
rai žvelgiant į 20 metų darbą 
galima pasidžisugti ir pasidi
džiuoti suruoštų programų 
gausumu ir menine verte. 
Tai nuopelnas ir chorvedžiu 
ir choristų »r choro rėmėjų, 
kurie sudarė galimybes cho
rui ir toliau pasire kšti.

Dabar žvilgsnis ateitim Ar 
dar ilgai turėsime lietuvišką 
chorą? Choro Ii imas visuo 
met susiduria su dviem svar 
biom problemom: chorvedžio 
ir choristų Miif*ų sąlygose 
chorvedžio klausimas neleng 
va išspręsti Jei Brazi H jos me 
džiaginis gyvenimas bfitu nas 
tovesn's ir tvirtesnis, lengv i (u 
bi t sutvarkome» ir chorve 
c iu reikalas. Kitas svarbus 
d; lykas. tai chor’stai Leng 
viau chorai buvo organizuoti 
ir ja daugiau buvo, kai buvo 
daug jaunimo iš Lietuves at 
vykusio. Čia augę, visai kito 
kioje aplinkumoje, sunkiau 
bendrai į lietuvišką veikimą 
įtraukti, tuo pačiu ir į chorą. 
Čia daug gali padėti tėvai, 
ragindami naująją kartą stoti 
į choro eiles. Reikia apgailės 
tauti, kad yra tautiečių turin 
čių gerus balsus ir, rodos, su 
sipratusiu. Drie progos suge 
bančių gražiai oakalHti apie 
veikimą, bet laikosi nuoša 
liai. Šiuo atžvilgiu mųsų kai 
mynai latviai ir estai mus pra 
lenkia Ju choruose yra cho 
ristų virš 60 metu amž’aus. 
Ju gyvenimo ir pragyvenimo 
sąlvuos yra tos pačios kaip 
ir músu. Choro ateitis, jo Ii 
kimas yra mOsų visų ranko 
Re Kai visuose nasirodymuo 
se choras gražiai sudainuoja 
visi didžiuojamės ir gerina 
mės.

Choras švenčia 20 metu ju 
hilėju. Pageidant'na šitame is 
toniniame koncerte matyti vi

Jaunystės metų ryte, tu jos šešėly toberymai, 
Ak, vis linguojate abu atsiminimo vėjy, 
Lyg tos aguonos, kuriomis visi laukai žėrėjo. 
Ir lietuje ir saulėj sutapo judviejų likimai.

Toli toli — anapus žmonių neišmatuoto» girios — 
Linksmai vis tą melodiją girdėdavau suvirpant.
Vėl šiltas spindulys miegus auksinėm žirklėm kirpo, 
Vėl vėrės traiškanotas vyzdis .. vėl merkėsi apžiręs.

Tolydžio glamonėjo akis budimo pirštai švelnūs. 
Pro tuopas ten girgždėdama j viršų svirtis kilo 
Ant rentinio žaliūgų sušvito tiek dangaus kaip delnas.

Išklausyk, mieloji: ar girdi nejaukią tylą 
Nutraukiant vėjo verksmui? Tai šešėlis širdim slenka: 
Netrukus tu matysi gražesnį, neg jaunystėj, dangų!

— (E) Baltijos laivyno va 
das dabar yra admirolas N 
Charlamovas Prie laivyno 
vadovybės veikia speciali 
«Baltijos laivyno kaio taryba» 
ir «Baltijos laivyno politinė 
valdyba». Pastarosios viršinin 
kas yra i-jo rango kapitonas 
M Nemovas.

— (E) Pavergtųjų Europos 
Tautų Delegacijos įkurdina
mos Romoje ir Rio de Janei
ro Prof. Zenonas Ivnskis ir 
Dr. Juozas Gailius yra prašy 
ti atstovauti PET Delegacijos 
Romoje, o inž. Jonas Abrai. 
tis drauge su Magr. Ignatavi 
čium Rio de Janeiro.

— (E) Lietuvoje gaminami 
ir magnetefonai. tačiau be 
maž visi pagaminti aparatai 
išvežami iš Lietuvos.

— (E) Paleckis tarp parla
mentarų Unijos Kongrese Lon 
done. Rugsėjo 12 dieną Ldn- 

sus buvusius choristus, rėmė 
jus ir visus tuos, kuriems 
brangi lietuviška daina Tai 
bus padrąsinimas choro vado 
vybei ir choristams, ateičiai 
ir kartu įvertinimas įdė
to darbo.

Ligi pasimatymo koncerte.

Venancijus Ališas

done prasidėjo 46-sis Tarp 
parlamentarų Unijos Kongre 
sas, kurį atidarė Anglijos ka
ralienė Elzbieta, atidaromoje 
kalboje parlamentą apibūdi
nusi kaip demokratijos prin
cipų vykdytoją. Tarp parla
mentarų Unijos kongrese da
lyvavo 49 valstybių atstovai, 
Sovietų Sąjungos deputatams 
vadovavo Justas Paleckis, jau 
pirmąją kongreso dieną pra- 
i;i ęs Kremliaus pastarojo me 
to pareiškimų stiliumi, Vaka
rų Vokietijos ginklavimas5 
siedamas su agresija. Palec
kio pasakyti žodžiai nieku ne 
siskyrė nuo Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministério 
Gromyko pareiškimų, duotų 
užsienio spaudos atstovams 
rugsėjo 10 dieną. Tai buvo 
Gromyko teiginių pakartoji
mas. Pavergtosios Europos 
Tautos pareiškė protestą dėl 
sovietų ir vadinamų liaudies 
respublikų «parlamentarų» da 
lyvavimo Tarpparlamentari- 
nėje Unijoj e ir konferencijoje 
nes tie kraštai neturi laisvai 
rinktų parlamentų ir jų vadi
namieji «parlamentarai» yra 
tik totalitarinių ir priespaudos 
režimų įrankiai Be to. įteikti 
pasiūlymai ir tremtinių reika
lais.
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

PAPCDA
nuo š. m. spalio 13 d. iki lapkričio 12 d IBIRAPUEROS PAR 

KE ■ PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 9 iki 22 vai. kiekvieną dieną išskiriant 

pirmadienius.

