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Svarbus įvykiai bręsta.
KARAS
Tarptautinėje politikoje šią
savaitę verti dėmesio yra šie
įvykiai: Azijos pietvakarių
(SEAT) aštuonių tautų sąjun
gos konferencija Canberroje,
Australijos sostinėje. Rusijos
Rytų Vokietijos sutarties pa
sirašymas raudonosios armi
jos bazių Vokietijoje reikalu,
įtempta padėtis Vengrijoje.
1. Apsisaugoti nuo komu
nistų ginkluoto
užpuolimo
ar krašto viduje galimų per:
versmų, Pietų - Vakarų Azi
jos 8 valstybės suorganizavo
panašią į Šiaurės Atlanto są
jungą. Šios sąjungos atstovai
šią savaitę buvo susirinkę į
Australijos sostinę gyvenamo
jo momento reikalu.
Prieš pradedant susirinki
mo darbus, aštuonių valsty
bių patarėjai karo reikalams
pasirašė pareiškimą, kur SE
AT nariams rekomenduoja
sustiprinti Azijos apsigynimo
zonas. Kariuomenės specialis
tai ruošia planus kaip atsis
pirti galimam komunistų už
puolimui, apie modernišką ka
riuomenės apginklavimą.
Pirmasis kalbėtojas buvo
krašto šeimininkas. Australi
jos ministeris. pirmininkas Ro
bert Menzies. Anot jo Seato
apsigynimo organizmas, į kurį
sutelpa visos tautos, nežiūrint

—

BRASIL

ARTĖJA
jų rasės, tikėjimo ir kultu
ros įvairumų
Antru kalbėtoju buvo Ame
rikos užsienio reikalų minis
teris Foster Dulles, kuris sa
vo kalboj plačiai aptarė ko
monizmo pavojų Kalbėjo a
pie permainas Rusijoj po Sta
lino nuvertimo, apie neramu
mus ir suKilimą Lenkijoje,
Vengrijoje, pabrėždamas kad
per 12 metų komunistinis re
žimas neįstengė jaunimo su
komunistinti. Azijos tautoms
primestas tarptautinis komu
nizmas yra laikinas. Drama
tiški įvykiai įvairiose pašau
lio dalyse yra pamokantys.
Komunizmas trukdo ramiu
taikos keliu išspręsti tarptau
tinius klausimus
Tarptautinis
komunizmas
nepaiso nei teisingumo, nei
žmoniškumo, nei viešosios
tarptautinės nuomonės, kuri
ai atstovauja Jungtinių Tau
tų Organizacija Karas anot
Dulles kas kart artėja. Už
tat reikia būti pasiruošusiems.
Kraštų viduje reikia gerinti
ekonominį, socialinį ir kultu
rinį gyvenimą. Tuomet komu
nizmas neturės pasisekimo.
Prancūzijos atstovas Pierre
de de Felice pabrėžė, kad
Vengrijos įvykiai palaidojo
visas viltis susitarti tarptauti
niais klausimais.

riuomenė esanti kareivinėse
yra budėjimo padėtyje. Stu
dentai, kurių tėvai gyvena
provincijoje gavo įsakymą iš
vykti iš sostinės Areštuojami
nekomunistų partijos veikė
jai.
Vyriausybė panaikino 15 ko
vo tautinę Vengrijos šventę,
o jos vietoje švęs 4 d. balan
džio okupacijos šventę. Tą
dieną 1948 m. raudonoji arrai
ja okupavo kraštą. Kovo mėn.
15 d. bus paprasta darbo die
na. Sukilimas Vengrijoje pa
saulinių įvykių eigą pastūmė
jo ir tebestumia kas kart vis
greitesniu tempu. Budapešto
ir kitų miestų griuvėsiuose,
buvo palaidota tūkstančiai
laisvės kovotojų, sudavė le
miamą smūgį melagingai tai
kaus sugyvenimo - koegzis
tencijos politikai. Nors ir vė
lokai, bet akys jau visiems
atsivėrė.
------- į-

Ruošiasi karui
Abudu, komunizme ir de
mokratijos frontai ieško drau
gų, ginklus kala ir ginkluoja
si ligi dantų. Būsimoje karo
paruošiamieji darbai eina su
didžiausiu įtempimu. Pirmoj
eilėj ruošia! viešoji nuomonė
Eisenhower planas Viduriniu
osejRytuose yra jau vieno
fronto užėmimas. Ekonominis
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Susitarti su komunistiniu frontu nėra vilties.

