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«.Maironis».

Maskva provokuoja Turkijos-Sirijos kara
Paskutinių dienų; tarptauti

nių politinių įvykių centre yra 
jau ne rusų satelitas, bet jvy 
kiai prie Turkijos Sirijos ru- 
bežiaus. Kaip jau yra žino
ma, paskutiniu metu Sirijos 
vyriausybėje, ypač karinome 
nės vadovybėje, sėdi žmonės 
palankūs Maskvai. Del ypa
tingų Sirijos sąlygų, jos san
tykių su kitomis arabų tauto 
mis, kurios vis dėlto yra ne 
palankios komunizmui, Siriją 
rusai savo globon negali galit 
tinai p; i riti Y a galimibių kad 
Siri jos palankumas Rusijai ga 
Ii atšalti netapti *<omunistinio 
šantažo auka. Kremlius tai 
jaučia ir žino. Kad jau dali 
nai pagautą auką nepaleistų 
iš savo nagų, kaišioja v so- 
kias pinkles, planingai organi 
zuoja provokacijas. Tų provo 
kacijų pagrindas, tai paleis 
tas visame pasauly triukšmas, 
kad Turkija sutraukė savo ka 
rines pajėgas prie Sirijos ru 
bežia' S ir ruošiasi užpulti Si 
riją. Šita propaganda taip to
li nuėjo, kad net komunistai 
pasiūlė Jungtinių Tautų Orga 
nizacijai šį klausima ir svare 
tyti ir imtis priemonių Turki 
jai sudrausti. Žinoma, neuž
miršta nė amerikonų. Kaip vi 
suomet, taip ir šiuo atveju, 
jiems primeta provokatorių, 
kurstytojų rolę.

Na o Rusija, kaip lig šiol 
buvo laisvės «pionierė» ir 
skriaudžiamų gynėja, nesvy
ruodama sako, kad konflikto 
atveju, ji eis ginti Sirijos, ži 
noma, pirmoj eilėj okupuoda

ma Siriją. Čia Rusijos tikslas 
būj pasiektas ir tokiu atveju 
nebūtū priešinga likviduoti 
konfliktą Planas nieko sau, 
nežioplio sugalvotas. Panašus 
į Korėjos plana.

Bet Amerikos užsienio rei 
kalų ministeris Foster Dulles 
irgi atvirai ir ryžtingai pabrė 
žė, kad išpovokavus Turki 
jos Sirijos konfliktą. Amerika 
stos Turkijai talkon. Čia ir y 
ra stabdis, kuris gali privers 
ti susilaikyti Kremlių nuo a 
bejotinų pasekmių aventflrų.

Sekant Maskvos spaudos ir 
radijo pranešimus, iuformaci 
jas ir įspėjimus įvairių kraš
tų komunistams, kuriuose ivir 
tina, kad karas rabi loję yra 
neišvengiamas, nori iš anksto 
priruošti, kad niekas nesiste 
bėtu Rusijos įsikišimu į Ara
bijos tautų reikalus konllikto 
metu.

Panagrinėjus Turkijos-Siri 
jos santykius kilti tarp šių 
dviejų kraštų karui, nėra jo
kio pagrindo. Jį tik Maskva 
gali išprovokuoti vien tik del 
to, kad turėtų progos įkelti 
savo leteną Širijon. Beveik 
tikra, kad šis Kremliaus iš
pūstas pronaganuos tuščias 
burbulas sprogs ir nutils.

Komunistų jau tokia prigim 
tis, kad jie ramūs, be provo
kacijos nešąli gyvenu' Jie 
turi ką nors ir kur nors kir
šinti, nežiūrint bus ar nebus 
iš to kakios nors naudos. Šiuo 
atveju panaudojo arabų tau
tas.

. Amerikos karo aviacija didžiuliais balionais tyrinėja at 
mobferos sroves. Šie balionai iškyla virš 30 kilometrų ir to
kiame aukšty pasilieka keletą dienų. Specialūs instrumentai 
pakabinti apačioje baliono, registruoja temperatūrą ir įvai
rias kitas atmosferos permainas. Šie daviniai per radio kas 15 
minučių perduoaami į stebėjimo stotis.

Šios žinios labai svarbios aukšte skraidymo lėktuvams, 
Tyrinėjimo įrankiai po penkių dienų automatiškai atsiskiria 
nuo baliono ir su parašiuto pagalba nuleidžiami žemėn. Ši
tokių balionų diametras yra 70 metrų. Iš Viršaus yra pasida 
bruotas. kad lengviau būt galima stebėti. Kai kas'mano, pa
matęs balioną, kad tai «skraidančios lėkštės»

Kad balionas galėtų aukštai iškilti yrą prileidžiamas be 
lio. Rame balione telpa trys milijonai Rūbinių pėdų helio.

— (E) Pabaltijo ir Baltaru 
sijos spartakiada prašinėjo 
Vilniuje rugsėjo 22 d. iš Lie 
tuvos sportininkų dalyvavo 
333, kurių tarpe 45 sporto 
meisteriai Viso dalyvavo 
13G0 sportininkai. Lietuvių 
sportininkų tarpe dalyvavo ir 
tarptautinio masto rekordiniu 
kai Pipynė, Mykolas ir Alfon 
sas Rudzinsk’ai, Baltušnikas, 
Sasnauskienė ir kiti. K. rreik 
šas, partijos centro ir vyriau 
sybės vardu atidarydamas 
spartakiadą, neiškentė nepa
brėžęs, kad Baltijo respubli
kų sportininkų olimpiniai ir 
kitokie tarptautiniai laimėji
mai esą pasiekti «komunistų 
partijos ir tarybinės vyriausy 
bes rūpinimosi-kūno kultūros 
ir sporto vystymosi dėka». - 
Spartakiadoje Lietuvos spor
tininkai pasirodė kostiumais 
su užrašu «Lietuva». Kaip ki 
taip ir atskirsi Lietuvos spor 
tininkus nuo Latvijos ir kitų 
kraštų.

— (E) Naują aparatą žmo
gaus kaulų lūžiams atitaisyti 
pagaminęs Klainėdos respu
blikinės ligoninės vyriausias 
chirurgas Stasys Šumskas: A- 
paratas esąs universalus. Jis 
gali būti naudojamas įvai
riems kaulį’ lūžiams taisyti 
Gydytojo Šumsko aparatas 
susilaukęs Lietuvos gydytojų 
pripažinimą ir pritarimą.

--(E) Pandėlio apylidkės gy 
ventojai, jei turi televizijos 
aparatus su pastiprintojais, ga 
Ii iš vienos pusės primti Vil
niaus, o iš kitos pusės Rygos 
televizijos programas.

Streikas
Antradienio naktį prasidė

jęs S. Paulo mieste išsiplėtė 
po visą S Paulo estadą.

Streikuoja metalurgijos, te 
kstilės, grafikai ir dar kaiku 
rių mažesnių industrijų dar
bininkai.