Iškilmingas atidarymas š. m spalių mėn. 13 d. 16 vai. 
vakare. Kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti tautiniuose 
drabužiuose ir nuotaikoje.

LIETO VOS ARCHITEKTŪRA
PAGAL KUN. KAZ. JASĖNĄ IR KITUS AUTORIUS 

PARUOŠĖ STAT. INŽ. MIK. IVANAUSKAS

šv. Trejybės B.

Pastatyta 1634 m. Smolens
ko kašteliono Aleksandro Ma 
salskio lėšomis. Altorių archi 
tektūra švenčia baroko triun- 
fą. Pažiobės vyniojasi kaip 
skiedros, kolonos sukasi tar
si grąžtai, kiauri ramsčiai ne 
ša sunkų architravą. Baroko 
lytis aptinkame dar vienuoly 
no (klebonijos) gale ir sodno 
angoje.

šiaip b yra gotiškos kons
trukcijos, turi gotiško tipo cho 
rą ir skliautus, langai smai
lios arkos. Vėliau yra prista- 
iyra« ketvirtainis ginamasis 
bokštas-varpinė A

Šv, Gertrūdos (rh'arijonų) B.

Dominikonų bažnyčia Vilniuje - (1747 - 1770)

Savo ramybe ir estetine 
h irmonlja triukšmingame mi- 
e?-to centre duoda ramybę ap 
linkai. Raštuose ji minima jau 
1503 Konstrukcija gotikinė. 
Vidus barokizuotas.

Civilinė Architektūra Kaune,

Nuolatiniai karai ir gaisrai 
sunaikino bemaž visus istori
nius pastatus Liko tik kele
tas, tai Kauno rotušė, dainiaus 
Maironio namai ir keletas 
frontonų.

Rotušė arba Baltoji gulbė.
f»

Yra žymiausias ir gražiau
sias ne t’k Kauno, bet ir vi
sos Lietuvos rūmas.

Pastatė 1771 pats miestas, 
padedant D Liet Kun. Stauis 
lovui Augustui. Pastatas irmio 
nuo ja. puikia barokine archi
tektūra.

Keturkampis dviem aukš

tais namas su lengvu bokštu 
gale duoda bažnyčios siluetą. 
Bokštas turi šešios aukštus ir 
smailų, persmaugtą šalmą. A- 
patinis aukštas, papuoštas sta 
m’ ia rustika ir apšviestas ne 
dideliais langais, rodo remia
mos jėgos galią sunkiai naš
tai palaikyti. Antrame aukšte 
matome terasą aptvertą ba- 
liasfada ir dvi eiles langų. 
Trečias aukštas turi pusapva 
liūs langus, dengtus barokine 
požibe (frontonu). Ketvirtą 
aukštą puošia iš priekio tėra 
sa su baliustrada tarp dvie
jų stulpiukų Jis pasikelia vir 
šun stogo ir iš keturkamp’o 
pamažu pereina j aštuonkam
pi-

(Kauno rotušė)

Sumanus architektas tai į- 
vykino, nukirsdamas kertes ir 
jose įstatydamas korintinės 
tvarkos kolonas. Ant tų kolo
nų penktasis aukštas turi stul 
pinkus, pateisinančius siau
resnius kampus. Šeštasis aukš 
tas be jokių priedų pasirodo 
tikru aštuonkampių. Visus au
kštus, išskiriant apatinį, puo 
šia doriniai, joniniai ir korin
tiniai piliastrai

Vidaus architektūra sugadi 
no per okupacija rusų biuro 
kratizmas.

Maironio namai Kaune

Rizal tas pasikelia keturiais 
aukštais ir klasikinių lyčių 
čia visai maža Antrojo aukš
to langai ’dengti išraitytais sto 
geliais Tarp pirmo ir antro 
aukšto grims» matome ova
lias plokštis.

Provincijos Barokas

Lietuvos ■ provinciją taip 
pat puošia daugelis barokinio 
stiliaus bažnyčių ir rūmų. 
Čia tik maža dalis bus jų pa 
minėta.

Šiluvos b.

Statyta 1786 m. infulato Bu 
katy. Pasižymi rimtumu. Aukš 
ti frontonai abejuose bažny
čios galuose, lenkti langų rė
mai, laužyti bokštų grimsai 
ryškiai rodo baroką Tik rau
donų plytų medžiaga neleido 
išvystyti b-roko ornamenta- 
cijai. Bažnyčios struktūra ba
rokinė.

Bažnyčios altoriai pasižy
mi savo aukštumu. Viduje ji 
žavi savo plastikos gausumu. 
Skulptūrinė ornamentacija pa 
sižymi pagonišku klasicizmu. 
Visą tą mišinį pagoniškųjų su 
krikščioniškais motyvais ga
lime pateisinti tų laikų orna- 
mentacijos dvasia.

1786 m. Žemaičių Vysk. Ste 
ponas Giedraitis. įsakius po
piežiui Pijui VI, vainikavo ste 
būkhngą šv. Mergelės pa
veikslą.

Tytuvėnų Šv Mergelės B.

Tai gryniausia baroko ly
tis visoj Lietuvoj. Ne tik jos 
konstrukcija, struktūra ir vi
sa išvaizda skelbia baroką, 
bet ir ornamentacija pasižy
mi stiliaus grynumu.

