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São Paulo miestui 404 metai
Sausio m. 25 d sueina 404 

metai nuo S. Paulo miesto įs
teigimo Jo įsteigėju yra por 
tugalas kunigas jėzuitas José 
Anchieta, kurie atvykęs iš pa 
júrio, Santos São Vicente, sau 
šio m. 25 d. šv. Povilo atsi
vertimo dieną, atlaikė pirmas 
mišias, kur dabar yra Pateo 
do Colegio Tos dienos šven
tojo vardu ir buvo pavadin
tas busimas miestas.

Šiandie São Paulo miestas 
laikomas greičiausiai augan
čiu miestu pasauly. Gyvento
jų skaičius artėja prie pus
ketvirto milijono. S. Paulo 
Pietų Amerikos industrijos 
centras. Jo uostas Santos, di
džiausias prekybinis uostas 
Pietų Amerikoje. São Paulo

------------- ■----------------

35 metai Klaipėdos prisijungimo prie 
Lietuvos

1923 m sausio mėn įvyko 
Klaipėdos lietuvių sukilimas 
tikslu prisijungti prie Lietu- 
vos. Nors nebe aukų, sukili
mas pavyko. Klaipėda tapo 
integraline Lietuvos teritori
jos dalimi.

Klaipėda langas pasaulin, 
vienintelis Lietuvos uostas pri 
sijungęs prie Lietuvos, pra
dėjo smarkiai progresuoti. Lie 
tuvos vyriausybė padidino ir 
patobulino uostą, į kurį gana 
dideli laivai gali įplaukti, pris 
tatė naujų mokyklų. Žodžiu 
iš užmiršto ir apleisto provin 
cijos miesto, tapo didelis eko 
nominio ir kultūrinio gyveni
mo centras.

Bet 1939, kada Hitleris pra 
dėjo ne tik grasinti, bet ir 
grobti savo kaimynus, atplė
šė nuo Lietuvos Klaipėda. A- 
tėjo karas. Nukentėjo ir Klai
pėda. Nemaža pastatų buvo 
išgriautų. Rusams Lietuvą 0- 
kupavus, Klaipėda vėl buvo 
grąžinta prie Lietuvos terito
rijos. Lietuvoje leidžiama ko
munistų spauda, rusų cenzū

MASKVA NESUTINKA ATSISAKYTI LIETUVOS 
IR KITU PABALTIJO KRAŠTU

Ką Kruščiovas pasakė prie keturių akių.

(Elta) Chruščiovas aiškiai tę 
šia Stalino politiką. Stalinas 
savo žygį į Pabatijį mėgino 
dar pridengti kariniais ir kito 
kiais saugumo pagrindimais. 
Tie motyvai šiandien nebėra 
tiek svarūs, kai laidomos di
delių nuotolių raketos. Chruš 
čiovas galėtų-be didelio blo
gio Sovietų Sąjungai-Lietu- 
vos, Latvijos ir Estijos atsisa 
kyti, bet jis to nenori. Jis ir 
jo klika yra įsitikinę, kad Va 
karai nūdien yra tokioje bū
senoje, jo ' jie dėl Vilai; u ;, Ry 
gos, Taimo nestos į karą. 
«Pripažinti dabartines sienas 
ir įtakos sferas».

Kaip tik Naujus Metus pra
dedant sužinoma, kad Chruš
čiovas pasikalbėjime su JAV 

miesto centras yra pilnas dan 
uoraižių kai New Yorkas ar 
Čikaga. Mieste yra apie túks 
tantis bankų, trys (S. Paulo, 
Makenze, katalikų) universi
tetai.

Vieno dalyko miestui truks 
ta, pastovios administracijos. 
Išrinkti prefeitai ilgiau metų 
laiko nepabúna, kandidatuoja 
si į gubernatorius ar senato
rius. Nuo šio nuolatinio admi 
nistracijos viršūnių keitimo 
si miesto viešieji reikalai nu 
kenčia. Didelė miesto gatvių 
dalis nėra išgrįsta, neturi ap
švietimo (gatvių), vandens.

Sausio m. 25 d miesto su
kakties proga bus atidarytas 
zoologijos sodas.

ruojama rašo, kad Klaipėda 
vėl atstatyta. Iš kitų šaltinių 
pranešama, kad Klaipėdoje ru 
sai turi karo bazes.

Gyventojų atžvilgiu dabar 
Klaipėda ir kraštas esąs lie
tuviškesnis. Dalis ten buvusių 
vokiečių karo metu pasitrau
kė į vakarus, o kiti vėliau pa 
tys išsikėlė, ar buvo iškelti 
Į Klaipėdos kraštą yra persi
kėlę daug lietuvių iš Didžio
sios Lietuvos. Taip cat yra 
daug rusų. Tačiau lietuvių e- 
są daugiau.

Be Klaipėdos Rytprūsiuose 
dar buvo ištisos sritys lietu 
viškos. Tačiau Maskvos «ge 
radariai» nė vieno centime
tro lietuviškų žemių lie uviais 
apgyventų neprijungė prie 
Lietuvos, bet.. prie Maskvos, 
Kaliningrado ir Karaliaučiaus 
teritorijos. Pietinė Rytprū
sių dalis, kaip Gumbinės aps 
kritie, yra atiduota lenkams. 
Taip Lietuvai negrąžino lietu 
viško Suvalkų trikampio, Sei 
nų, Punsko ir kitų lietuviškų 
sričių.

ambasadorium Thompson pa
minėjęs šias sąlygas santy
kiams tarp tų dviejų valsty
bių pagerinti:

1) Jungtinės Amerikos Vals 
tybės turėtų pripažinti dabar 
tines Sovietų Sąjungos sienas 
(taigi su Lietuvos. Latvijos, 
Estijos inkorporavimu į So
vietų Sąjudgą. E) bei įtakos 
sferas ir jų neliečiamumą.

2) JAV turėtų atsisakyti bet 
kokio įsikišimo į komunisti
niu kraštų vidaus reikalus.

3) Normalizuoti prekybos 
santykius su Sovietų Sąjunga.

Sąlygos gana aiškios. Pri
pažinti visai ateičiai vadina
mąjį «status quo». Pripažinti 
ir Pabaltijo Įjungimą į Sovie
tų Sąjungą, ir satelitų toli-

São Paulo miesto vaizdas

— Sausio 25 d. į įvairias 
S. Pauly iškilmes yra pakvie 
stas respublikos prezidentas.

— Vienas kandidatas į gu 
bernatorius jau pasirodė São 
Paulo krikščionų demokratų 
partija nutarė į gubernaiorius 
statyti dabartinį S. Paulo es
tado finansų sekretorių Dr. 
Carvalho Finto. Spėjam i, kad 
dar du kandidatai bus pastaty 
ti i gubernatorius. Yra tikra, 
kad jų tarpe bus Adhemar de 
Barros.

— Diplomatinių ir prekybi 
nių santykių su Rusija atnau 
jinimo klausimas dar neišs
pręstas. Vyriausybės narių 
tarpe nėra vienos nuomonės. 
Užsienio reikalų mmisteris 
Macedo Soares ir karo minis 
teriai yra priešingi santykių 
atnaujinimui. Už santykių at- 
nauj nimą yra finansų minis- 
teris Alkmin ir kiti.

— Už dolerį šią savaitę per 

mesnį priklausomumą Mask
vai. Sunku tikėti, kad Ameri 
ka su tomis sąlygomis sutik 
tu, nors kartais ir būna įspū
džio, kad Vakarai Maskvos 
pageidavimus pildo nė kom
pensacijos iš jos negavę 

BLYNU BALIUJ
Užgavėnių sekmadienį Klebonijos statybos Fondas ren

gia Tradicinį lietuvišką

BLYNU BALIU
Programą išpildys moksleiviai ateitininkai, lietuviška 

mokykla ir kitų vilų jaunimas.
Baliaus pradžia, vasario 16 d 4 vai p. p. Vila Zelinos 

gimnazijos salėje.
Atvykę maloniai praleisite laiką ir padėsite išmokėti 

fondo skolas.
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kant reikėjo mokėti net 99 
kruzeirai.

— Rio de Janeire vyksta 
tarptautnis suvažuavimąs kavo 
ūkio klausimams svarstyti 
Suvažiavime dalyvauja 22 kra 
št i kavos augintojai. Jų tar
pe, žymiausi be Brazilijos, 
Kolumbija, Afrika.