Bom Retiro jaunimas spaliaus mėn. 27 d. rengia įdomų
*
Šeimyniška Vakara,

Luso Brasileiro salėje Rua da Graça, 608
Programoje bus dainos, tautiški šokiai, muzika.

Pradžia 15 vai. Po programos bus šokiai grojant pui
kiam orkestrui, puikus lietuviškas bufetas, staliukai. 
Pabaiga 22 vai Pakvietimų galimą gauti pas Blaževičių 
Mikalkėną, Skrebį, Kriaučiūną, Žvirblį, Remenčius, J. 
Karpavičių (Av São João) Vila Žolinoje pas A. Nadols- 
kytę ir kun. J. Šeškevičių.

Streiko tikslas g^ut didesnį 
atlyginimą. Pirmą streiko die 
ną darban atvyko apie 80 pro 
centų darbininku. Bet pikieti 
ninkams atvykus ir ėmus gra 
sinti dirbantiems, fabrikai pra 
dėjo uždarinėti duris. Įvyko 

ir didesnių konfliktų. Didės 
mų nuostolių padarė Wemag, 
Ford ir kitiems fabrikams. 
Langų dalis beveik visiems 
fabrikams išdaužyta. Juos dau 
žė ne ramūs, kultūringi dar
bininkai, net gatvės valkatos, 
komunistų agent ii, d ienas po 
liteknikos profesorius, savo 
nedidelėje dirbtuvėje ir jo sū 
nūs peiliais buvo sužeisti.

Estado valdžia nekliudė dau 
žytl langų; Konflikto atveju 
nei prašomos policijos-, nei 
gaisrininkų nebusi galima pri 
sišaukti.

Streiką stengiasi išnaudoti 
visokio plauko politiniai de
magogai prisidengdami dar
bininkų draugų skraiste kad 
vėl būt išrinkti j atsakomin- 
gas vietas.

Daugiausia nukentės darbi
ninkai, kurių dauguma neno
rėjo išeiti streikan, nes su in 
dustrijų savininkais buvo su
sitarę, kad teismui pripaži

nus pakėlimą, tai ir jie pa
keis atlyginimą.

Pragyvenimas, butų nuoma 
yra brangi. Viena, kita nedar 
bo savaitė labai apsunkins 
darbininko padėtį. Nukentės 
komercija ir valstybė, nes su
mažėjus pardavimui,suma ės

Lietuvos Konsulo p. Al. PolišaiČio, trigubo jubilė- 
jaun proga: 65 ra amžiaus, 40 tarnybos metų, 20 konsulą 
rinių metų São Paulyje, Vila Anastacio Mokyklos R. B. 
iniciatyva, ruošiama 26 d. spaliau» m 20 vai., Dr. J. Ba 
sanavičiaus mokyklos patalpose,

IJIKIIILMWGA VAKARIENE
Pakvietimus galima įsigyti tik ligi 20 d. spaliaus 

pas mok. St. Kubiliūną, Rua Camacan, 625 ir pas J. Kar 
pavièiUj Av. São João, 233.

— (E) Kanados lietuvių de 
legacija iš IJetuvos į Kanadą 
grįžo ne tiesiai, bet per Mas 
kvą Iš ten išskrido rugs. 20 d.

ir valdžiai mokesčiai Kalba 
ma apie federalinės vyriausy 
bės intervenciją.
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įvairios žinios iš okupuotos Lietuvos
(Iš Vilniaus radijo, «Tiesos» ir kitų šaltinių)

— Baltarusijos lietuviai rei 
kalauja lietuviškų mokyklų. 
Apie tai pranešė «Tiesa», pa 
žymėdama, kad Baltarusijos 
Rodftnės rajone gyvena ne 
maža lietuvių, kurie iš vy 
riausybės reikalavo lietuvil’- 
kų mokyklų. Baltarusijos švie 
timo ministerija lietuvių gy
ventojų pageidavimus išpil 
džiusi ir atidariusi eilę lietu 
viškų mokyklų. Ryšium su 
tuo Lietuvos Mokslų akade
mijos darbuotojai ir Vilniaus 
universiteto studentų grupė 
neseniai apsilankę pas šių 
mokyklų moksleivius ir jiems 
nuvežę lietuviškų vadovėlių 
ir grožinės literatūros veika
lų-

— Vadovėlis po Vilnių pen 
kiomis kalbomis. Iš Vilniaus 
radijo reportažo rugsėjo 28 
d. aiškėja, kad knyga apie 
Vilnių, kuri neseniai pasiro 
dė lietuvių kalba, yra išles 
ta dar keturiomis kitomis kai 
bomis; rusų, lenkų, anglų ir 
vokiečių. Iš to fakto lyg ir 
butų galima spėti, kad Sovie 
tai yra numatę ir Vilnių ati 
daryti užsienio turistams. Iki 
šiol tik retas kuris užsiėmė 
tis turėdavo progos Vilniuje 
lankytis. Naują knygą apie 
Vilnių rašo ir Vladas Mozu 
riúnaS;

— (E) Netoli Tauragės, prie 
pat nlento, neseniai buvo ras 
tas 29 kv. km ploto durpynas. 
Durpių sluoksnis siekia iki 4 
metrų. Durpių čia tikimasi 
gauti 775.000 Vasarą čia dir 
bo kasdien 100 2U0 darbinio 
kų Durpės naudojamos krai
kui Už durpių kasimą vyrui 
moka po 2.5 už 1 kbm. Mote 
rys gauna už iškastų durpių 
nuvežimą po 80 kapeikų už 
1 kbm.

— (E) Iš Lietuvos į Vokie 
tiją išvyko turistų grupė iš 27 
asmenų. Jų tarpe biblioteki. 
ninkė Birutė Grybaitė, ope. 
ros solistė Genovaitė Saba
liauskaitė, vienos Kauno įmo 
nės meistrė Ona Sakalauskie 
nė, vienas inžinierius, vienas 
architektas, viena laborantė 
ir eilė kitų Apie kelionės ti
kslą paskelbė Vilniaus radi-

jas rugs. 25 dieną: «Jie susi
pažins su vokiečių liaudies 
respublikos gyvenimu, kultū
riniais ir ūkiniais laimėji
mais». Artimiausiu laiku dvi 
turistų grupės iš Lietuvos 
vykstančios į Daniją ir Pran 
cūziją Kai kas’dar ruošiasi 
šiemet aplankyti Vengriją, 
Čekoslovakiją, Egiptą ir Indi
ja, pranešė tas pats Vilniaus 
ra uij as.

— (K) Dialektologinė eks
pedicija, kurią sudarė Lietu
vos mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros ins- 
tit to darbuotojai, grįžo iš Tra 
ku ir Vilniaus rajonų, kur už 
rašė daug lietuvių tautos; - 
kos, dainų ir pasakų, ir surin 
ko žodžių ir frazeologijos pa 
vyzdžių ruošiamam lietuvių 
kalbu» atlasui.