Pastatė 1614 m Andriejus 
Valavičius.

Sakykla tai baroko šedev
ras yra originalus menininko 
kūrinys.

Kretingos B.

Pastatyta Vilniaushetmono J. 
Karaliaus Chodkevičiaus lėšo 
mis 1617 mt yra viena se 
niausiu barokų bažnyčių Lie 
tuvoje

Telšių Šv. Antano B.

Pastatyta 1624 mt. kun Ka 
rolio Sapiegos ir parapijos le 
šomis. Jos keista architektū 
ra žadina dėmesį. Apačioje 
altorių viešpatauja barokas, 
viršuje triumfuoja klasiciz
mas.

Vidus atsiduoda antikos me 
nu: piliastrais, kolonomis, gri 
misais. fryzais, nišoms ir kt. 
ornamentais.

Dotnuvos Šv. Mergelės ap- 
reiškin o B.

Pastatyta 1701 mt Jono 
Brastausko lėšomis iš lauko 
akmenų

Sunki ir kieta medžiaga ne 
leido išvystyti baroko lytims. 
Tik bokštuose ir frontone ap
tinkame gryną baroku Vidu 
je viešpatauja he-enizmas.

Naumiesčio B.

Statyta karmelitų XV||I am
žiaus viduryje.

Varnių Sv. Petro B. - katedra

Statyta 1421 mt, Vytauto Di 
džiojo ir perstatyta 1691 mt 
Vysk. Kaz Pociaus. Rodo rim 
to ir kuklaus baroko lytis

Rūsyje ilsisi devynių vys
kupu kūnai.

Retenybė: Nūrinbergo lai
krodis iš XVII amžiaus ir dy 
dysis varpas sveriąsSO pūdų.

Gargždu, medinė B.

Seniausia med bažnyčia Li 
etuvoje Pastatė 1794 mt Kun. 
Koreniauskas iš maumedžio. 
Po 180 metų bažnyčia sveika 
ir stipri.

Jūžintų šv. Mykolo B.

Statyta 1787-1790 Mykolo 

Weyssenhoto lėšomis. Pasižy 
mi architektūros gyvumu ir 
vaizdingai harmonizuoja su 
dailia apylinkė (pa 364).

Kražių šv. Mykolo, kadaise 
benjaiktinu B.

Pastatyta JValavičiaus lėšo 
mis 1642 mf Atnaujinta 1910 
kun Talmorito

1893 m t. rusai jėga atėmė 
iŠ katalikų ir tik 1908 mt. ati 
davė katalikams.

Kražių skerdynių byla bu
vo susidomėjusi bemaž tuo
laikinė visa Europa.

— (E) Atleistas Lietuvos 
prokuroras. Paskirtas lietu
vis. «Tiesa» rugsėjo 7 d pra 
nešė, kad «ryšium su perėji
mu į kitą darbą drg. Bacha- 
rovas Georgijus, Sergiejaus 
sūnūs, atleistas iš Lietuvos 
TMt prokuroro pareigų». Čia 
pat pranešė: «TSRS general! 
uis prokuroras paskyrė Lietu 
vos TSR prokuroru 111 kla
sės valstybinį justicijos nata 
rėją drg. Galio itį Viktorą, 
Vinco sūnų». Prie tos žinios 
įdomu ir tai, kad ruso vieton 
paskirtas lietuvis ir tai, kad 
Lietuvai prokurorus skiria pa 
ii Maskva, nors Lietuvoje vei 
kia Teisingumo ministerija. 
Sacharovas išbuvo Lietuvos 
vyriausiu prokuroru ilgą eilę 
metų.

— (E) 700 naujų studentų 
Vilniaus universitete Vilniaus 
radijas informuoja, jog šių 
mokslo metų pradžioje į Vii 
niaus universitetą, bolševikų 
pavadintą Vinco Kapsuko var 
do universitetu, įstojo apie 
700 naujų studentų. Daugiau 
kaip pusė jų apgyvendinta 
studentų "bendrabučiuose.

— (Ė) Dvylikametė techni
kos mokykla Klaipėdoje Klai 
pėdoje atidaryta pirmoji dvy
likametė profesinė technikos 
mokykla, kurioje nėr dvylika 
metų būsią paruošti aukštos 
kvalifikacijos tekintojai, šalt
kalviai r kitų sričių snecia- 
hstai Pagrečiui techninių 
mokslu, šios mokyklos lanky
tojai įgysią ir vidurinės mo
kyklos išsilavinimą. Mokyklą 
lanko 150 mokinių.

— (E) Nusiskundžia stoka 
scenos veikalų. Ryšium su te 
atrų sezono atidarymu «Tie
sa» svarsto scenos veikalų 
stokcs klausimą. Nurodoma, 
jog Pabaltijo teatriniam fes
tivalyje geriausiais pastaty
mais buvo pripažinti Grušo 
«Herkus Mantas», Klovos ope 
ra «Pilėnai» ir Indros baletas 
«Audronė». Tačiau tie kūri
niai «sukurti istorine temati
ka, lietė liaudies gyvenimą 
i raeityje». Kai tuo tarpu sce- 
no veikalai «dar negalėjo pa 
tenkinti žiūrovo». «Tiem» da
ro išvadą, jog «mūsų li.?ratū 
ros ir meno kūrimai tik ^da 
išplis liaudyje, kai jie gyv. i 
atspindės jos gyvenimą, jos 
paproč us». Visa bėda, kad 
lietuvis rašytojas ir norėdamas 
negali tikroviškai vaizduoti 
liaudies gyvenimo ir išgyve
nimų bei lūkesčių bolševiki
nės priespaudos metais.