-- Brazilijos kariuomenė ši 
omis dienomis nusipirko 13 
sprausminių karo lėktuvų.

— São Paulo estado biudže 
tas praėjusi; ii metais suves
tas su beveiK penkiais bilijo 
nais kruzeirų nuostolio Vyri 
ausybė nesurinko tiek moke
sčių, kiek buvo pramačiusi. 
Visas S. Paulo estado biudže 
tas siekė 31 bilioną kruze rų.

Bulganinas skaito laiškus...

Bulganinas išgalvojo naują 
diplomatijos būdą - laiškų ra
šymą, kuriais užpylė beveik 
visas Vakarų Europos vals
tybes.

Laiškų turinys, nors kiek 
kitais žodžiais, tas pats. Vi
siems kraštams, kurie leidžia 
statyti moderniesiems gin
klams bazes grasina susalki 
nimu lig šiol negirdėtu, o per 
Centralinę Europą nori nuties 
ti «nuatomintą juostą». Taip 

pat nesvetima ir kiršinimo po 
litika Prancūzus baugina vo 
kiečių militarizmo būdu, o vo 
kiečius pavojumi iš prancūzų 
pusės, laip pat visų didžiųjų 
susirinkimą kviečia.

Bulganino rankose jau yra 
visi atsakymai į jo laiškus. 
Tačiau iš jų mažiau naudos, 
negu buvo tikėtasi. Užgrobtų 
teritorijų niekas rusams nepri 
pažįsta, priešingai, jeigu įvyk 
tų Kremliaus prašoma vaisty 
bių galvų konferencija, tai jo 
je kaip tik būt iškeltas sateli 
tintų kraštų klausimas. Vaka 
rai nesustabdys nė apsfginkla 
vimo programos. Kodėl turi 
teisės ginkluotis Rusija, o Vo 
kietija, ar kiti kraštai, ne? 
Maskva nori kitų valstybių 
suskaityti kareivius ir gin
klus, o savo rubežius laiko 
uždariusi geležine uždanga.

Slaptos d rybos...

Iš patikimų šaltinių prane 
šama, kad amerikonai su ru
sais slaptai tariasi kaip suma 
žinti «šaltąjį» karą. Slaptos 
derybos paruoštų kelią vie
šiems pasitarimams, konferen 
cijoms. Bet ir slaptos derybos 
vargu ką nors išspręs, nes Va 
karai okupuotų kraštų ir sate 
litinių valstybių rusams ne
pripažins.

— (E) Aukščiausios tarybos 
rinkimams, kurie įvyks kovo 
mėn. visoje Sovietų Sąjungo 
je, Lietuvoje numatyta 10 a- 
pygardų-rinkimams į «Sąjun 
gos tarybą» ir 25 apygardos 
rinkimams į «Tautybių tary
bą». Visoje Lietuvoje jau vy
ksta «priešrinkiminė propa 
gandą», nors visi žino, kad 
bus «išrinkti», tik tie asme
nys, kuriuos nužiūrės komu 
nistų partijos centro komite 
tas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Nutautimą reikia laikyti sa 
vo rūšies išsigimimu. Kaip 
sveikoje šeimoje pasitaiko iš 
sigimėlių, taip jų atsiranda ir 
kiekvienoje tautoje. Nutauti 
mo nejaučia didžios tautos. 
Mažos bet aukštos kultūros 
tautos, taip pat mažiau pasi 
duoda svetimoms įtakoms. 
Greičiau nutausta žemos kul 
tfiros tautos. Nutautimas taip 
pat priklauso nuo tautos geo 
grafinės padėties, kaimynų 
politinės laisvės ir 11 Didžiau 
si nutautimo pavojai gresia 
tautos daliai atsidūrusiai sve
timam krašte emigracijoje. Ki 
ekviena tauta išgyvena savo 
kilimo ir smukimo laikotar
pius. Kilimo lâikotarpiais pa
prastai kyla ir tautinis susi
pratimas, smukimo metu gęs
ta ir tautinė sąmonė Lietuviai 
atrodo sudaro išimtį Gražiau 
šio valstybės klestėjimo me
tu smarkiai nutauto tautos e- 
litas, o vergijos šimtmetyje į 
garbingą praeitį atsirėmusi 
liaudis tautines vertybes gra 
žiai išsaugojo. Nepasidavė nė 
vakarų kaimyno vokiečio įta
kai, nei Lietuvą užgrobusio 
ruso priespaudai, o bevelijo 
likti tuo kuo buvo, papras
tais, vaišingais nuoširdžiais ir 
savo kalbą gerbiančiais lie
tuviais. Tačiau į svetimus 
kraštus patekę lietuviai pa
sirodė mažiau atsparūs, čia 
jų lietuviškumo niekas neper 
sekiojo, tai prieš laisvės pa
vojus jie perdaug jo negynė 
ir nutautėjo. Lietuviai išeiviai 
galėtų sudaryti vieną trečda
lį visos tautos, bet per šimtą 
metų lietuviais išliko nedau
giau, kaip vienas trečdalis to 
trečdalio. O atrodo, kad ne
buvo pagrindo lietuviams sa
vos tautybės išsižadėti. Kraš
tai, kuriuose lietuviai gyvena 
juos laiko kultūringais, ge
rais žmonėmis ir gerais dąr- 
bininkais, jau vien tai turėtų 
juos skatinti laikyti save lie
tuviais. Beto lietuviai turi 
kuo didžiuotis: savo gražia 
kalba (visi svetimtaučiai kal
bininkai pripažįsta, kad tai y 
ra viena iš seniausių kalbų), 
tautiniais šokiais, dainomis, 
liaudies menu. Svetimtaučiai 
šiuos dalykus ižvydę žavisi, 
tačiau savieji ne visuomet rei 
kiamai įvertino Šio brangaus 
iš tėvų paveldėto turto puo 
selėjimą, daug sutrukdė ilgai 
trukusios Lietuvos okupaci
jos ir unija su lenkais. Tą at 
simindami, mes ypač turime 
jį saugoti ir dauginti, o ne vė 
javaikiška ranka barstyti.

Jeigu Lietuva visą laiką bū 
tų buvusi laisva, tai be abe
jo ir šioje srityje būtų daug 
daugiau padaryta. Tokią nuo
monę remia per tą trumpą 20 
metų nepriklausomo gyveni
mo padaryta pažanga Nors 
tie, kurie išvyko metu, kai 
ant karo griuvėsių buvo sta
toma nauja valstybė tos pa
žangos nespėjo pajusti, bet ji 
buvo tikrai didelė. Visi tie 
pradžioje justi sunkumai ne
buvo tik iš mūsų pačių kal
tės ir už juos tegul niekas ne 
kaltina savo tėvynės, bet ge
ra širdimi juos atleidęs kelia 
jos vardą.

Šiandien ši pasiekta pažan 
ga naujos okupacijos žiau
riai griaunama, tai liūdija ne 
tik pabėgėliai savo akimis to 
griovimo pradžią matę, bet ir 
tie gausūs savųjų iš ten at
siunčiami laiškai. Šios skau
džios realybės negali užmas

Inž. Z. Bačelis

LIETUVYBE
Tauta yra nemari
Kuri yra susipratus, 
Kurios žmonės yra geri 
Ir svetimų dievų kratės.

kuoti nei gražiausios rusų pro 
pagandistų kalbos.

Skaudžios tikrovės akivaiz
doje, kiekvienas lietuvis turi 
pasijusti tikru pavergtos tė
vynės sunumi dukra, bran
ginti visa tai, kas yra lietu
viška ir kartu su visais stoti 
į kovą prieš pavergėją ir ne 
pailsti tol, kol iš tirono ran
kos bus išlaisvintos visos pa 
vergtos tautos ir kartu su jo 
mis kelsis ir Lietuva naujam 
gyvenimui. Kaip šią kovą pa 
daryti sėkminga? Gal pats 
sėkmingiausias būdas sutelk
ti visoms Ii ?tuv>škoms jėgoms 
■būtų vieninga darni Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenė. Bet 
apie bendruomenę jau kitą 
kartą.

Kun. J. Šeškevičius

Kas yra lietom bendiuc- 
raenė ir ko ji siekia

«Mūsų Lietuvos» skaityto
jas jau nekartą bus matęs ži
nutę apie Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinio 
Komiteto posėdžius, bei gir
dėjęs apie kitas pastangas tai 
bendruomenei Brazilijoje su
organizuoti. Šia proga nori
me skaitytoją supažindinti su 
bendruomenės siekimais ir 
jos pobūdžiu.