— (E) Priešais Nevėžio žio- 
ties. kairiajame Nemuno kran 
te. prieš dešimtį metų įsteig
ta Mokslų akademijos Zoolo
gijos stotis Čia yra kailinių 
žvėrelių, juodsidabrinių lapių 
ir audinių ferma, karv ų ir 
ožkų banda, paukščių ferma 
ir daug' laboratorinių gyvuliu 
kų. Tai bazė moksliniams ty
rimams. Vytautas Kuodis, Leo 
nas Literskis ir kiti moksli
ninkai gretimame miške ste
bi paukščių gyvenimą, Biolo

Pirnias istorinis susirinkimas Pietų iy Šiaurės Amerikos, 21 valstybės mokslininkų, atominės energi
jos specialistų Susirinkimas įvyko Šiaurės Amerikoje, nacionalinėje, Brookhaven bibliotekoje Iš lo- 
t\n<į Amerikos dalyvavo 100 atstovų šio susirinųimo tikslas pasidalinti pasiektais laimėjimais atomi 
nės energijos srityje, kad ją būt galima panaudoti žmonių reikalams.

gijos mokslų kandidatas Vi
lius Mečys tiria paukščių ir 
žvėrelių vystymosi kintamu
mą žmogaus įtakoje. Tie ty
rimai turį prisidėti prie narni 
nių paukščių ir gyvulių evo
liucijos teorijos vystymo, 
kaip pranešė Vilniaus radi
jas rugsėjo 24 d Zoologijos 
stoties moksliniai bendradar
biai palaiko nšius tu Mask
vos ir Leningrado universite 
tų mokslininkais r susiraši
nėja su Vengrijos, Bulgar j< s 
Kanados, Naujosios Zelandi
jos ir kitų kraštų biologais.

— (E) «Atvažiuokite vėl 
nas mus į Kazachstaną». To
kiais žodžiais kreipėsi Kaza
chstano ministerių taryba ir 
partijos ck į tuos jaunuolius, 
kurie iš Kitų respub kų (tar 
pe jų ir iš Lietuvi»-) buvo t 
vykę : na krašta adėti nu
imti derlių ir dirbti kitus dar 
bus. Atsišaukime padėkoja
ma jaunuoliams už pagalbą 
ir pažymima: «Jūs kazachsta 
piečiams palikote puikų atmi 
niina» Ar tokį pat «puiku a - 
minimą» išsivežė iš Kazachs- 
stepių ir patys jaunuoliai, ku 
rie ten buvo nuvežti darbams 
atsišaukime nepaminėta.

— (E) Skuodo rajone pra- 
dėj3 veikti 3 naujo.- elektri 
nės. kurios antarnau* «Pabal 
tijo», «Naujojo gyvenimo» ir 
kitus kolchozus bei tarybi 
pins ūkius. Baigiama štatui 
elektrinė ir Aleksandrijos kol 
choze.

Stasys Santvaras

Laivai palaužtom burėm
Audringom mariom plaukia 
Laivai palaužtom burėm — — 
Ant kr into stovim nusigandę, 
Su nerimu į klaikią kovą žiūrim . . .

Mėginam švyturį įžiebti, 
Nakčia pakyla durnai laužo — — 
Bet mes tokie mažyčiai žiburėliai — 
Račių mus valtį vėtra daužo . . .

Norėtum peršokt gelmę. 
Norėtum perrėkti perkūną. 
Bet vos matai pro tolį,
Kaip laivas viens po kito žūna . -

Laikykit, vyrai, vairą.
Širdy laikykit viltį ! —
Ateis Dangaus Šviesa per dangų
Ir dūkstančiom v Inim palieps nutilti . . .

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
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Raeažins- 

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

Paskutinis posėdis prezidentūroje.
Iš Stasiu Raštik o. buvusio Lietuvos kariuomenės vado kny

gos «Kovo.-e del Lietuvos laisvės» atsiminimų. 2 a dalis.

gas Merkys ir ministério pir-(tąsa)

Prie Įgulos bažnyčios, ka 
riškai išsitempęs pasveikino 
budintas policininkas Laisvės 
alėjoje beveik nieko dar ne
buvo Buvo mityli tik polici 
ninkai ir vienas kitas senu 
kas namų sargas, šluojąs ir 
laistąs gatvę

Prezidentūros sode stovėjo 
daug automobilių Šoferiai 
buriavosi ir a >ie kažką rim
tai šnekučiavosi.

Respublikos Prezidento ad
jutantas gen. št. pik. lt Žu- 
kaitis palydėjo mane į antrą 
ji aukštą, į mažąjį saliona, 
kur buvo posėdžiaujama Lan 
gai buvo atidari, bet dūmų 
pilnas kambarys. Murmurinio 
staliuko gale sėdėjo labai iš 
vargęs, suveltais plaukais ir 
rūkas respublikos preziden 
tas A. Smetona Prie to na- 
ties staliuko kitame gale sė 
dėjo seimo irmininkas i»r da 
oar einąs atsistatydinusio vi 
d-i»i« reikalu minMerio parei 

mininko pavaduotojas Bizaus
kas Nebuvo tik užsienio rei
kalų ministério Urbšio dar ne 
grįžusio iš Maskvos, ir finan
sų ministério. Galvanausko. 
Posėdy dar dalyvavo karino 
menės vadas d gen Vitkaus 
kas ir kariuomenės štabo vir 
šininkas d. gen. Pundzevičius.

«Jūsų Ekscelencija, Tams
tos įsakymu atvykau»., kariš
kai atraportavau prezidentai. 
Flegmatiškai pratęsė man ran 
ką ir paprašė sėstis. Atsisė
dau gen. Pundzevičiaus kai 
mynystėje Tyla.

Ją pertraukė Merkys, pri
mindamas Respublikos prezi 
deniui, kad reiktų painfor 
muoti mane apie įvykius ir 
nutarimus

«Tai Tamsta kalbėk», atsa
kė prezdentas

Iš Mė'-kic suglaustos infor
macijos sužinojau, kad vakar 
nakti Urbš’ui Maskvoje buvęs 
reikta“ ultimatumas, reikalau 
jas kad; 1) būtų sudaryta nau 

ja Lietuvos vyriausybė, 2) vi 
daus reikalu ministeris ats. 
b. gen Skučas ir saugumo 
departamento direktorius Po 
vilaitis būtų atiduoti teisman 
ir 3) į Lietuvą būtų įsileista 
daugiau naujų raudonosios ar 
mijos dalių.

Po ilgų pasitarimu prieita 
išvada, kad dabartinė vyriau 
sybė turinti atsistatydinti Nau 
jai vyriausybei sudaryti esąs 
numatomas aš, nes Moloto
vas Kremliuje kalbėdamas su 
Merkiu, be įvairių kitų prie
kaištų dabartmei Lietuvos vy 
riausybei, prikišęs ir tai. ko 
del buvęs pašalintas iš ka
riuomenės vado pareigų ge 
nerolas Raštikis. Todėl mano 
ma, kad mano kandidatūra 
Maskvai busianti priimtina.