— (E) Imasi organizuoti Jie 
tuvišku knygų eksportą j už
sienį Tai vykdo Lietuvos Kul 
tūros ministerijos Knygų pre
kybos valdyba. Ji pastaruoju 
metu pradėjo ruošti ekspor
tui į užsienį lietuviškų knygų 
komplektus. Į komnlektus įei
sią ir klasikinės lietuviu lite
ratūros leidiniai ir «tarybinių 
rašytojų» raštai Pirmoji to
kių lietuviškų knygų siunta 
esanti išsiųsta i Argentina. 
Jos būsią ten išstatomos di
džiausiuos® Argentinos kny-

Antanas Miškinis

Lietuva
i

Tave papuošt žadėjom, 
Kaip savo tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasary.

Šiandien dainuot norėtųs 
Pačiais gražiais rimais. 
Paskendo mano mintys 
Tavo naujuos arimuos.

Rūstavo vėtra vakar 
Po kalnus ir pašlaites, 
Kad tu likai be Vilniaus, 
Kad palikai našlaitė.

H.
Čia būna žalios vasaros, 
O dar žalesnės rūtos. 
Prisiminė man baudžiavos 
Prisiminė rekrūtai.

Ir tie pilki artojai, 
Kada nevalion varė juos; 
Jie vargus ėjo keliais, 
Kaip Vilniuje Kalvarijas.

Daugel dainų sudėjo 
Ant gonkų balto klevo. 
Paskui į Prūsų žemę 
Knygų pamest keliavo.

III.

Praėjo metų eisena. 
Tekėjo tykiai upės. 
Buvo pakilus nuotaika, 
Pakilęs buvo ūpas.

Kai vieškeliai sudundo, 
Net beržai žemėn sviro — 
Žagres palikę dirvoj, 
Karan išėjo vyrai.

Vieni laisvi sugrįžo, 
Kitiems rankas.pašovė, 
Tretiems ant lygaus lauk® 
Mediniai kryžiai stovi.

IV.

Apie tave dūmodatns, 
Šiandien dainuot panūdau. 
•Skaičiau iš drobių rašto, 
Kad esi lėto būdo.

Kur mes tave nuvesim
Ir dovanų ką duosim? 
Šiandieną gilios mintys 
Įsimetė veiduosin.

Kuriais žiedais papuošim 
Tave kaip tikrą seserį? 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasary.

gynuose, praneša Vilniaus ra 
dijas. Knygos iš Lietuvos bū 
šią siuntinėjamos ir į kitas 
šalis.

— (E) Sportinės naujienos. 
Sovietų Sąjungos lengvosios 
atletikos pirmenybėse Mask 
v oje jaunasis lietuvis rekordi 
ninkas vėl . imėjo. 1560 m. 
distanciją jis atbėgo pirmu© 
ju per 3 min. 46,8 sek. Maro 
tono bėgime Petuvis Tumė
nas pasiekė naują Lietuvos 
rekordą Individualinėse šau 
dymo pirmenybėse Lvove vii 
nietė Tatjana Sasnauskienė 
pasiekė naują Sovietų Sąjun 
gos rekordą, šaudydama iš re 
veiverio į apskritą taikinį ir 
siluetą, išmušė 577 taškus iš 
galimų 600. Sovietų Sąjungos 
irklavimo baidarėmis pirme 
nybėse lietuvaitės Antanina 
Sakalytė ir Teresė Baltakytė 
Kijeve pralenkė Europos čem 
piones Gruzincevą ir Kones 
tepiną

3



pusi. 4 MCSŲ LIETI.'v a 1957 m, spalio 8 d

«JAUNYSTĖS AIDAS» «M L» skyrm jaunini'1 agiioja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrusis, Algis Z'bas 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui». Caixa Postal 4118 — São Paulo.

Ugnelė nekurstoma 
gesta

Ne vienas esame girdėję vy 
iresniuosius sakant: «kai me- 
atvažiavom į Braziliją, kai o 
ilgėjomės namų, kad je gu u 
mario» tai pėsti atgal būtume 
sugrąžę. Kaip pasiilgdavom 
savo žmogaus, kad oú-.iavo 
kai sutinki lietuvį, tai lyg l! 
krą brolį sutikęs. Atėjo Vely 
kos, nebuvo lietuvio kun g<« 
prieit išpažinties ir mes ver
kėm. kaip maži vaikai»

Šiandien tačiau tie patys 
žmonės, paliktąją senąją tė 
vynę retai teprisimena, gyve
na kur nors netoli nuo lietu •
vi§ko susibūrimo, bet į jį ne
ateina. penkioms minutėms 
ilgesnis kelio galas yra «per 
didelė kliūtis», kad sekmadie 
nį galėtų pas eklį lietuvišką 
bažnyčią.

Kaip galėjo tie patys žmo
nės taip labai pasikeist'? Ne. 
jau tie ankstyvesnieji j ■ usniai 
buvo net kr/? Mes minėme, 
kad jie bu\o nuoširdus ir ti
kri. tik ir jie, kaip daugelis 
kitų žmogšku dalyku buvo 
nepastovus Nepalankios gv 
veninio sąlygos juos šaldė ir 
atšaldė Turime mokytis iš is
torijos, kas šmnd-en dar jau
čiasi lietuvio, šv Povilo žo
džiais tar ant. tegul žiuri, kad 
nekristu, tesirūpina savo lie
tuviškumą nnoselėti, nes ki 
tain jo patriot niai jausmai 
pamaži) sunyks Tik retais ir 
ypatingais atvejais ir tai ne 
daug kas naiėgia išlikti tuo 
kuo nori. Šiaip jau aplinkos 
įtaka yra neginčytina. Sveti 
mo krašto sąlygos yra nena 
linkies liet aiškumui y.iafi 
jaunoje kartoje ugdyti Todėl 
mes ypač turime vertinti tas 
progas pabūti lietuvių tąrpe, 
pabūti kartu su savais. Lietu 
*fška kompanija yra lig šilta 
da ž s lekiam lietuviškai auga 
lut auginti Jaunimo išvyka 
(pikniką*) yra viena iš nedau 
gelio progų praleisti diena sa 
vųj’-i draugystėje. Todėl nebū 
kime tingės ja pasinaudoti.