Bendruomenė nėra draugi
ja. Todėl nepagrįsta yra bai 
mė tų, kurie mano, kad ben 
druomenei įsisteigus šalia vei 
kiančiu organizacijų atsiras 
dar viena nauja. Koks yra 
skirtumas tarp bendruomenės 
ir kitų draugijų?

Į draugiją rašosi nariu kas 
nori. Į taut’nę bendruomenę 
priklauso kiekvienas lietuvis, 
nepaisant kur jis gimė ir ka
da gimė, pareiškė savo norą 
priklausyti bendruomenei ar 
ne, kalba lietuviškai ar nekal 
ba, bendruomenei padeda ar 
jai kenkia, tik išvydęs šį pa 
šaulį ar jau bežengiąs į kars 
tą. Bendruomenės pavyzdys 
Lietuvos parapija ar valščius. 
Kaip parapijai priklauso kiek 
vienas jos ribose gyvenąs ka 
talikas, kaip valsčiaus narys 
yra kiekvienas jo ribose gy 
venas pilietis, ar jis kataii 
kas. ar evangelikas ar kitos 
kurios tikybos, jaunas ar se
nas, dvarinikas ar elgeta;taip 
lietuvių bendruomenei priklau 
so kiekvienas žmogus, kurio 
gyslose teka lietuviškas krau 
jas, kurs yra lietuviškos kil 
mės, nors ir butų nematęs Lie 
tuvos ir net niekados jos ne
matytų. Lietuvių bendruome
nė apima visus lietuvms.

Bendruomenės tikslas rūpin 
tis visais lietuviškais reika
lais Kadangi visi lietuviai ne 
gali dažnai susirinkti ir savo 
reikalu aptarti, tai šiam rei

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena 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. Ragažins- 

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

Kauno vaizdas.

Neklausk
Neklausk, dėl ko žara ilgai rusena 
Ir žvaigždės nuometus išdrįsta nusiimt. 
Kas atsakys — kalnai, lyg suvaikėję seniai, 
Per naktį šnekasi tik su savim.

Nuo klevo ašaros lašėte laša
Ant mirtimi paženklinto žmogaus kelių. 
Kas atsakys — kalnuos gyvybės maža, 
O slėniuose gi visiškai tylu.

Neklausk — visvien jau nieko neišgausi - - 
Kalnai mums buvo ir paliks šalti.
Ne jų žinioj yra tos pasakiškos dausos 
Ir ši pasvirus nuo žvaigždžių naktis.

Ne jiems, ne jiems priklauso tokios naktys, 
O tau, mirtim paženklintas žmogau!
Eini iškėlęs paslapčių auksinį raktą - - 
Iškėlęs jį nuo žemės lig dangaus.

(Iš eil. rink. «Atviros Marios»)

Naujieji socialistai Vokie
tijoje

Du kartu iš eilės pralaimėję 
rinkimus į federacinį parla
mentą, Vokietijos socialistai 
dairosi. Jų vado E. 
Ollenhauer autoritetas yra ge 
rokai sumenkėjęs, ir daugu 
ma norėtų naujo vado. Ir ne 
tik vado, bet ir naujų idėjų. 
Ollenhaurio nusistatymaa su 
valstybinti pramonę, kovoti 
su privaloma karo tarnyba, 

kalui visi bendruomenės na 
riai renka bendruomenės ta 
ryhą. Taryba yra visų tame 
krašte gyvenančių lietuvių 
atstovybės tai sakytume lietu 
vių seimas. Tarybos rinki
muose dalyvauti turėtų kiek
vienas lietuvis, nes išrinktoji 
taryba kalbės visu lietuvių 
vardu. Kaip šie tarybos rinki 
mai numatomi pravesti Brazi 
lijuje, apie tai koloniją infor
muos Organizacinis komite
tas.

Leonardas Andriekus

Senovės Lietuviai ligi Tu- 
lėdavo ''Slaptu" Ginklu 

Mūšio lauko

Naujų ginklų išradimai, nė
ra tai mūsų laikų monopolis. 
Senovės lietuviai irgi sugal
vodavo kokių nors karinių 
pabūklų, kurių neturėdavo 
dar kiti.

Pa v. Vygando Marburgiečio 

laikytis neutralumo Rytų-Va
karų susikirtime darosi vis 
mažiau populiarus net pačių 
socialistų veikėjų tarpe. Nau 
jiems veidams ir idėjoms iš 
kilti višum >n davė progą Ham 
burgo rinkimai, kuriuos laimė 
jo socialistai ir tapęs mies 
to burmistru Max Brauer pa
reiškė, kad reikia mesti senas 
dogmas is socialistų partiją 
padaryti nevien darbininkų, o 
visų klasių partija. Pats žymi 
ausias šios krypties vokiečių 
socialistų vadas yra Carlo 
Schmid, 60m. amžiaus, dide
lio išsilavinimo vyras. Kai 01 
lenhuerio šalininkai grūmėsi 
su kancl. Adenauriu parlame 
nte dėl Vokietijos atsiginkla 
vimo, C. Schmid rėmė Adenau 
erį. Religijos atžvilgiu jis'ir
gi yra tos nuomonės, kad so 
cialistai nuėję pertoli ir esą 
laikas šią poziciją peržiūrė
ti religijai palankia prasme. 
Trečias žymus veikėjas, ku
rio žvaigždė ėmė kilti pasta
ruoju metu, yra Fritz Eller, 
44 m. amž. pramonininkas, gy 
nybos klausimų žinovas. Ges
tapo buvo kalintas už pogrin
dinę veiklą.

KOKIĄ ŽMONĄ GALIMA BŪ 
TŲ LAIKYTI PAVYZDINGA.

Daug moterų sako: «Aš esu 
gera žmona, nes gaminu gar
džius valgius, namuose pas 
mano vyrą skalbiniai ir dra
bužiai visados būna tvarkin
gai paruošti».

Tokia moteris, vieton tvir
tinus, kad yra gera žmona, 
galėtų verčiau pasigirti, jog 
yra pavyzdinga šeiminikė Bet 
būti gera šeimininke dar ne
reiškia būti pavyzdinga žmo
na. Nes vyrai galėtų samdyti 
šeimininkes ir negalvotų apie 
vedybas, jei juos domintų tik 
namų aplinka, tinkamai parų 
oštas valgis, gerai išskalbti 
baltiniai ir tvarkingi jų dra
bužiai.

Vyrai vedybomis ieško ne 
vien gerų šeimininkių bet ir 
moterų, kurios į meilę atsa 
kys tokia pat nuoširdžia mei 
le. f

Vedibinio gyvenimo žinovai 
nurodo, kad vyras vedybose 
iš žmonos laukia*

1. Bičiulės, kuri domėtųsi 
vyre siekimais, jo darbu, pas 
tangomis ir įkvėptų naujų ge
rovių siekti.

2. Vyras trokšta, kad žmo
na būtų linksmai nusiteikusi 
ir nebijotų pasijuokti.

3. Vyras būna laimingas, jei 
jaučia, kad žmonos asmenyje 
turi tikrą draugę kuri nea
pleis laimėje ir nelaimėje.

4. Vyras svajoja greta sa 
ves turėti tokią moterį, kuri 
pagiria, jei jis ką gero pada 
ro ir paskatina,jei nepasiseka.

5. Vyrai būna labiau paten 
kinti, jei jų namai yra jaukūs 
ne tik jiems patiems, bet ir 
jų draugams ir pažįstamiems. 
Ir kadgali prieš kitus pasigir
ti kokias geras žmonas turi. 
Šie patarimai daugeliui žmo 
nų guli biiti naudingi ar bent 
įdomūs. Nes sužinome apie 
vyrų norus ir troškimus.

Sand.

chronikoje randame užrašą, 
jog 1384 metais kunigaikštis 
Skirgaila, Vytauto brolis, at
vyko su dideliu būriu karių 
ir su dviem didelėm, nematy
tom anksčiau mašinom ir dau 
gelį kartų puolė Marienvede- 
rio pilį. Kiek vėliau atvyko 
patsai Vytautas dar su didės 
ne mašina. Per Nemuną buvo 
greitai pastatytas tiltas su gy 
nimosi bokštais, pries pilį iš
kasti grioviai, sujungti tarpu
savyje.