Man tai buvo visai netikė 
ti dalvkai. Reaguodamas į Mer 
kio informacija pradėjau įro 
dinėti, kad mano įsitikinimu, 
rusų užsimoti žygiai nukreip 
ti nevien prieš Lietuvos vy
riausybę. bet kad tai yra Ta 
rybų Sąjungos didelės kari
nės akcijos prieš nac'onalis- 
tinę Vokietiją pradžia. Jei 
Maskvai yra nepriimtinas Mer 
kys tai jai bus nepriimtinas 
ir Raštikis Be kitko, aš nega 

lesiu būti priimtinas Maskvai 
dar dėlto, kad esu baigęs vo 
kiečių generalinio štabo aka 
dėmi ją l odei mano pavardės 
išsprukime iš Molotovo lūpų 
nereikėtų daryti tokios išva 
dos, kokia čia dabar yra pa 
daryta Aš nesu politikas, ir 
mano kandidatūros j mimste 
rius pirmininkus nereikėtų 
statyti, nes šiose sąlygose mi 
nisteriu pirmininku būtinai tu 
retų būti ypatingai prityręs 
ir labai apsukrus politikas ar 
diplomatas Ši mano išvada 
kelių kalbėtojų buvo atmesta, 
argumentuojant tuo, kad lai
ko esą likę labai nedaug ir 
kad aš pats esąs nelogiškas, 
būtent: jei manau, kad tai .e- 
santi karinio pobūdžio akci
ja. tai reikėtų daryti ir logiš
ką išvadą, kad tokio:e akci
joje kaip tik sėkmingiausi 
partneriai ir galėtų būti ne 
politikai, bet kariai Merkys, 
žemės ūkio ministeris Audė
nas, Bizauskas ir kiti j-odi- 
nėjo. kad aš turįs sutikti. Pats 
prezidentas sutiko tik su vie
na mano mintimi, kad aš, kaip 
baigęs generalinio štabo aka
demiją Vokietijoje, gal tikrai 
šiuo metu būsiu Maskvai ne
priimtinas. Be to, jis pažymė 

jo, kad dabar jis neturįs kit, 
kandidato vyriausybei vado
vauti O laukti esą negalimao 
reikia tuoj skirti. Kiti daly
viai reiškė panašias mintis. 
Matydamas, kad visi yra už 
mano kandidatūrą, nes mano 
nesutikimo, niekas nepalaikė 
ir prieš mane taip pat niekas 
nekalbėjo, aš dar kartą pra
dėjau atsisakinėti, tvirtinda
mas, kad aš netinku tokioms 
pareigoms. Tačiau po ilges
nių diskusijų pagaliau pareiš 
kiau, kad jei visi mano, jog 
aš turiu tokią naštą prisiimti, 
jei nėra laiko ieškoti geres
nio kandidate, tai aš laikau, 
kad mano, kaip kario, parei
ga yra sutikti eiti į ugnį, ir 
aš sutinku. Pamačiau, kad 
daugelis dalyvių lengviau at
siduso ir buvo patenkinti,nes 
vienas reikalas jau buvo iš
spręstas, atsirado naujas žmo 
gus kuriam buvo galima su
krauti visą atsakomybę ir vi 
šų ateinančių Įvykių naštą. 
Šis klausimas buvo baigta®

Nežinau, kaip tas posėdis 
vyko iki mano atvykimo. Da
bar jis buvo be vadovavimo. 
Resp. prezidentas atrodė iš 
vargęs ir visai palaužtas.

(B. D)
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PARUOŠĖ STAT. 1NŽ. MIK. IVANAUSKAS

Švėkšnos bažnyčia.

Architektas Strandmanas. 
Statyta 1905 m. ankstyvojo go 
tiko lytimis Į vidų veda trys 
dailūs portalai. Altoriai rodo 
vėlyvąjį gotiką^ Pastatė Kan. 
Jul Maciejauskàs. Medžiaga 
raudonos plytos

Palangos bažnyčia

Statyta 1906 mt. JĮ vienintė

Naujamiestyje 1908

ŠiJelėje 1908

Rastauskinėje 1908

Stulgiuose 1910

Akmenėje 1912

Kauno įgulos bažnyčia. 

«Vojenny sobor».

Nors ir nuožmiai persekio 
jami rusų okupantų, Lietuvos 
dvarponiai įstengė kai kur 
pastatyti gana gražių rūmų. 
Jų žymiausi Plungėj, Apyta
laukyje ir Palangoje.

Plungės pilį statė kunigas 
Oginskis. Ji rodo empiro sti
lių baroko dvasioje.

Palangos rūmus pastatė gra 
pas Tiškevičius pagal arch 
Prano Švechten 1897 projek
tą. Dvaro parką projektavo 
Eduardo André, «L’ Ars de 

jardim» auto
rius. Autorius parkų: Monte 
Cario, kjchy ir Parc Monce
au Paryžiuje.

Modernizmas Lietuvoje

Šiluvos koplyčia. Viulskio 
architektūra.

Saulės namai.
Stotys; Kretingos, Vilkaviš

kio ir Marijampolės.
Kybartų bažnyčia. Arch 

Landsbergis. Modernizuota" 
Romaninis stilius.

Kiburių med. bažnyčia Ar- 
chit. Landsbergis.

Gaisras
Šiandien iš dangaus ugningų tolių 
Kibirkštis į šaltą žemę krito.
Kilo gaisras, suliepsnojo uolos, 
Suliepsnojo kalnuose granitas.

Šaukit, šaukit, didmiesčių sirenos, 
Iš to šauksmo tai tik juokas ima. 
Čia nežmoniška ugnis rusena, 
Čia yra nežmoniškas degimas.

Neškite aplink šventos Agotos duoną, 
Jeigu norite, ir šimtą kartų — 
Suliepsnojo rožės ir aguonos.
Suliepsnojo granite iškaltas vardas

Viešpatie, ar gali kas užlieti 
Tavo šventą kibirkštį, ar gal? 
D^ga rožės ir aguonos žiedas, 
Dega akmenys prieš musų valą.

lė bažnyčia Lietuvoje turinti 
viršum šalinių navų spyrių 
lankus. Nors jie skiriami at
sispirti vidurinėms navos sie
noms, kad nesikėstų į šalis, 
tačiau teikia visai bažnyčiai 
savotiško grožio ^Vidaus sie
nos tinkuotos, bet pilioriai, 
langų rėmai ir krauklai turi 
raudonų plytų

Žiobiškio

apdarą.

bažnyčia

Strandmanas,
1909 m. K u n.

Architektas 
baigta statyti 
Zapkaus rūpesčiu. Ji tuo ido 
mi, kad statvta iš paprasto 
granito akmens, gotiniu stL 
liumi.

Aluntos bažnyčia

Arch. Strandmanas.

Plungės bažnyčia

Arch Strandmanas. Čia ma 
tome subrendusį romanini - ti 
lių jo dekoratyvinėj formoj.