Tenebūna São Pantyje nė 
vieno lietu'iųko kurs nepa 
norėtu šia -’ieną nebūti kartu 
su visais. Tad iki pasimaty 
mo gražiam šv. Bernardo par 
ke spalio 20 dieną.
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TAUTIEČIAI, DĖMESIO! J

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

Programoje labai įdomus ir gražūs Dainos, Muzikos ir f 
Baleto numeriai Vakaras - Koncertas įvyks Mokos lie- i 
tuvių mokyklos salėje Rua Lituania. 67. Pradžia 9 vai 
vakaro Pa programos bus šokiai iki 4 vai. ryto grojant Š 
PUIKIAM ORKESTRU! Puikus lietuviškas bufet; s Va- | 
karo neinąs skiriamas naujai ruošiamo snaudai lietuviš i 
ko žurnalo «GINTARAS» naudai Tautiečiai, atš lanky- | 

į darni į ši vakarą netik linksmai praleisite laiką, ■ bet | 
I kurtu pa remsite lietuvišką spaudą musų kolonijoje. Pak 
| v-eMmus galima gauti pas D jos narius. 
■*

1 Rengėjai

v

sėkminga; praėjės anas
TAZll.ČIŲ VAKARAS

21 rugsėjo Vita Anastazijos 
lietuviška* jaunimas rengė 
'-.•ikarą Programai išpildyti 
talkon buvo kviesta kitų vilų 
jaunimo meninės pajėgos

Kartu su programos daly 
vinis atvyk*- ir daug jų arti 
mojų Taip kad nemažai s ve 
ėių matėsi ne tik scenoje bet 
ir salėje Gal gausiausiai bu 
vo at.-tovaujamas Born Reti 
ras. Pačių anastaziečių gale 
jo ir daugiau atsilankyti

Susirinkus’us sveč us pas- 
veikno kult kliibn pirminin
kas Juozas Kazlauskas Meni 
nę programą pradėjo Aldona 
Zaperskaitė (Bom Retinsią 
kordeonu Keto su akordeo- 
nnfs dar dalyvavo programo 
je Rožytė Túbeli tė (Senas Ma 
Įtinąs), Vi kiuri ja Púkenyté 
(Santo Andrė) ir Vincukas Bi 
levičius (Vila Zelina) Voką 
listinę programos dalį išpildė 
ntergaič'ų kvartetas: Monika 
Janavičiūtė. Aldona Nadols- 
kytė ir Juliją bei Irena Šimo 
nvtės. Tautu Parko mergai
čių trio: Danutė Borikev'čiO- 
tė. Ivonė Skarupskaitė ir Da
nutė JureVčiūtė. parengtos 
mok. St. Jurevičiaus Solo 
dainavo Juozas Tijūnėli* kan 
Įdėmi* akompanuojant p M. 
Kindu ienei ir Ivonė Skarups 

ka tė akordeonu palydint V. 
Púkenytei, beto p. K ndurie 
nė kank’ėrnis paskambinę» «Že 
maiėiu mugę». Seno Malūno 
mergaitės pašoko «kepurinę». 
Bom Retiriečiai «kubilą» 1 ra 
nešėjai* buvo V. Bilevičius 
ir L Meškauskas. Siaučianti 
azijatiško grino epidemija 
programą truputi išcenzūravo 
fr toj pasėkoj iškrito «Lemeni 
gelis» ir antrasis n erpaič ų 
kvartetas. Bendras programos 
įsnfidis buvo labai geras ir 
visiem? patiko Gražu, kad 
jamimas pradeda vis labiau 
bendradarbiauti Kur du stos, 
visados daugiau padarys Po 
programos svečiai vaišingų 
šeimininku huvo skaniai pa 
vaišinti, padainavo daug dai 
nu ir *’"eitai atėjo laikas sku 
Rėti namo, jei nenorėjai pės 
čias namo kelmuti arba Vila 
Anastazijoje nakvoti

Už vakaro pasisekimą gar 
bė priklauso anastaziečiu jau 
nimo pirmininkui .1. Kazlaus 
kui. kurs parodė neabejotini) 
organizacinių gabumų.

BOM RETIRAS KVIEČIA 
VU’US

Jau danginu kaip metai, kai 
Born Retire nebuvo jokio di
desnio lietuviško narengimo. 
Bet dabar bus Paskutinį soa 
lio sekmadienį Bomretiriečiai 
rengia vakara ir kviečia vi 
sus São Paulo lietuvius jau 
nūs ir senus dalyvauti Pasi
rengimas programai vyksta 
pilnu tempu M*-k St. Remęn 
čius režisuoja linksmą kome
dija «Bobutė susipyko», p O 
Matelionytė rengia tautinius 
šokius, p A. Nadol^kytė ruo 
šia dainininkus (dainininkai 
parodė itin gražaus entuziaz 
mo. kai mokvtoja. negalėjo 
nuvykti į Bom Ret:ra) jie at 
vyko repeticijoms i vila Zeli
na) Atsimintina kad vakara 
rengia nesenai lietuvišką vei 
kla nrndėięs jaunimas - Bom 
Retiro šeštadieninė mokykla, 
todėl kiekvienas turėtu įaus
ti pareiga iii pastangas pa 
remti dalyvavimu.