Tos didelės lietuvių maši
nos, kurių viduryje buvo ka- 
nuolės, pradėjo slinkti arčiau 
Marienvederio sienų. Kryžiuo 
čių vadas įsakė atsukti kanuo 
lę, nutaikė ir paleido šūvį 
didžiąją lietuvių mašiną, bet 
nepataikė. Tuomet bandė šau 
ti antrą kartą ir pataikė; ma 
šina subirėjusi. Tuomet kry
žiuočiai puolė «pagonis», su
ardė jų apsaugas, bet vėliau 
lietuviai atsigriebė ir suvijo 
kryžiuočius atgal į pilį.

Marienvederio apgulimas tę 
sėsi 3 ir pusę savaitės Sykį 
magistras Hermanas prie vie
no plyšio pilies sienoje pasta 
tė patranką prieš «pagonis», 
vienok pastarieji vienu šūviu 
iš savo kanuolės užmušė kry 
žiuočių vadą. Pasėkoje to, 
kryžiuočiai buvo priversti pra 
šyti taikos.

Sand.
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Dr. José Ferreiro Carrato, Lietuvos Architek 
toros Parodos Garbės Nario ir «M. Lietuvos» 

Atsak. Redaktoriaus, pasakytos per Radio 
«Excelsior» stoti 1957 ml gruodžio_30 d. 

Kalbos Santrauka
Brangūs klausytojai, vakar 

mes esame praleidę tikro dva 
sinio pakilimo valandą. Tai 
sakydamas, turiu omenyje tos 
dienos vizitą Ibirapueros Par 
ke. Ten, dideliu Inž. Mikalo 
jaus Ivanausko pasiaukojimu, 
surengta lietuviškos architek 
túros paroda kuri, ištikrųjų, 
verta aplankyti. Ši paroda y- 
ra tikras kultūros ir meno, 
beveik, tūkstančio metų laiko 
tarpio rinkinys. Ji gali būti, 
taip pat, ryškiausiu įrodymu, 
kokio lygio yra paniekęs sen 
timentaliai artistinis, mažutės 
lietuvių tautos, meniško palin 
kimo kompleksas.

S. Paulo mieste lietuvių e- 
sama nedaug. Visoj Brazilijo 
je jų priskaitoma apie 40\tūks 
tančių. Tačiau lietuvių’ kolo 
nija čia yra viena iŠ labiau 
šiai įsijungusių į brazilų vi 
suomenę. Dėl to, mes ir nori 
me palinkėti, kad ši lietuvių 
kolonija vis augtų ir, kad mú 
sų pastangomis galima būtų 
grąžinti stipriems šviesiaplau 
kiams Šiaurės Europos sú 
nums, šiandie Sovietų Rusi 
jos prislėgtiems, jų Tėvynę - 
Lietuvą, kurios atminimą, 

giliai jie nėšio 
ja savo širdyse, Lietuvą ■ gar 
šią savo istorija, menu ir gro 
žio įsijautimu. Visa tai mes 
išgyvenome žiūrėdami vakar 
nesuskaitomus paveikslus, ku 
riuos inž. Ivanauskas sudės
tė ir sugrupavo dideliu artis 
tiniu skoniu bei pedagogine 
nuovoka. Mes linkime visiems 
tos parodos lankytojams, kad 
jie grįžtų į namus su tuo išgy 
venimu ir jausmais, kuriuos 
mes patys jautėme šitai ma 

- žai, vos trijų milijonų tautai, 
išgarsėjusiai giliomis tradici 
jomis ir nuostabiu artistiniu 
įsijautimu.

Lietuviškoji architektūra ga 
Ii. taip pat būti mastu nė tik 
artistinio pajėgumo, bet ir tau 
tos būdo bei tautinio susipra 
timo. Tai galima dar kartą 
patvirtinti, peržvelgę lietuviš 
kų kryžių, raštų įvairumą ir 
gausumą. Visa tai veikia į 
žiūrovą patraukliai ir jaudi 
nančiai.

L etuva — kryžių šalis Kry 
žius sutiksi Lietuvoje visur: 
miestų aikštėse, gatvių kryž 
kelėse, vienasodžiuose, gany 
k’o-e. pievose, paežerėse.. 
Visi tie kryžiai skirtingi ir 
nepaprastai gražiai artistiniai 
išdabinti. T; s iv Pumas yra 
didelis lietuvių liaudies meno 
turtas. Kiekvienas kryžius tai 
a‘skiras simbolis slepiąs tam 
tikrą reikšmę. Visame pašau 
lyje nerasime tautos, kuri ga 
lėtų par d.ti tokį liaudies 
meno išdirbinių įvairumą.

Mes žiūrėjomir stebėjomės 
paveikslais, kurie va'zdavo 
nuostabaus grožio bažnyčias, 
siekiančias viduramžių goti 
ko laikų, Vilniaus, Kaune ir 
lietuviško Baltijos juros uos 
to. Klaipėdos ir kitų Lietuvos 
miestų bažnyčias. Čia pajnn 
tama tos tautos dvasinė jėga.

Nežinau ar tamstoms žino 
ma, kad Lietuva, berods, bu 
vo paskutinė tauta Europoje, 
kuri priėmė krikščionybę, 
Lietuvoje dar XV amž’uje do 
minavo pagoniškas tikėjimas. 
Šis faktas, savo laiku, davė 
progos vokiečių riterių Ordi 
nui įsikurti Prūsijos žemėje. 
Iš ten. daugiau kaip šimto 
metų laikotarpyje, Ordenas 
ginklo jėga stengėsi paverg 

i tą nenugalimą tautą. Lietu 
viai atėjūno jėgą sutiko kieta 
reakcija, ir tos reakcijos kul 
minacijos taške, lemiamoje 
kovoje Tanenbergo laukuose, 
lietuviai sutriuškino Vokiečių 
ordino galybę. Tam karžygiš 
kam žygiui vadovavo nepa 
prasta asmenybė — Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vyt u 
tas Didysis, kuris po perga 
lės savo tautai štai ką paša 
kė: «Tautiečiai, dabar yra a 
tėjęs laikas ir mums apsikri 
kšlyti » Ir iš t krųjų... savo 
valdovo pavyzdžio sekdama, 
lietuvių tauta apsikrikštijo. 
Lietuvos Architektūros Paro 
da yra gyvas lietuvių dvasi 
nių ir religinių pastangų gaju 
mo įrodymas.

Brangūs klausytojai, nueiki 
te j Ibirapuerą, kaip tie 600 
tūkstančių ten atsilankiusių, 
kad geriau pažinti tą niosta 
baus grožio meną. įkūnytą ak 
menyje ir plytų mūre, kuris 
šią tautą iškėlė į tarptautines 
architektūrinio meno erdves

Lietuva teisėtai gali didžiuo 
tis ne tik savo savita kalba 
bei literatūra, bet ir savo ori 
ginalia lietuviška architektū 
ra, kurios ■ amatuose glūdi 
subtili, nuostabios lietuvių 
tautos siela.

Programos pabaigoje, kaip 
visada, kalbėsime visuotinai 
už bendradarbius ir draugus 
«Sveika Marija». o šiandie pa 
simelskime garbingo inž Mi 
katojaus Ivanausko, Pirmosios 
Apžvalginės Lietuvos Archi 
tektūros Parodos Organizato 
riaus intencija.

Sveika Marija..
Radio «Exselcior» de São 

Paulo, Rua das Palmeiras, 
322 — 6’ andar.

ILGO GYVENIMO RECEPTAS

Bostono gydytojas dr Whi
te. garsu® širdies specialistas, 
siūlo tokį gyvenimo prailgini
mo receptą:

«daug vaikščiokit, mažiau 
valgykit, vartokite kuo maži
au riebalų, ir palaikykite to 
kį svorį kokį turėjote prie 25 
metų amžiaus». Jis dar pridū 
ré. kad verslo žmonėms 8 ki 
lometrai pasivaikščiojimo pės 
čiomis, daugiau duoda'nau
dos negu bet-kokį vaistai.

N A U J Ii E N A t
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š ra. lapkričio 
mėnesio pradžioje.

Užsiprenumeruokite «Gintarą* dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn. 
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintėl s P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu virbeliu.

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina j visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr $300.00

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. J030 — São Paulo — Tel. 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postai 7988 — São Paulo.

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos vaizdelis
* X*”

'♦B»--»» ♦ »-0» «»» *

Gintaro
Jaučiu, lyg ašaros per šaltą veidą, 
Lietaus lašai nusirita stiklu
Ir virpanti tyla, it saulė nusileidus. 
Nusineša įšalusius laivus.