Kiti) bažnyčių monogrf ja

Rokiškio 1S77 Grapo Rai
mundo Tizenbauso lėšomis, 
atskiras bokštas, sotinėj ar
chitektūroj retenybė.

Kaunas, Rotušė

bĖ■fe

Vaškuose 1882. 
vičiaus parapijos 
maninio stiliaus.

Prel. Stase 
lėšomis Ro

Kun. Myk.Kuliuose 1900.
Oginskio ir parapijonų lėšo
mis. Turi graikišką stilių. Bo
kštą užrioglino architek
tas verčiamas kaimiečių, ku
rie nėra matę bažnyčios be 
bokšto;

Josvainyje 1903

Jurbarke 1907

Vienintelis bzantinio sti
liaus pastatas Kaune ir Lie
tuvoje. Kolosali Kopula tei
kia visai apylinkei oriento 
aispalvo' Tai grandiozinė, bet 
paskutinė carizmo pėdsaką.

Rusai okupantai žiūrėdami 
vien pelno, naujus pastatus 
Lietuvoje statė tik iš reikalo, 
pigiausia kaina ir be stiliaus, 
kurie ne tik nepuošia Lietu
vos miestų, bet dar juos su
bjaurino.

pir-Kiburių bažnyčia rodo 
.mutinį pasipriešinimą Lietu 

vos sakralinės architektūros 
tradicijoms.

Kauno meno mokykla.

TAUTIEČIAI, DĖMESIO!

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

VA KACA-IWNC lt ©TA
Programoje labai įdomus ir gražūs Dainos, Muzikos ir 
Baleto numeriai Vakaras - Koncertas įvyks Mokos lie
tuvių mokyklos salėje Rua Lituania. <>7. Pradžia 9 vai. 
vakaro. Po programas bus šokiai iki 4 vai. ryto grojant 
PUIKIAM ORKESTRUI. Puikus lietuviškas bufetas Va
karo pelnas skiriamas naujai ruošiamo spaudai lietuvis 
ko žurnalo «GINTARAS» naudai Tautiečiai, atsilanky
dami į ši vakarą netik linksmai praleisite laiką, 
kartu paremsite lietuviška spaudą mūsų kolonijoje, 
vidimus galima gauti pas D jos narius.

Rengėjai

bet
Pak

I

Patyrimas ir saitas galvojimas yra vertin
gos senesnio amžiaus ypatybės

SENESNIEJI ŽMONĖS BŪNA 
NUOSEKLESNI DARBININ

KAI

‘/Labai svarbūs pastarųjų lai 
kų mokslininkų ^tyrinėjimai 
sugriovė iki šiol ’viešpatavu
sią nuomonę, kad senesnio 
amžiaus žmonių protas laikui 
bėgant nusilpsta. Ankščiau 
netgi vyravo teigimas, kad 
plaukams pradėjus žilti, lygia 
grečiai menkėja ir protinis 
žmogaus pajėgumas. Žmonės 
kartodavo priežodį, kad «se
no šuns naujų dalykų neišmo 
Kinai» ir tikėjo, jog senesnie 
ji jau mažai kam gyvenime 
būtų naudingi Ir visa tai pa 
si rodė bergždžias prasimany 
mas

Mokslininkai visu rimtumu 
rodė ankstyvesnių teigimų 

klaidingumą ir nustatė, kad 
vyresnio amžiaus vyrų bei 
moterų protas ne tik kad ne 
nusilpsta, bet pasidaro dar 
stipresnis.

Senesni žmonės lengvai mo 
kinasi ir neretai moksle pra
lenkia jauniklius. Kiekviena
me darbe jaunesnieji yra tiks 
lesni ir patikimesni. Jei besi 
mokinant senesni turi ilgiau 
mokintis, tai atsidengia, kaip

PARODOS, ĮVYKSTANČIOSLIETUVOS ARCHITEKTŪROS
1957 X 19 XI 19 d. IBIRaPUEROJE, PALACIO DOS ESTADOS 

BUDĖTO U SĄRAŠAS

Spalių mėn. 19 d. 18 - 22 vai. — Garbės Budėtoja

9 -

„ 20 d. 9 - 15 vai
15 - 22 vai

90 ,, d. 9 - 15 vai

15 - 22 vai

„ 23 d. 9 - 15 vai.

15 - 22 vai.

„ 24 d. 9 - 15 vai.

15 - 22 vai.

1525 d.

22

26 d. 9 - 15
15 • 22

Ponia Eudokija Polišaitienė
— Ponia Elena Ivanauskiene
— Ponia Halina Mošinskienė

Ponia Karele Pažėraitė
— Panelė VI. Januškevičiūtė 

Panelė Danielė Ruzgaitė
— Ponia Magd. Vinkšnaitienė

Panelė Aid. Gudanavičiutė
— Ponia Karolina Navickienė 

Ponia Karolė Pažėraitė
— Ponia Salom. Teresevičienė 

Ponia Marija Kindurienė
— Ponia Alb Ambrozevičienė 

Penia Elena Ivanauskienė
— Panelė Danielė Ruzgaitė 

Panelė Aid. Gudanavičiutė 
vai. — Ponia Marija Kindurienė

Ponia Salom Teresevičienė 
vai. — Ponia Juzė Bortkevičienė

Ponia Halina Mošinskienė 
vai. - Ponia Elena Ivanauskienė 
vai — Ponia Fausta Sliesoraitienė

Ponia Zoja Kriščiūnienė

sakoma, ir antroji medalio 
pusė; jie mokslo dalykus žy
miai giliau įsisąmonina ir iš 
moktų pamokų nebeužmiršta.

Darbe senesnieji yra tau
pūs judesiuose, o artu ir ne 
išleidžia bereikalingos energi 
jos. — Jaunieji dažniau ;r 
greičiau naudoja rankas ir 
kojas, bet vyresnieji, kad ir 
būdami lėtesni, turi daugini 
tikslumo ir jėgos.

Jaunesnio amžiaus žmonės 
protauja greit, o vyresnieji 
tai daro šaukdamiesi Į pagal 
bą patyrimą. Touėl senesnių 
sprendimai pasidaro šaltesni 
ir rimtai apgalvoti, tuo tarpu 
jauniklių nuomonės bei nusis 
tatymai gali lengvai keistis. 
Tačiau d deliems nutarimams 
ir svarbiems sprendimams yra 
naudingesnis vyresniųjų žmo 
mų galvojimas, o ne jaunųjų 
kartais karštas užsidegimas 
ir paviršutiniškos išvados.

Visais laikais didelės atsa
komybės darbui buvo pritrau 
kiami tik senesni žmonės. Fa 
tyrimas jau iš seno buvo ver 
tinamas aukščiau, negu sku 
botumas ir greitas mąstymas. 
Ir šiandien, pavyzdžiui, pašau 
lines ar vidaus politikos rei 
kalai visur yra pavedami vy
resnio amžiaus ar net ir la. 
bai seniems žmonėms. Ir tai 
aišku, daroma ne dėl tų žmo 
niu žilo plauko, bet dėl jų 
aiškios protavimo pirmenybės

Galvos smegenys ir jų funk 
cijos aiškiai rišasi su pergy 
ventu patyrimu ir su pavyz
džiais, kuriuos suteikia atmin 
lis. Papildytos gyvenime klai 
dos atneša geras pamokas ir 
todėl natural». kad senesnieji 
tu klaidu visuomet padaro žy 
miai mažiau.