Mok. S. Bakšys no ligos jau 
kiek sustinrėio ir vėl grįžo 
dirbti j Bom Ret:ro mokykla 
Ligos metu abi klases mokė

LAPĖ IR ŽĄSYS
(Pasakėčia)

Lapė alkana pakiemiais bėgiojo, 
Sau maisto ieškojo.
Viduj prūdo plaukiančių žąsų būrį mato, 
Kain jos klykia, kaip nardo, kaip uodegas stato. 
Tyko lapė ant krašto, suskliaudusi ausis, 
Pabraukusi m degą, primerkusi akis 
Bet kad niekaip prigauti žąsų negalėjo, 
Ir alkanai nuo prūdo pabėgti reikėjo, 
— Kam turim, sako, žąsį nekaltą draskyti!
Pritinka lapei su paukščiais sandorą laikyti.

r-nk ■ St Reme čius, jo pasi
aukojimo dėka jaunimas ne
buvo pi.verstas nutraukti pa
mokų.

r į sekmadienį Bom Retire 
i er lietuviškas pamaldas pra 
dės giedoti v.etos lietuviška
sis jaunimas.

TAUTŲ PARKO BALSAI
PER RADIO

Praėjusi sekmadienį Kultū
rinio Radio Pusvalandžio pro 
gramą išpildė lai que das 
Nações ir Santo Andrė jauni 
mas: mergaičių trio D. Jure 
vičiūtė, D. Bortkevičiūlė ir 1. 
Skorubskaitė. Ši pastaroji pa 
dainavo keletą dalykėlių so 
lo. Viktorija Púkenyté pagro 
jo akordijonu. Dainininkes 
parengė mok. St. Jurevičius

— Praėjusį sekmadienį V. 
Zelinoje įvykęs susirinkimas 
lietuviškų pamokų reikalu bu 
vo labai negausus. Tačiau lie 
tuviškos pamokos vakarais 
vistiek bus pradėtos. Pamo 
kos vyks trečiadieniais 8 vai 
vakaro, šv. Juozapo Mokyklo 
je. Norintieji dar gali įsijungti.

— Ateitininkų valdyba sa
vo paskutmiam posėdyje nu 
tarė, j jaunimo nikniką atei 
tininkai vyks specialiu auto 
bu-u Tain nat stengsis stior 
ganizuoti jaunuosius mokslei 
vius.

—- 19 spalio moksleiviai 
ateitininkai yra pakviesti da 
lyvauti su «Malūnu» brazilų 
jaunimo koncerte São Bento 
salėje.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

^aVIDAI”
galima užsisakyti už 160 eruz .pas

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

2) “Mūsų Lietuva“ Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Štikevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. MÍ Ivaaauską.
•—t f inir?t,i'iTrffliiri“irTfiTWi'-rrwn'r«miiM—i>«winuMi ■iMiijMriirin'rr~T~~~*~rr~rr~~~~T~r~r7trri~rrTr TriirniiiMMmmmwii.ni- iMuimiH_miwnsTiW*^*

DALW4UKIM PARODOS 
ATIDARYME

Spalio 13 d-eną 4 vai p. p 
Parque Ibirapueroje įvyks lie 
tuviškos architektūros paro 
dos atidarymas. Visas jauni 
mas kviečiamas dalyvauti 
tautiniais rūbais. Bus stengia 
masi suorganizuoti specialus 
autobusas Tai bus puiki pro 
ga aplankyti ir pačią parodą

- Užsirašyti j Gegužynę 
(pikrinkfc) \ ik* Zelinoje gali 
ma pas kun. J Šeškevičių ir 
ateitininkų valdybos narius, 
(ateitininkai specialiam savo 
autobusui registruojasi pas 
Robertą Girskų), Vila Anasfc 
zi oje pas Juozą Kazlauską, 
Bom Ret re šeštadieninėje mo 
kykloje ir pas v Mikalkėną, 
Senam Malūne pas Tūbelius, 
Tautų Parke pas mok. St. Ju 
revičių ir Bortkevičiutes.

Išvykoje bus laikomos Jau 
ko pamaldos, išeis juoku lai 
kraštis ir bus muzika. /

APLANKYKIME PARODĄ

Žmonės, kurie tepažįsta sa
vo istori os visuomet yra vai 

/kai sako Dr. Basanavičius. 
Visiems ypač jaunimui, kurs 
nėra malęs Lietuvos savo tau 
tos praeiti pažinti patalkins 
Liet Architektūros paroda. 
Nepralei kime progos parodą 
aplankyti.
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Av; Sapopemba 18-A

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

MUSŲ LIETUVA

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

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

Pirkimas pirkimui nelygus

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

íuaniiHlHamHraKSH

jiuvmcjE LAUE©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulos

a

FONTE DOS JESUÍTAS
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® VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
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Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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^ ACTIVA poh*■
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 

- SÃO PAULO -Telefone 63 5915

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

R«elatràdo nó C. R. C; sob o n.o 55»

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6005 .

Aberturas de firmas 
Encerramento» de firmas 
Transferencia» de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 

_ Diskai, na Junta Comerciar
I Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais 
i HORÁRIO das l

Statybos medžiagos sandėlis ir . Įvairių geležinių daiktų, iffldu bei darbo:įrankių 
krautuvė tiktai pas

r .... Dr. JOAQUIM 
PACÍFICO JUNIOR

•r Dantų chirurgas

Dentądurų ir judamų aparatų s] 
cialistas.