Toli, kur supasi dangus ir jūra. 
Kur pasakų - sapnų balti laivai, - - • 
Pakilus- viesului į šipulius sugūra 
Sudužę gintaro namai.

(Iš e.l rink. «Vėjo Dainos»)

Šiai Kokiu Stebuklu IZada 
Parūpinti Mums Naujoji

Technika
Amerikos Instituto .-'teities 

gyvenimui planuoti suvažiavį 
me, kuris įvyko Chicagoje, bu 
vo apkalbėtos tokios netolimo 
gyvenimo perspektyvos.

Bus pažabota ir technikai 
pritaikyta saulės energija

Atominė energija valdys že 
mės «satelitus» ir atneš visiš 
kai naujų gyvenimo ir pra
monės galimumų.

Nauji lengvi ir nepaprastai 
atsparūs metalai sukels pra
monėje ir statyboje tikrą re
voliuciją

Chemija pateiks pigias, pa
tvarias ir paTiuklias reng - 
mosi ir namų apyvokos me
džiagas

Žmonės automobiliais ne 
tik važinės, bet ir skraidys.

Jūros sūrus vanduo bus pa 
verstas geriamu.

Šveicarai pradėjo gaminti 
laikrodžius su mažute elek
tros lempute, kurią uždegus

Aldona Irena Nasvytytė

Namai

APLIN PASAULĮ PER 80 
VALANDŲ

Savo romanu «Aplink paša 
ulį per80 dienų» ir letuviams 
skaitytojams pažįstamo pran 
cūzų rašytojo Jules Verne 15 
metų provaikaitis Jeane Clan 
de ne Lase e liepus 12 d. įsė 
do Pracūzijoje į lėktuvą ir 
bandys apskristi pasaulį per 
80 valandų, laikydamasis įrna 
nomai arčiau to Kelio, kuriuo 
apkeliavo žemę romano 
veikėjas Filijus Fogas. Kelio
nę jam apmoka susidėję vie
nas prancūzų savaitraštis ir 
venas amerikiečių filmų di
rektorius.

GERTRUDA MISIŪNIENE 
MIRĖ WORÇESTERYJE

Išgyvenusi Worcester, Mass. 
54 m. mirė šiomis dienomis 
Gertrūda Misiūnienė. Ji prikla 
usė keliose vietinėse lietuvių 
organizacijose. Paliko vyrą 
Kazį ir sūnų Leoną, kuris vie 
tinio Lietuvių Piliečių Klubo 
prižiūrėtojas.

— Pal a goje pereito šimtme 
čio, garsiose Baltvyžio, j pil
tus nuo Naugarduko, gir. buvo 
priskaityta 1.600 stumbrų arba 
taurų, kurie kadaise klajojo 
Žemaitijoje ir Aukštaitijoje. 
Kaip žinome, iš taurų rago se 
niau gerdavo 
ir iš čia atsirado 
rė».

Dabar tie gyvūnai baigiam; 
naikinti. Išviso toje Baltvyžio 
girioje beliko tik 45. Daugia 
usia jų buvo išnaikinta pas 
kutintuose d' ejuose karuose, 
kai stumbrai buvo šaudomi, o 
jų mėsa buvo vartojama apsi 
ginti nuo bado.

midų ir vyną, 
žodis «tau-

galima matyti abi rodykles ir 
tamsoje.

1958 m. sausio 25 d.

ATVYKUS 1560 METAIS PA 
SIUNTINI NUSTEBINO VIL 
NIAUS PILIES TURTAI

Vilnius, 16 to šimtmečio vi
duryje, skaitėsi vienu turtin
giausių miestų Europoje. To
kį tai pranešimą pasiuntė į 
Romą popiežiaus nuncijus vys 
kūpąs B. Bongiovani. kuris ap 
lankė Lietuvos sostinę 1560 
metais.

To pasiuntinio žodžiais, Vil
niaus pilyje ir šiaip didžiūnų 
rūmuose esama tiek brange
nybių ir puošnumo, kokio jis 
niekur kitur nebuvo matęs. 
Karalius laiko savo arklydė- 
se 2.M10 žirgų ir 180 patran
ku, didesnio ir mažesnio ka 
libro. Karališki šarvai, kurių 
dvejetą desėtku apžiūrėjo po 
piežiaus pasiuntinys, buvo iš
puošti auksu ir sidabru. Savo 
rūmuose karalius dėvi viso
kios rūšies drabužių: vengriš
kų, itališkų, auksu siūtų, šil
kinių, vasarinių, pamuštu sa
balais, lūšimis, juodom lapė
mis — jų vertė siekusi dau
giau kaip 80,t.00 aukso šku- 
dų.

Didžiūnų rūmuose jis taipgi 
turėjo progos pamatyti bran
gių gobėliau, paveikslu, dė
žes brangenybių, kuriose bu
vo deimantinių papuošalu, ru
binų smaragdų ir pan Vieno 
didžiumo kepurė, žinoma — 
vyriška o ne moteriška, kai
navusi 306 000 auksiniu šku- 
dų. Kambariuose stovėję jmo 
gaus didumo laikrodžiai, var
gonai. pasaulis su v saię dan
gaus ženklais; auksinės ir si
dabrinės taurės, indai su vi 
šokiais papuošalais Jis taipgi 
matė balnu ir kamanų žir 
gams, tokių brangiu, kad pa 
matyti kur nors kitur pana 
šių — negalima. Kad kai ku 
rie iu yra iš gryno aukso ir 
sidabro, tai nestebina, bet 
kad jie v ra kartu puikiausi 
dailės kūriniai tuo niekas ne 
patikėtu, kas nėra jų matęs.

Pabaigoje savo pranešimo 
nuncijus pestebi:

«Žodžiu, mačiau Vilniuje ti
ek brangenybių, kiek nesitikę 
jau rasti, ir su jomis Veneci 
jos ar kitai miestų lobynų, ku 
r:uos taip nat esu matęs, nega 
Ii lygintis».

Dabar paklausite kur visi 
tie Vilniaus, turtai dingo? Ju
os žinoma, išvogė maskoliai, 
kai jie užgrobė Vilnių.

Sand.

— Tikrasai paštas Lietuvoje 
atsirado prieš ketvertą šimtų 
metų, tai 1557 metais. Iki to 
laiko visokie raštai ir laiškai 
buvo siunčiami privatiniais 
keliais, per specialius pasiun 
tintus.

Pirmutinis valstybinis paš 
tas, tai yra vežimas su glėbi 
ais korespondencijų, išvyko 
iš Vilniaus į Veneciją rudeni 
op. 1557 metais. Pakeliui jis 
paliko laiškų Vokietijoje, Aus 
trijoje, o paskiau Italijoje. 
Grįždamas iš ten, jis paėmė 
įvairiose vietovėse laiškus, si 
unčiamus į Lietuvą.

O kiek kainavo anais laika 
is laiškb pasiuntimas? Dabar 
tiniais pinigais būtų apie 
80 krnzeirų.—
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SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»
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G a i
Buvo trys broliai ir viena 

sesuo. Brolių buvo vienas tin 
ginys, antras — vagis, tre
čias — girtuoklis; sesuo bu 
vo labai gera darbi. Tėvo mo 
tinos vaikai neturėjo — bu 
vo našlaičiai.

Ir sumanė sesuo brolius pa 
taisyti. Dideliu vargu ir di 
džiausiomis kančiomis ji pa 
siekė žynę senelę ir verkda 
ma prašė ją padedama.

— Gerai, — tarė senelė, — 
aš tau padėsiu Bet sunki ta 
vo dalis, Gailute. Daug jau 
vargai ir kentėjai, bet dar 
daugiau turėsi vargti ir ken 
tėti. Tačiau išgelbės! visus 
savo brolius. Pirmiausia tau 
reikia tinginys išvaduoti. Štai 
aš tau duosiu dėžutę Toje dė 
žutėje visko po truputėlį yra, 
ko tik panorės tinginėlis. Tai 
gi, kai jis atsisėdęs sėdės, 
nieko neveiks, tu jį paklausk: 
«Broleli, ko tu dabar norė
tum?» O kai jis pasakys to ir 
to, tai tu paduok jam tą dė
žutę ir sakyk: «Te, išsiimk» 
Bet jeigu jis norės daugiau, 
tai tu jam patark, ką jis turi 
daryti. Patarti tu mokėsi. Eik 
dabar namo ir daryk, kaip 
liepiau Prireikus vėl ateik.