Vyresnio amžiaus žmonės 
privalo iš galvos išmesti min 
tj, kad dėl senatv* s jų protą 
vimas yra sumenkėjęs ir kad 
jiems jau atėjo laikas pasi
traukti iš gyvenimo, iš dar
bo ar veiklos. Šių dienų rim 
ti mokslininkai pataria kiek 
vienam tariamam «seniui — 
besmegeniui» užmiršti vaikys 
tėję girdėtus nesąmones. Juo 
anksčiau senesnieji supras 
ir įsisąmonins, jog jų amžius 
nei kiek nėra paveikęs jų 
protą, tuo labiau jie bus na u 
dingesni aplinkai bei geriau 
džiaugsis gyvenimu.

Medicus
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «.M L » skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitruiis, Algis Z’bas 
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JEI NORI IŠLIKTI LIETUVIU,

Gerbk savo tėvų tikybą, kalbą ir pa
pročius

J a u s k lietuvio garbę
Saugok gerą lietuvio vardu
Biik solidarus ir padėk savo broliui
Kurk tik lietuvišką šeima
Kelk ir gink lietuves reikalus
Dalyvauk lietuvių organizacijose
Skaityk lietuvišką knygą i r p r e 

numeruok lietuviška i a ikraštl
Atėjus laisvinimo valandai eik 

Lietuvos vaduoti
, Pasisėmęs svetur žinių ir pata
rimo, grįžk į laisvą tėvynę ir búk 
jai naudingas.

Iš Vysk M. Valančiaus «Palangos Juzė»

Meškininkai
Bom Retiro tautinių šokių šokėjai.

Juos vėl matysime 27 spalio lietuviškos mokyklos vakare. Grupei vadovauja 
O. Mateliouytė

Už Vilniaus yra miestelis, 
Smurgainys, kuriame neper
seniai sugautus krūmuose 
meškučius mokė šokti ir su 
dviem kojtm vaikščioti. Ly
gia dalia Žemaičiuose Raudo 
najame Dvare pramokytas 
meškas gebėjo žmones arba 
pirkti, ar nunuomoti keletui 
metų ir vedžioti po musų kra 
štą.

Bet tie meškininkai nė ko
kių išmonių nedarė, atvedę 
savo gyvulius pas ūkininką, 
tam leidžiant, pūtė trubą, šan 
kino meškas, paskiau davė 
joms kepures, prašydino nuo 
šeimininko pinigų, javų, duo
nos ir mėsos. Visa tai pada
rę nešinos Į kitą butą ir ly
gia dalia šankino. Visi sodos 
vaikai juos lydėjo, o šunes 
už kits kito lojo, bet prie meš 
kų artintis nedrįso

Kartais vedžiojo draug meš 
ką ir meškienę; tai apsive- 
dus meškininkai džiaugės, nes 
užgimęs meškutis būtinai 
jiems priderėjo Suvadindavo 
žmones ir pakeldavo gimtu
ves Stipriai jau pasigėrę pra 
mindavo meškuiį kokiu vardu; 
žmonės ir vadino tokią gėry
nę meškučio krikštynomis.

Susi gentinę taip meškinin
kai su žmonėmis paprastai 
daugiau gaudavo dovanų. Ta
čiau visuomet ūkininkai lai
kė meškininkus elgetomis, ku 
riuos kiekvienas šelpti turė
jo. Meškininkai priešingai lai 

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

ŠAIPAI**
galima užsisakyti už 160 eruz pas

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

2) ‘’Mėsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Štikevičių Vila Zelinej.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską
I 
» »■—«■■M—Mn—iii ,«. ■nu im—,t - imTumi* iwwii WiMWi »iri —mm

kė save ponais Kad vieną 
kartą kažikuo apsiriko senes 
niojo meškininko vaikiokas, 
tas balsu tarė: « Tau arti rei 
kia ir ekėti, ne ponu būti, ne 
meškos vadžioti»

Žagarės parapijoje Veržiu 
sodoje 1820 metais žiemos 
laiku pa* ūkininką Jokūbą ap 
sigulė aieškiainkai. Jokūbas 
turėjo gerai uždaromą jaują, 
kurioje savo arklius laike. 
Meškininką* norėdami kaip 
reikiant atsilsėti, meldė ūki
ninką, idant, vienai nakčiai 
išvedęs ašvienius Į kūtę, leis
tų meškas kluone uždaryti. 
Jokūbui leidus ir išvedus ar 
klius, meškininkai dvi didžias 
meškas uždarė jaujoje ir su 
gėlė troboje. Tuo tarpu du 
iš Kuršo atvykę čigonai, ne 
žinodami meškininkfis nakvo 
jaut atėjo naktį vogti arklių. 
Pagadino spyną, įsilaužė į 
kluoną ir ėjo tamsyje gaudy 
ti arklių. Vienas čigonas be 
graibydamas užmynė meškos 
koją; ta staiga į piestą stoju 
si sugrėbė į glėbį čigoną ir 
taip suspaudė, jog tas vos 
«ai» sušukęs numirė. Antra 
meška antram čigonui sugrė 
bė už peties; tas, išgirdęs ge 
ležinių žvangėjimą ir prisily 
tėjęs jos gauruotą, nosį, tarė 
esant nelabąjį; todėl sušuko: 
«Velne, atiduosiu tau dūšią, 
tiktai paleisk mane». Tai pa 
sakęs išsimovė iš sermėgos, 
išsprūdo iš gerų .nagų ir išs 

pruko į lauką. Meškos buvo 
pririštos, todėl gintis negalė 
jo. Čigonas jau lauke būda 
mas, o velnio neregėdamas 
tarė: «Gnmbą tu gausi, ne 
mano dūšią, bet aš išsisuk» i 
iš tavo rankų»; tačiau vos 
stengės nueiti pas kaimyną, 
iš baisaus išgąsčio susirgo ir 
atsigulė

Ryto metą meškininkai at 
r<dę duris atdaras ir nebegy 
'a čigoną, nežinojo, kas tai 
gali būti Netrukus vienok iš 
girdo kaimynuose gulint antrą 
čigoną, kurs viską papasako 
jo. Tas antrasis parvedino 
kunigą ir ėjo išpažinties. Ar 
ti mirties būdamas tarė: «Iš 
tiesų Viešpats Dievas mudu 
pabaudė; per amžį ne kartą 
atsitiko svetimos klėtys, jau 
jos ir kūtės aplankyti, o nie 
kuomet tokios nelaimės ne 
patyrėme, kaip dabar. Kad 
giltinė pagautu Jokūbą su jo 
gauruotais svečiais!»