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

Konsultor.ija yrą Vila Zelinoje, Avenida-Zelina, 752

TĖVYNĖS GARSAI
' ■ •• <' . ' ...

VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

per Radio Difusora São Pamo PRF°-960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB919 m.

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

ir nuo 10:45.iki 11:00 - Nauja Programa: ..w —

Speciali ‘tCafė Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį, sekmadienį -’ Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” v< ku i Č. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime! .c . . j

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis! '

•i .<• . ■ r ' ..... -foi? • ; - . ■ ■>< . v

vadovauja “Tėvynės Garsai" Kolektyvas
Adresas; Çaix,a Postą! 403, São , Paulo - Telef. ,37-2265.

, RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 273 4 AND. i. SALA Sj
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO '

íiBaMHSBiWBimniHinoiiiinwKimiwimimifliiiniiniiniiniiiiiaiaMuaimiimwiiiwawiaiiAifiMiiMtimauoiniaisnmaimtaisaiinrMiaMEsmrasMiu.

/NAUJENYBIŲ

|||‘ Geležies rèikmenu, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
R- įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
ÜL fpgonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. 
R Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA.
W . ISSIMOKEJIMÜI.

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

8 às 19 horas.

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

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA
Vila Celeste

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

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyvębi- 
mo veidrodis? . -í

— Bendradarbiauk jo j e 
pranešdamas visas naūjiė^as 
iš savo apy linkės, , miesto ar 
interioro.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SÊDE; Rua México, 98 - 9.o -,sala 904 — Fone: 52-0229
Enderêçò Telegráfico: «CAB1UNA» 

v ’ ■’ b Rio dê Janeiro \ ■
Serraria « I T A » — Serra dos ’Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de'Minas Gerais

a»

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA

vieninteliai atstovai garsiojo vandens lindo y a

WMÀCJ CAKKIĖRI ltM.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą įi žmogaus sveikatą jau 
visi*yrą vien balsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite! ,

R'ua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SDO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

«w

į
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B MLP ( JLH-A/ UCZfeJ
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

— Kun. J. Šeškevičius su 
sirgęs išvyko į Šamaritano Ii 
goninę gydytojų priežiūroje 
sustiprėti.

— J E. vyskupas V. Briz 
gys Pietų Amerikos lietuvius 
yra numatęs aplankyti atei 
nančinis met is kovo • balan
džio mėnesiais.

— São Paulo lietuviai ruo 
šiamu 12. d. spaliaus L K. 
Bendruomenės choro koncer 
tu yra susidomėję. Iš visti S. 
Paulo priemiesčių ruošiasi 
gausiai atvykti.

- Šj sekmadienį Bom Re
tiro ir apylinkės lietuviams 
šv. Eduardo oarapijos bažny 
čioje pamaldų nebus.

— «M. L» skaitytojas M. 
Gliebus. gyvenantis Pavano
ję, Jataizinho apylinkėje, ra
šo, .kad šiais metais šalnų ne 
buvo ir kava nenušalo. Tik 
lietūs trukdė la'ku kavą nu i rn 
ti Neuži'go ruošiasi aplanky 
ti São Paulo.

— Laiškai; Ievai Katkienei 
Alg. Žiboi. Viktorijai Stanke 
vičiūtei, Uršulei Bendoraitiė- 
nei, A. Lazdauskui. M. Valei 
kaitei, E. Rinkevičiūtei, Mot. 
Tamaliúnui, AI Grabauskui, 
A. Antanaitytei, J. Simonytei 
A. Mizarienei, Anelei Bučio- 
nienei. J. Kropeniui, Iz. Sėlio 
kienei.

— Kitados Mokoje mokyto 
javęs mokytojas Ivanauskas, 
dar prieš karą grįžęs Lietu

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakyirtąvjmą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muilas apmokami čia 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas: r .

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. ( t. T"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

AC JAU IPAUAUVUJÀ1
kad gali pigiai ir patogiomis sąlygomis ilgam išsimokė-, 
jimui įsigyti ūkį, žemės sklypą/ar namus bei gyvena
mąjį butą ar prekybenę patalą, o taip pat juos parduo 
ti, hipoteką, pravesti namų administraciją, tik

ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA \
pas nejudomoje turto korektorius

B1ASE MARurflTELLO ir LUIZ ANTONIO NASCIMENTO
Av. Zelina, 831, Vila Zelina - São Paulo - Tel: 63-2767

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų
I «ANAPUS» Mail Order Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 

«tr Granada Hills, California - USA.
S nčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin

gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus.

von. šiuo metu Vilniuje gyve 
na. '•

-- Lietuvos . architektūros 
parodos atidarymas buvęs nu 
•matytas 5 d spaliaus yra nu 
keltas į 13 d spaliaus 16 vai. 
Ibirapueroje.

— Dr. Eliziejus Draugelis 
dirba Hosptai Coração de Je 
sus ligoninėje, Perdizes r> o 
ne, Rua Monte Alegre 570. 
Telefonas 52 4545 S i>o ’elefo 
nu galima kreiptis darbo va
landomis Dr. E Draugelis į- 
vairiais patarimais sa\o tau 
tiečiams mielai paaeoa.