Gailutė parėjo namo, atsisė 
do ir verpia Tinginys išsi
miegojęs atsikėlė, išsirąžė 
paskum atsisėdo pas krosnį 
ir sėdi. Gailutė jį klausia:

— Broleli, ko tu dabar no 
rėtum?

— Aš dabar norėčiau, — 
sako, — aguonų

Gailutė padavė jam dėžutę 
ir sako:

— Te, išsiimk.
Tinginys paėmė dėžutę, at 

sidarè ir rado tris dideles gal 
vas aguonų.
Tinginys tas aguonų gal 
vas iškrėtė, sėklas suvalgė, 
o dėžutę atidavė Gailutei.

— A, kad dar nors kelios 
galvutės butų! — sako tingi 
nys.

— Nueik, broleli, j daržą 
ir pasiskink. — sako Gailutė.

Tinginiui labai aguonos pa 
tiko, ir jis išėjo į daržą. Pri 
valgęs įėjo į pirkią. Gailutė 
jį guodžia:

— Privargai, - sako, — bro 
leli. Tos aguonos taip nepa 
togu skinti.

— Bet dėlto kad pavalgiau, 
tai pavalgiau, —- pasigyrė tin
ginys ir atsigulė.

Kitą sykį tinginys atsikėlė, 
išsirąžė, atsisėdo pas krosnį 
ir sėdi.

— Ko tu dabar norėtum, 
broleli? — klausia Gailutė. ,

— A, kad taip dabar gau 
čiau obuolių pavalgyt! - sako.

Gailutė padavė jam dėžutę.
— Te, — sako, — išsiimk.
Tinginys paėmė dėžute, at 

sidarė ir rado didelį, gražų 
ir gardų obuolį. Suvalgęs o 
buolį atidavė dėžutę Gailutei.

— Kad taip dar būtų pora 
tokių obuolių, ę— malonėjo 
tinginys.

— Išeik, broleli, į sodą, — 
tarė Gailutė, — įsilipk į di 
džiausią obelį ir pasipurtink.

Tinginiui labai patiko obuo 
lys, ir išėjo į sodą. Po vaian 
dėlės sugrįžęs sako:

— A, tai pasivalgiau!
O Gailutė guodžia:
— Privargai, — sako, — 

broleli, kol įlipai į tokią di 
dėlę obelį.

— Dėlto skaniai pavalgiau,

J. Murka

I u té
— gyrėsi tinginys. —Štai dar 
ir tau parnešiau.

Ir padavė Gailutei kelias 
obuolius.

Gailutė džiaugėsi valgyda 
ma obuolius, o tinginys sotus 
atsigulė ir miega

Kitą sykį pabudęs atsisėdo 
pas krosnį ir sėdi.

— Ko tu dabar, broleli, no 
rėtum? — paklausė Gailutė.

— Aš dabar norėčiau, — 
sako, — pyrago.

Gailutė padavė jam tą dė
žutę

-- Te. — sako, — išsiimk.
Tinginys atsidarė dėžutę, 

išsiėmė pyrago kamputį ir su 
valgė. Suvalgęs atidavė dė
žutę atgal.

— A. kad taip dar tokio py 
rago butų, — sako.

— Yra, — tarė Gailutė. — 
tiktai reikia nueiti-pas kaimy 
ną ir paprašyti.

— Kas tai yra, — sako tin
ginys.

Ir išėjo. Nuėjo pas kaimy
ną ir prašo pyrago.

— Gerai, gausi, - sako kai 
mynas. - tiktai turi pirma 
užsidirbti.

Ir pristatė tinginį kviečių 
pėdus į gubas nešioti.

Kelias valandas padirbėjus 
sustojo visi darbininkai pa
valgyti. Šemininkė atnešė py 
rago ru pienu pasistiprinti.

— Še, — sako kaimynas tin 
giniui, — valgyk pyrago, kiek 
nori, ir dar pieno atsigerk.

Tinginys pavalgė, atsigėrė, 
nusišluostė burną ir sako:

— Kad taip dar gaučiau te 
pyrago ir namo parnešti!

—, Gerai. — sako kaimy
nas, - gausi, tiktai reikės 
užsidirbti.

Ir pristatė tinginį kviečių 
kirsti.

Kieto iki pat vakaro.
Vakare tinginį gerai paval 

gydino ir dar kepalą pyrago 
namo įdėjo.

Parėjęs namo tinginys gi
riasi:

— A, tai pâsivalgiau atsigė 
riau! Še. Gailute, dar ir tau 
kepalą parnešau.

Gailutė ji guodžia:
— Ir privargai jau, — sa

ko, — mano broleli. Gulkis 
pasilsėti, štai tau minkštą pa 
talėlį pataisiau.

— Et, — tarė tinginys, —

MUSŲ. LIETUVA

Broleliai
Jau kad mes buvom 
trys sesutėlės — 
del ko mes sesutės, 
puikios patogios? 
Del to mes puikios, 
del to patogios, 
kad pas motinėlę, 
pas širdužėlę. 
Jau kad išeisim 
į svečią šalį, 
nebūsim sesutės, 
puikios patogios; 
reiks anksti kelti 
ir vėlai gulti, 
dain.elės giesmės 
po kojom m

S. Paulo liet, jaunimui Rio 
de Janeire apsilanbius

Kaip yra žinoma, prieš ki 
ek laiko S. Paulo ate ti inkai 
organizuotai aplankė Rio de 
Janeirą. Labai gražiai atsto 
vavo musų tautą I Tarptaut. 
folklor. šokių ir dainų festiva 
lyje, pašokdami darniai ir su 
įsijautimu trejetą m ūsų taut, 
šokiu. Sekančiu dieną buvo 
pakviesti j Tupi televizijos 
stotį. Stoties vadovai pasakė 
duosią 10 min laiko. Tačiau 
kada grakštus, gyvas ir jau 
natvės grožio pilnas musų ja 
unimas, tautiniais rubais pasi 
puošęs, pašoko vieną gražų 

ko čia pavargsi O minkšta
me patale šilta* Eisiu, ver
čiau į šiaudus.

Ir nuėjo. Įsilindo į šiaudus 
ir išsimiegojo, o rytą, kai tik 
aušo, išėjo pats pas kaimyną 
dirbti.

Nuo to sykio j?s jau nieką 
dos nebetingėjo ir žinojo, ne 
tik kame galime aguonų ir 
obuoliu pavalgyti, bet pyra
go ir duonos mokėjo užsidirb 
ti.

Taip tinginys pasidarė ge
ru darbininku.

(Giedrius).

Paskum Gailutė ir kitus bro 
liūs išgelbėjo. Kaip tat jai pa 
vyko, rasite Giedriaus «Gai
lutės» knygutėse.

J. Murka

ir Sesers.
Jau kad mes buvom 
trys brolužėliai - 
dėl ko mes, broleliai 
puikūs patogūs? 
Del to mes puikūs, 
del to patogūs, 
kad pas tėvelį, 
pas širdužėlį 
Jau kad išeisim, 
į svečią šalj, 
nebūsim broleliai, 
puikūs, patogūs: 
reik anksti kelti 
ir vėlai gulti, 
dainelės giesmės 
po kojom minti.

(Žmanių daina).

šokį, jiems tiek patiko, kad 
programa buvo pratęsiama 
dar kartą, ir dar kartą. Ir pa 
siekė, bene, 2o min. su virš 
um Ant galo viena> iš telev. 
stoties direktorių gražiai pa 
dėkojo lietuviukams ir lietu 
vaitėms, šokėjams ir šokėjo 
ms, ir pakvietė kitam kartui... 
Rio de Janeiro televizijos ži 
drovai vėliau susitikę lietuvi 
us širdingai gyrė musų jauni 
mo pasirodymą televizijoje.

Vakare buvo suruoštas iš 
kilmingas ir pirmą kartą Rio 
de Janeire toks turiningas 
musų didžiojo poeto Maironio 
minėjimas.

Gerai paruoštą paskaitą lai 
kė nepailstamas S. Paulo lie 
tuvybės gaivintojas kun. Juo 
zas Šeškevičius, trumpai nu 
pasakodamas poeto gyvenimą 
ir kūrybą.

Po to sekė meninė minėji 
mo dalis <Ją pravedė pats ja 
unimas. Sunku, tiesiog neįma 
noma, butų išvardinti visus 
programos dalyvius ir atliktus 
numerius. Vienu žodžiu, gra 
žus buvo liet, tautiniai šokiai, 
gražios dainos, graž'ai atlikti 
muzikos dalykai.