Girdėdamas tai ūkininkas 
atsiliepė; «Ką čia tu pleški 
vėjus? Jug tai judu sugebė 
jote ne vien arklius vogti, 
bet ir lašinius nuo augštų nu 
laipinti, aviną it vilkai pagau 
ti, žąsiai galvą nusukti, bul 
ves darže iškasti ir t. t. Se 
niai mes vaitojome po jud 
vielų rankų, šiandien ačiū 
Viešpačiui bent dviem nusi 
kratysime». — Atsakė cigo 
nas; «Oi teisybė, tėvai, teisy 
bė! Kad išgyčiau, pastatyčiau 
šventą kryžių pas Jokūbo 
jaują; kepurei lentas turiu, 
tik koto neturiu, — nuneš 
čiau į špitole duonos kepalą 
ir alaus gorčių» — Tačiau 
nieko negelbėjo čigonui tie 
pažadai, nes dvejetą savaičių 
pasirgęs nesprogo

Kažikaomet meškininkai 
dviem didelėm meškom vedi 
ni tarp Vilkijos ir Ūekiškio 
susitiko su vienu ponu su še 
šiais arkliais karietoje važiuo 
jaučiu; pasibaidė arkliai, šo
ko per perkala, vežėją užmu 
èé. išvertė ir sulaužė karietą

GEGUŽYNĖ JAU ŠĮ SEKMA
DIENĮ

Jaunimo išvyka yra susido 
mėjęs ne tik jaunimas, bet i r 
senimas. Specialūs autobusai 
išeis iš Tautų Parko, Seno Ma 
limo, Bom Retiro, Y. Anasta
zijos ir Vila Zelinos. Zelinos 
autobusai išeis 7 vai. 15 min. 
Kitose vilose išvykimo laiką 
sužinoti pas organizatorius- 
Vykstame į S.- Bernardo par
ką Jurubatubaí 8 vai. 30 min 
Parke bus laikomos šv. Mi
šios. Daug lietuvių rengiasi 
vykti savo susisiekimo prie
monėmis. Išvykoje bus muzi 
ka ir šokiai.

ponias sužeidė. Vos atskubę 
ję žmonės sugrobė ir sustab 
dė arklius, kitaip ne vienas 
iš važiuojančių gyvas nebūtų 
palikęs. Po tos nelaimės po
nas skundės generolui guber 
natoriui kunigaikščiui Dolgo 
rukiui, kuris patyręs atsitiki 
mą uždraudė būtinai meškas 
vedžioti Sulig tuo kartu Rau 
dooojo Dvaro ir Smurgainių 
ponai liovės mokytį ir parda 
vinėti meškas. Mūsų jaunuo
menė paaugo nemačiusi meš 
kos, neigi,to gailėjos, nes meš 
ka yra mūsų krūmų paukš
tis, — kartą ją regėti nieko 
nedaro, bet ne daugiau.

(B. D.)

27 SPALIO LIETUVIŠKAS VA
KARAS BOM RETIRE

Šeštadieninės mokyklos mo 
kiniai talkininkaujami mok. 
St Remenčiaus ir A. Nadols 
kytės visu atsidėjimu reng a- 
si vakaro programai. Progra 
ma prasidės 15 vai. punktu
aliai Pakvietimai į vakarą 
jau platinami. Rengėjai tikisj 
kad bus daug svečių.

CHORO JUBILÉJUS

Praėjusi šeštadienį LKB 
Choras iškilmingai koncertu 
paminėjo savo 20 metų gyv.i 
viroo sukaktį.

— Šį šeštadienį São Bento 
salėje; brazilų katalikiško jau 
nimo koncerte, moksleiviai 
ateitininkai šoks «.benciūgėlj».

LINKSMIAU

Įsilinksminęs pilietis Mask 
vos Lenno aikštėje ėmė šauk 
ti; «Chruščiovas durnas, Chru 
ščlovas d urnas». Greitai ta
po policijos suimtas ir nubaus 
tas 20 metų kalėjimo už vals 
tybinės paslapties išdavimą.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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Pantu KI i n i c a
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platín 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

—..... . - _■ - - --.....- I................- ■ -...............- . -- -----------------

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPauiO 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 visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu ‘’Café Seleto” voku j Ó. postai 403, I 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums i 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai,

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C AB1UN A»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1MOKEJIMUI.

m 
b:

t..

R
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

(MIHHHMmaHilinHHI
J-

Ê =
1 ESCR1TORIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 1
Į IRMÃOS BAUŽYS Į
S R egle t rado no C R. C. aob o n c 55’ ==
ê ĖF

S Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo iÍ ___________ Telefone 63-6OO5_______________ |
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
f Transferencias de firmas
I Contrat. na Junta Comercial
| Dis‘-at. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais
f HORÁRIO das 8
jc

*'ii> iHwuxiiww wwwwwiliiíBíiBiiiPiiisHWiiiimimiiiíi^itfiiriBiiwiMiuFiuiiiiiuiiiiiiiiliianiiiniiiüi ninwintiwim iirm

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j i r vy r i o j e IL A U R O
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

AUTOBUSAI PARODON

Iš Vila Zelinos, į Ibirapue 
ra išeis 17 vai punktualiai 
Norintieji pasinaudoti specia 
liais autobusais prašomi at 
vykti prieš 17 tą valandą. 
Vykstantiems su tautiniais dra 
bučiais už autobusą nereikės 
mokėti.

— Liet. Kat. Moterų Drau 
gijos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienj 4 vai.

CHORISTU DĖMESIUI.

Šiandien vakare, penktadic 
nj 20 vai bendros choro re
peticijos. Visi choristai prašo 
mi atvykti Rytoj, šeštadienį, 
17 vai choras vyksta specia
liu autobusu į parodos atida
rymą j Ibirapuera parka. Cho 
ristai vyksta tautiniais drabu 
žiais apsirengę Prašomi nesi 
vėluoti.

— Šį mėnesį daug parengi 
mų pramogų: choro koncer 
tas, pikninkas-išvaž avimas į 
Jurubatubą, Lietuvos konsulo 
p Al. Polišaičio sukakties pa 
minėjimas. Bom Retiro lietu 
vių vakaras, kuris supuola su 
Vila Zelinos gimnazijos ruo
šiama operete. Butų gera, 
kad parengimų ar pramogų 
rengėjai iš anksto paskelbtų, 
kad tuo pačiu metu nesupul 
tų keli parengimai.

— Agua Raza lietuviams ši 
sekmadienį pamaldų nebus,

— Šią savaitę S, Pauly Jan 

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 ;pihigus 

arba pasiunčiame. naują.
Kreipkite* pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

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

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams dideiė nuolaida.

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

ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA.
pas nejudomojc turto korektorius

BIASE MARCH1TELLO ir LUIZ ANTONIO NASCIMENTO
Av. Zelina, 831, Vila Zelina - São Paulo - Tel. 63 2767

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 namus.

ejfulistckis© ccntaeil

■ r

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «AN APUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17 070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu nėr Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

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.