- Kitados mokytojavę« S. 
Pauly mokytojas V Nalivaika 
jau kelioiiKu metų Arrntno 
je, pr v ne oje Entro Ring, 
turi grižu vasarnamį. Nuo Bu 
enos A rės yra tik ap*e 100 
kilometrų Į Na U vaikų vasar 
naiuį atvyksi nemaža lietu
vių pa Isėti. atostoga pra
leisti

- Bom Retire jaunimas spa 
liaus mėn. 27 d. rengia ’do
mų šeimynišką vakarą, Luso- 
Brasiieiro salėje, ru ■. da Gra
ça 608 Programoj bus dainos 
tautišKi šokiai, muzika. P^a 
džia 14 v I. Po programos 
bus šokiai grojant puikiam 
orkestrui, puikus lietuviškas 
bufetas, staliukai. Pabaiga 22 
vai. Pakvietimų galima gauti 
pas Blaževičių, Mikalkėna, 
Skrebį, Kriaučiūną, Žvirblį, 
Rernenčius, -I Karpavičin (Av 
S. -JoãoY v la Zelinoje pas A. 
Nadolskytę ir kun. J. Šeške
vičių ..

Motiejus ir Ona Kalinauskai auksinio vedybinio 
gyvenimo jubilėj-.u» proga rugsėjo mėn 15 d. Vila 
Zelinoje lietuvių bažnyčioje palaiminimo metu, 
.iubilijatams palaiminimą suteikė kun klebonas P. 
Ragažinskas.

TUŠTI PAŽADAI

Jau antras mėn o, kaip š u 
k ami talkon tautieč.ai p įdėti 
paruošti tinkamai Liet Archi 
lektūrom Parodą, į^uciau iu 
balso nieks ne lori išgirsti, 
inteligentai nenori apie tai 
nei girdėti nei žinoti. Tik 
tuščiais pažadais ir f glosty
mais stengia masių’apsiginti. 
Žodis paskatina — pavizdys 
patraukia. Nors ir tain, tačiau 
turime tokių patriotu, kuriu 
vardas liks tautai brangus ir 
minimas Lietuvos istorijoj.

Pereitą šeštadienį Parodai 
talkininkavo p. Antano Ravi 
lonio išnuomotas sunkvežimis 
eksponatams rinkti. Tarp ki

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, desk; tis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
Praça da Sé. 270 • 4 ° and. - sala 404 - Tel. 35 00b2

EJCR1TUS2IC CCWTÁEIL

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nr» 1.484

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

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

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

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DUS BAIRROS^SALDYS

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

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1N1CA

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 namus.

tu eksponatu, buvo nuvežtas 
iš Agua Raza bažnyčios Ado 
ino Trumpio • liažiuHs kryžius. 
Ja.n iškelti iš sunkvežimio ir 
nunešti į vieta talkininkavo 
i° Salão da Criança B'rodos 
Organizatorius Dr Ludenor 
Sampaio Rccha, kuris yra 
mūsų parodos Garbės Narys. 
Sekmadienį talkininkavo p. 
Pr. Cipas. p Jonas Kaseliū- 
nas, Žemaitė su sūnumi Bu 
vo apsilankęs p konsulas A. 
Tolišaitis su F’onia ir Anūke.

Šiam šeštadien ui ir sekma 
dienini parodos darbams • 
eksponatų iškabinimui reika
lingas jaunimas Vyresniųjų 
talkon jau nebedrįstame» kvies 
ti.

dojimo, dB 
pučių rei« ___________
taikiuti.

— São Paulo esladàs «tei
nančiai- metais ruošiasi nu
tiesti 3090 kilometrų asfaltuo 
tų plentų. São Paulo miesto 
prefeitura irgi ruošiasi kitais 
metais gatvių grindimą pas 
tumėti pirmyn spartesniu žiu 
ganiu. Tų didelių daibų svar 
blausia priežastis yra ateinun 
čių metų pabaigoje būsimi 
rinkimai. São Paulo guberna 
torius patikrino, kad naujas 
plentas tarp Santos ir Juqirià 
bus baigtas ligi ateinančių me 
tų gruodžio mėnesio.

— Lietuvoje keičiami minis 
teriai. Buvęs švietimo minis- 
Stasys Pupeikis pakeistas Me 
čiu Gedvilu. Vytautas Vaza 
linskas paskirtas žemės ūkio 
ministério. Aleksandras Drob 
nys atleistas iš finansų m ni« 
terio pareigų ir paskirtas mi 
nisterių tarybos pirmininko 
pavaduotoju. Finansų minisU 
riu paskirtas Romu»Idas Si- 
korkis. St. Pupeikis paskirtas 
švietimo ministério pavaduo
toju. Sitie pakeitimai padary 
ti Kremliaus įsakysiu. Šiais 
metais Kruščiovas Lietuvą 
keletą kartų yra aplankęs.

-- Lietuvoje panaikinama 
apie 3 060 «raudonųjų kampe 
bų» Jų vietoj atidaroma 278 
apylinkių «kultūros namai».

- Iš Kanados į Lietuva a - 
vyko lietuvių delegacija, ku
rią sudaro tik patikimi komu 
nistai, arba jų draugai, viso 
15 asmenų.

— Per S. Paulo radijo Pirą 
tininga, pirmadieniais, trečia 
dieniais ir oenkt 9 vai vaka 
roką 'y dep Mar Concei.ão 
Neves apie Rus.ją, kurią apla 
kė liepos mėn Ji -avo kalboje 
plačiai papasakoja, kaip žmo 
nės ten gyvena ir kokia Ru
sijoj tvarka,

SIUNTINIAI į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megztiniai, 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.

Laiškalhs - caixa postai 371, 
São Pauíof

K A N A D A
Priimu atstovavimą ir užsaky 
mus į Kanadą. Parūpinu dar
bo sutartis, ir t. t. Kalbamo
sios valandos po pietų nuo 
15 iki 19 vai. Gyalai László, 
S. Paulo. Rua Florencio de 
Abreu. 488 - 3° sala 52, Cai
xa Postal Nr. 1452.

CINE - NOIVOS
Filma se reportagem de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.

Tratar com Afonso Kublic 
kas, Rua dois; Corregos, 212 
Vila Bertioga.

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