Kad tai nėra pigūs pagyry 
mo žodžiai galima spręsti iš 
to, kad vienas dalyvis profes 
orius brazilas, entuziazmo pa 
gautas, būtinai panoro tarti 
savo žodį minėjime pasiro
džiusiam jaunimui. Ir tas jo 
žodis buvo ištisa pasigerėji
mo apoteozė lietuvių tautai 
ir jos kūrybai.
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Maironio minėjimo progra
ma buvo filmuota. Dar ir da
bar Rio de Janeiro kinuose 
yra rodomi liet, tautinių šo
kių momentai, su atitinka
mais paaiškinimais. Rodos, 
kad toji kino apžvalga bus ro-' 
doma visuose Brazilijos ki
nuose.

Bravo, S. Paulo ateitininkai 
ir ateitininkės attikusios Bra
zilijos sostinėje tok'ą puikią 
lietuvių tautos propagandą.

Dar reikia paminėti, kad 
sanpauliečių apsilankymas at 
gaivino lietuvių dvasią, ją 
praturtino, kaip kn Ignatavi
čius savo padėkos žodyje pa
minėjo, lobiais kurių už pini
gus nenupirksi.

Sanpauliečiai davė impul
so ir vietos jaunimui; dabar 
liet, kilmės Rio de Janeiro 
jaunimas ryžosi žūtbūt sukur
ti taut šokių grupę. Kas sek
madieni daromos repeticijos; 
nepaisant tropikalinių karš
čių, į jas susirenka iki 20 jau 
nuolių. Šokių moko p Anto
nija Saurusaitienė. Šokiams 
griežia p-lė Marlenė Úepu- 
kaitytė.

Rio de Janeiro lietuviai dė 
koja gerb. kun. Šeškevičiui 
p. Guigai, p lei Kilčiauskai- 
tei Elvyrai, p lems Paukšty
tėms ir visiems bei visoms 
liet. tau. šokių grupės ir mu
zikos dalyviams, jų tarpe ma 
žytei, simpatingai muzikei, 
kurios vardo nebeatsimena
me. .

S. Pauliečių Draugas.

JUOKAI ’

— Labai lengva patirti kai 
kurių gyvulių protingumą. Pv. 
pastatykite asilui kibirą van^ 
dens ir alaus. Kaip manai, ką 
pasirinks asilas?

— Aišku jog vandenį.
- Kodėl?
— Dėl to, kad jis yra asi

las.

— Duktė rašo tėvams laiš
ką iš kolegijos bendrabučio.

«Man čia labai gerai. Prieš 
pietus atydžiai mokinuos, o 
vakare palinksmina mane 
ping nong».

— Žinai — pasakoja moti
na tėvui — daug ką galime 
leisti mūsų Onutei, bet tik ne 
susidraugavimą su tuo kinie
čiu...

DU IŠMĖTĖ VYRUKAI UŽEI 
NA Į VIEŠBUTĮ

— Mes norim lovos su 
dviem kambariais.

— Aš manau, jūs norite 
kambario su dviem lov m pa 
taisė juos patarnautojas su 
šypsena. Jie sutinka, ir po 
keletos minučių abu draugai 
net nenusirengę išsitiesia ant 
tos pačios lovos.

— Žinai, Jonai, kažkas guli 
mano lovoj,—sako vienas po 
kiek laiko.

— Na. kai tu paminėjai, 
man rodos, kažkas ir mano lo 
voj išsitiesęs.

— Ką tu į tai, kad mudu 
juos išmestume?

Kambaryje pasigirsta sun
kaus mūšio garsai...

— Jonai, aš savo jau išgrū 
dau, — paskelbia garsiai kvė 
puodamas pirmasis.

— Puiku, bet aš nepajėgiau 
nugalėti savojo — jis mane 
ant grindų išstūmė, — atsako 
antrasis.

Tai niekis, tu ateik ir atsi
gulk pas mane...
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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.

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

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

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS 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 į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime! ♦

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

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

m
H VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A BOS

SE2MÀCJ CARRIEK1
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1MOKEJIMUI.

t..

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

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

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. B

RimtiiiiniHiiffliiiiig iiiiiiiiiii:iiiirtiitiiiiiiiiiiiiihiniiil)iilitf!Hiii(iiiiiiiifhiii;iiiiiih murth’iiiilhiintlliiiiiimiiiiithtfhniiMiuiiiitiiiii==5

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í
! IRMÃOS BAUŽYS I
S Reglstr&do no C. R« Ci eob o n.® 551 =■

g Pęa. S. José Campos, 8 S
| T elefoneę=  —" ■ ...... .. ... ...... -  
| Aberturas de firmas
J Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
j Contrat. na Junta Comercial 
I Dis^at. na Junta Comercial
I Escritas Fiscais
| Escritas Comerciais
f HORÁRIO das

1 2 - V. Zelina - S. Paulo |
63-6OQ5_________________ g

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

8 às 19 horas. =
fiillliHI WUrtJHt«lHPtlíilillBUJltUUlll«111(1 U1H||U|JIhjilĮpiĮpU|l'HIUti

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ÍILWIiLOJE LAUKC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduodama ir issimokéjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
ARTĖJA

Lietuvos nepriklausomybės 
40 metų sukaktis jau netoli, 
vos už mėnesio laiko, vasa
rio mėn. 23 d. S. Paulo mies
to Teatre. Paruošiamiems dar 
bams atlikti, sausio mėn 23 
d. buvo susirinkusi organiza
cinė komisija Vila Zelinoj, 
peržvelgti paruošiamų darbų 
eigai. Susirinkime be komisi
jos narių dalyvavo Lietuvos 
konsulas Al. Polišaitis, Esti
jos konsulas F. Sauka, du es 
tų kolonijos atstovai, J. Anta 
naitis, K. Ambrozevičius.

Paruošiamieji darbai eina 
sulig iš anksto numatytu pla
nu. Kalbėtojai prof. Dr. J. C. 
Nogueira Ataliba ir prof Dr. 
Miguel Reale savo sutikimą 
jau davė. Meninėj programoj 
dalyvaus Liet. Kat. Bendruo
menės choras vadovaujamas 
maestro F. Girdausko, solis 
tai K. Ambrozevičius ir V. 
Laurinaitis, ateitininkų tauti 
nių šokių ansamblis. Rūpina 
masi programų išspausdinimu 
ir straipsniais laikraščiams. 
Nors už teatro patalpas nerei 
kės mokėti, tačiau įvairių iš 
laidų susidarys apie šesistūks 
tančius kruzeirų Dalį jų ap 
mokės estai, o didesnė dalis 
reiks lietuviams apmokėti 
Teks organizacijoms ir pavie 
niems asmenims prisidėti.

Kiekvieno lietuvio preiga 
yra dalyvauti šioje istorinėje 
šventėje S. Paulo miesto tea 
tras privalo būt pripildytas 
dalyviais.

NAUJA LIET. S-GOS BRAZI 
LIJOJ VALDYBA

Sausio mėn. 19 d. 17 vai. 
Mokoje, Rua Lituania 67, nuo 
savose patalpose, įvyko Liet. 
S-gos Br. metinis narių susi 
rinkimas, kurio dienotvarkė 
je buvo valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai ir nau 
jos valdybos ir revizijos ko 
misijos rinkimai.

Susirinkimą pradėjo S gos 
pirm kas kap. J Čiuvinskas, 
pakviesdamas susirinkimui va 

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visüs teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

f

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

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 pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunoiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

dovauti garbės pirm-ką Lie 
tuvos konsulą Al. Po-.išaitį ir 
sekretoriumi mok. St. Kubi 
liūną. Susirinkimo pirm. Kvie 
tė visus rimtai, ramiai be kerš 
to ir pykčio reikalus svarsty 
ti. Protokolą perskaičius, S- 
gos pirmininkas ir revizijos 
komisija padarė savo ų)rane 
Šimus.

Valdybon slaptu balsavimu 
buvo išrinkta:

Pirm kas kap. J. Čiuvins- 
kas, vicepirm. N. Stasiulionis, 
sekretoriais St. Jurevičius ir 
Ant. DutKus, iždininku J. Juo 
delis, ūkio vedėju B. Tūbelis, 
knygininku VI. Pupienis.

Revizijos komisijon: Al. 
Bumblys, Alt Žibąs ir J Sir
vydas.