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

kėši iš Rio de Janeiro biznie 
rius Pranas Z ezis. Pr Ziezis 
iš Lietuvos gavo malonią ži
nią. Brolis, kuris buvo laiko 
m as jau žuvusiu, iš tolimų 
kraštų grįžo į gimtąjį sodžių.

— Rio de .Janeiro lietuvių 
kolonija mažėja Greitu laiku 
Šiaurės Amerikon persikels 
Gludenių šeima

— I aiškai: Angelina! Dirsy 
tei. Onai Jurgelevičienei, Iz, 
Seliokienei, J, Ksanąvičiui, 
St. Maželiui, D, Bortkevičiu- 
tei, M. Sejunienei, J Masiui.

L K. BENDRUOMENĖS CHO
RO KONCERTAS

Spalio 12 d tikrai šauniai 
praėjo Programa truko, su 
labai mažomis pertraukomis, 
dvi valandas. Jį buvo 

įvairi: choras, solistai, duetas, 
sekstetas, akordeonų muzika, 
įdomi ir gerai išpildyta, 1-ą 
rodė susirinkusių audringi plo 
j mai prašant kartoti. Choro 
maestro F Girdauskas gali 
pasidžiaugti, kad įdėtas dar
bą* nebuvo veltui. Choras da 
vėsi valdomas gana lanksčiai, 
dainavo su entuziazmu, nuo
taikingai

Bendrai visa tvarka buvo 
pavyzdinga Aptarnavimas 
svečių prie staliuku buvo ge 
rai organizuota* Rengėju įdė 
tas darbas gražiu pasisekimu 
buvo apvainikuotas. Platesnis 
koncerto aprašymas, kartu su 
nuotraukomis, tilps sekančia
me «Mūsų Lietuvos» numery 
je.

PAJIEŠKOJIMAI

Jonas. Tyla jieško Mykolo 
Tylos, atvažiavusio į Brazili
ją 1927 m , kilusio iš Rubikių 
kaimo, prieš kelis metus gy
venusio Sant< s.

Ieškomasis arba apie jį ži
nantieji prašemi atsiliepti šiuo 
antrašu: Rua das Giestas nr. 
13ÕA. Vila Belą, S Paulo.

— Antanas Stiklioraitis, jo 
vaikai: Stepas, Antanas.ir Va 
cys (iš Lietuvos) įieško Jučiū 
no Juozo, Juč'ūn enės Januš
kevičiūtės .Julės ir jų vaikų: 
Jačiūnaitės Vandos, Jučiūnai 
tės Genės Jučiūuo Jono ir 
dar vieno sūnaus. kurio var 
o'o neprisimena Rašyti -Jonas 
Šatas, caixa posial 4118, São 
Paulo.

— Sudaryti įspūdį, kad Siri 
jos nepriklausomybei tikrai 
gręsia pavojus iš Turkija s pu 
sės. visa Sirijos kariuomenė 
yra parengties stovyje Yra 
apginkluota, laukia tik žeuk 
lo štoti mūšio.

— Rugsėjo mėn 2 d, Kau 
ne lankėsi Čekoslovakijos Pra 
gos miesto «Slovau Orbis» 
klubo krepšininkai, Rungti 
nes kauniš iai laimėjo pasek 
me 70,6 ,

— Rio de Janeire šiomis 
dienomis vyksta tarptautinės 
n-oteru srepš nio rungtynės 
Iš l-gi šiol buvus u lošimu ma 
tyti kad stipriausios koman
dos yra iš Europos: Čekoslo, 
vakijos, Vengrijos, Rusijos 
Amerikietes p. sirodė silpno

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Ą Advocacia
1 ...

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sė, 270 - 4 0 and - sala 404 - Tel. 35 0062

DĖMESIO LIETUVIŠKOJI VI

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro). 
28 dieną Mokoje Rua Litunia, 6.7 ruošia TRADICINĮ

■\ONCEH2TA - BALIU.
puikiam orkestrui grojant. Nepraleiskite progos pama
tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti. 
Koncerto baliaus pradžia 20 vai. ir pabaiga 4 vai ryto 
Pakvietimai galima gauti į,as sąjungos narius ir veikiau 
čiose mokyklose pas mokytojus

L S B. Valdyba

kai. Vargu joms šiuo metu 
teks nugalėtojų vardas, Iš 
Pietų Amerikos stipriausiai 
laikosi P ragvajaus krepši
ninkės Reik laukti, kad ir 
braž Ps smarkiai kovos dėl 
pirmosios vietos

— Rytų Vokietija pakeitė 
pinigus. Buvusias markes pas 
kelbė be vertės. Jų vieton iš 
leido naujas Kiekvienas rytų 
zonos vokietis turi teisės išsi 
ke sti tris šimtus naujų mar 
kių, maždaug 16 dolerių ver
tės. Šja «reforma» komunis
tai Rytų Vokietija dar dau
giau huubagino. Visos . žmo 
nių su'aupos nuėjo vėjais. Ši 
taip komunistai elgiasi visuo 
sė užimtuose kraštuose.

— (E) Kino filmų festiva 
Ls prasidėjęs Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos ir Šiaulių ki
nuose Bet rodomos tik sovie 
tinęs gamybos filmos. x

— Argentinoje 22 d. spa 
liaus darbininkų sindikatai nu 
tarė paskelbti 24 valandų 

stry ką, Argentinos pii igas y- 
ra žemesnis praktiškai už kru 
zeirą.

— Dar neaišku, ar Krupp 
gaus leidimą iš federalinės 
vyriausybės Campo Limpe a- 
tidaryti fabriką Tokiame pat 
neaiškumo šešėlyje yra Cara 
guatatubos elektros jėgainės 
statybos reikalas.

- Algis Baltušnikas disko 
ko čempionas. Maskvoje, rl a 
rybu Sąjungos lengvosios at 
letikos pirmenybėse puikią 
pergalę pasiekė Kauno kūno 
kultūros instituto studentas Al 
gis Baltušnikas, numetęs dis 
ką 54 metrus 83 centimetrus, 
jis iškovojo Tarybų Sąjun
gos čempiono vardą. Po Jono 
Pipynės tai antras lietuvis 
lengvaatletis užėmęs Tarybos 
Sąjungos čempionate pirmą 
vietą.

A. Baltušnikas yra pra
lenkęs Anglijos. Prancūzijos 
Australijos, Vokietijos, Skan- 
dinavijos šalių, Lenkijos ir 
daugelių kitų plačiai savo 
lengvaatlečiais pagarsėjusių 
valstybių d.sko metimo rekor 
dininkus.

Dar tik pernai įveikęs 50 
m. ribą. A Baltušnikas spar
čiai kyla Jis dar nėra taręs 
savo paskutinio žodžio

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR

RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė ; rua Barão do Pi
rai. 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo,

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

Richardas Lazdauskas
Rua Itapegi, 145 A - V. Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).

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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