Baigiant susirinkimą pirmi 
ninkas padėkojo praėjusių me 
tų valdybai už veikimą ir lin 
kėjo pasisekimo naujai išrink 
tai, visiems nariams talki
nant, Sąjungos darbą varyti 
pirmyn. Svečias.

—Redakcija yra gavusi dar 
dvi korespondencijas apie su 
sirinkimą, kuriose be aprašy 
mn, kaip jau patalpintoje ko
respondencijoje reiškiama di 
delio nusistebėjimo susirinki
mo pirmininku, nei iš šio, nei 
iš to užpualirųu ant buvusios 
valdybos įždininko Juozo Ma- 
telionio, kuris Sąjungon įsto 
jo pačiais jos kritiškiausiais 
metais, visą laiką dirbdamas 
iš peties ir širdies, kartu su 
abiem Matelionių šeimomis. 
Sis nepagrįstas užpuolimas 
viešai, nes buvęs «incidentas 
buvo likviduotas valdybos po 
sėdyje, susirinkusiems pali
ko blogo įspūdžio ir į Sąjun 
gos veikimui yra labai nenau 
dingas.

ATITAISYMAS

Sausio J8 d «Mūsų Lietu
vos» numeryje atspausdinta
me str. «Egltė Senaje 
me Malūne» buvo klaidingai 
surašyti kai kurie faktai. Ati 
taisydama ir gerbiamus. Malu 
niecius atsiprašydama, pažy
miu, kad Eglutė buvo suruoš 

ta ne,p.p. Kučinskų, bet p.p. 
Maciulevičių namuose, ir pir 
mas Vargo Mokyklos mokyto 
jas buvo p. Simas Bakšys, o 
mokyklą suorganizavo vaisti 
ninkas p Juozas Lukoševi
čius. A a. tėvas Vladas Miką 
lauskas tebuvo tos mokyklos 
dvasios vadas.

— Eugenija Beinaravičiū- 
tė, gyv. Lietuvoje, ieško savo 
švogerio Jono Lego.

Kreiptis pas Aldoną Valavi 
čiūtę, Rua l’rof. Gustavo P. 
de Andrade, 35, Vila Zelina, 
arba rašyti; Caixa Postai 403, 
São Paulo.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Šį sekmadienį įvyksta moks 
leivių ateitininkų metinė šven 
tė. 9 vai. šv. Mišios ir bendra 
Komunija, 4 vai. p.p. šeimy 
niškas pobūvis, naujų narių 
pasižadėjimas, choro ir or
kestro krikštynos, mokyklas 
baigusių pagerbimas ir pasi 
linksminimas.

— Albertas Čiuladas iš V. 
Zelinos ir Aldone Čiuladaitė 
iš Bom Retiro sumainė žie- 
dos šio mėn 18 d. Dom Bcsco 
bažnyčioje Šaunias vestuves 
iškėlė jaunosios tėvai, Rua 
Silva Pinto, 438. Lietuvišku 
papročių stalai buvo apkrauti 
skaniais valgias ir įvairiais 
gėrymais Šokiams grojo pui
kus orkertras.

Jaunieji gerai kąlba lie
tuviškai. Abu buvo įsirašę į 
lietuvių kalbos pamokas, ku
rias lankė iki kol išvyko i už 
sienį pas gimines.

Gimenės, kaimynai ir kole
gos linki gražaus šeimyniško 
gvvenimo.

K.

— Sausio 25 d. Vila Zelino 
je 18 vai. sumainys žiedus 
Kazys Dudėnas su Norbertą 
Paukštyte. Naujai lietuviškai 
šeimai linkime daug laimės. 
Svotais bus Teresė ir Juozas 
žemaičiai Jaunasis turi gražų 
ūkį arti B. Esperança miesto. 
Šalia yra ir jaunosios tėvų 
ūkis. Jaunieji'apsigyvens Boa

JAU LAIKAS PRATĘSTI
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuu. P. Ragažinską ir
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

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, d'eną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

EJCRITCRJO CONTAE1L 
' NAfCIMEIMTC)

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Hro 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

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DĖMESIO!
B. L. K. D-ja š. m. Vasario (Fevereiro) meruč^nem^ 

šeštadienį, rengia linksmą šeimyninį

VA r A RA- re N ė ERTA
Programoje tautiniai šokiai, muzika ir dainos,Vakaras- 
Koncertas rengiamas Mokos lietuvių mokyklos salėje, 
rua Lituania, 67. Pradžia 9 vai. vakaro Po programos 
šokiai iki 4 vai. ryto grojant «Ritmos Paulistinha» or
kestrui, Pakvietimus galima įsigyti pas D-jos narius.

Esperança miete. Be ūkio dar 
mano griebtis ir biznio.

— Sausio mėn. 16 d., po ii 
gokos ligos mirė, savo dūk 
terš namuose, Parque Peru 
che, Ona Lisauskienė de Oli 
veira, 70 metų amžiaus, kilu 
si iš Lepaligio parapijos, Aba 
rauskų km. Palaidota Formo 
za kapuose Nuliūdime paliko 
vyrą Autonio de Oliveira, dūk 
terį Oną sūnus: Alfonsą My 
kolą, Juozą ir Kazį, žentą 
marčias, anūkus. Brazilijon 
atvyko 1927 m.

— Kan. Zenonas Ignatavi 
čius, Rio de Janeiro kunigų 
seminarijos profesorius, šia sa 
vaitę porai dienų buvo atvy 
kęs į S. Paulo.

ATITAISYMAS.

Straipsnyje «Pavykusi Ka 
ledinė Šventė» įvyko korek
tūrinė klaida Turi būti: «Gri 
bus» Parengė Sesuo M. Jova 
n. Visas dainas paruošė mok. 
M. Kindurienė.

Be to straipsnys turėjo bū
ti užbaigtas šiais žodžiais! «bū 
tų sunku įsivaizduoti tropiš- 
kos vasaros įkaitintoje salė
je».

Už padarytas klaidas reda
kcija atsiprašo.

Redakcija.

SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, sausio 26 
dieną. 4 vai. po pietų šaukia 
mas Brazilijos Lietuvių Kul
tūros D-jos metinis narių su 
sirinkimas Mokos lietuvių mo 

kyklcs patalpose, rua Litua 
nia 67, Visi nariai prašomi da 
lyvauti.

Valdyba

Į JAUNIMO STOVYKLĄ 
«peruos» išvažiuoja sausio 28 
diena/antradienį/10 vai. iš ry 
to nuo Vila Zelinos bažnyčios. 
Vyksta maždaug 50 žmonių.

Norintieji stovyklautojus a- 
plankyti šeštadienį gali pasi 
naudoti «Circulo Operário do 
YPIRANGA» «perimomis» ku 
rios eina specialiai' į stovy 
klos viešbutį. «Peruos» išva 
žiuoja šeštadienį 1 vai p,p. 
iš Rua dos Patriotas 594 ir 
grįžta sekm. vakare. Kelionė 
ir viešbutis su maistu kainuo 
ja 350 cr. Bilietus ^reikia įsi
gyti iš anksto toje pačioje 
vietoje iš kur išeina «peruos»

CINE - NOIVOS
Filma-se reportagem de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.

Tratar com Alfonso Kublic- 
kas, Rua dois Corregos, 212 
Vila Bertioga.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
sariniams 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;

— Iš Lietuvos paieško Men 
kaičių šeimos kilusių iš Paja 
vonio valse. Sakių km., J. Ra 
gaišio, kilusio iš Kybartų.

— PARDUODAMA pigia 
kaina Viloj Zelinoj namas iš 
3 kambarių su virtuve. Skly
pas 350 m., kampinis, tinka
mas biznieriams. Teirautis 
pas K. Norkaitį, Rua Rio do 
Peixe, 63.

PIGIAUSIA KAINA
Parduodamas didėlis žemės 

sklypas. 6500 kv. metų, kuria 
me randasi sodas su 500 vy 
nuogių kelmų, apie 100 kelmų 
laranžų, miširikų. kriaušių ir 
obelių; didelė aikštė gegužy 
nėms su vandens užtvanka 
(su žuvimis). Sklypas randa 
si gražioj vietoj Guaianazes 
E. F. C. do Brasil, nuo sto
ties 1 1/2 kil. ir nuo automo 
bilio kelio 200 m. Vieta svei 
ka, apgyventa lietuvių p. p. 
Čemerkų, p p. Draugelių ir 
daug kitų.

Teirautis: Rua Jose Zappi, 
637, Vila Prudente.

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