Vengrijoje padėtis įtempta
Nežiūrint, kad Vengrijoje
yra apie 400 tūkstančių rau
donosios armijos su sunkiau
siais ginklais, krašte nėra ra
mu. Pavergtieji ir toliau yra
pasiryžę kovoti prieš jėga
primestą okupaciją. Prieš be
ginklę liaudį krašto sostinėje
Budapešte ant kojų ne tik
vieša ir nevieša policija, bet
ir kariuomenė. Apginkluoti ir
komunistų partijos nariai.
Kovo mėnesio 15 d. yra ven
grų tautos šventė. Raudonie
ji okupantai bijo, kad tą die
ną pavergtieji gali sukilti.
Užtat sostinėje praktiškai
yra įvestas karo stovis. Poli
cija ir kariuomenė nuolat did
žioruoja gatvėse. Visuos vieš
bučios, restoranuose, kur tik
yra daugiau judėjimo kontro
liuoja slaptoji policija, tikri
na dokumentus. Dar daugiau
sustiprintos apsaugos priemo
nės fabrikų rajonuose. Ka-
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karas jau senai vyksta. Nie
kas kitas taip
netuština
valstybių iždus, kaip
gin
klavimasis. Šitas ekonominis
karas kartais vieną kurią pu
sę gali sužlugdyti ir viduje
pakeisti tvarką. Jei taip įvy
ktų komunistiniuose kraštuo
se, karšto karo būt galima
išvengti. Bet sunku tikėtis ir

žiaus pečius. Dabartinis po
piežius Dievo apvaizdos siųs
ta asmenybė. Sunkiais dide
lės atsakomybės momentais
iškyla ir didelės asmenybės.
Jų tarpe yra ir dabartinis po
piežius.

laukimas butų labai ilgas,
laukiant komunistinio' režimo
sugriuvimo iš vidaus, nes jis
paremtas jėga ir smurtu, kur
bet koks šešėlis Įtarimo, ati
daro kelią ištrėmimui arba
sulikvidavimui Jei palygintu
me padėtį, kokia buvo prieš
pora metų ir dabar, tai skir
tumas kuo didžiausias viešo
je nuomonėje ir didžiųjų poli
tiku galvosenoje. Vadinamos
didžiųjų konferencijos jau išė
jo iš mados. Visi įvykiai, ku
rie šiandien dar bręsta yra
nuosekli išvada iš šių dienų
tarptautinės padėties Tai yra
neišvengiama gyvenimo jvy
kių eiga, kuri gali būt kartu
ir katastrofinga pasauliui, bet
kartu gali atnešti ir išsilaisvi
nimą iš raudonosios vergijos.

Amerikos komunistai - «tau
tiniai komunistai»
Amerikos komunistai yra
neskaitlingi. Jų narių skaičius
siekia apie 20 tūkstančių. Bet
ką lai reiškia 160 milijonų
krašte esančių gyventojų. Jie
nė vieno atstovo į parlamen
tą nepraveda. Komunistų ne
pasisekimo didžiausia kliūtis
yra geras, patenkintas darbi
ninko gyvenimas Kam jam
reik komunizmo, kad jis ge
rai uždirba ir visko turi.
Sausio mėn. buvo komunis
tų partijos kongresas. įdomu
yra, kad Amerikos komunis
tai pasmerkė Rusijos įsikiši
mą į Vengrijos vidaus reika
lūs. Ar tas jų nutarimas bu
vo nuoširdus, ar tik prisitai
kymas prie viešosios nuomo
nės - sunku pasakyti. Sulig
naujai pakeisto statuto, jei
komunistas krašto paslaptis
išduotų kitai valstybei, arba
ginklu kėsintųsi nuversti vai
džią, šalinamas iš partijos.
Bet marksizmą - leninizmą
neatmetė. Tik jį aiškinasi «su
lig klasių kovos reikalu, pri
sitaikant prie Amerikos • tra
dicijų ir demokratiškų papro
čių».

Maskva-Rytu Vokietija su
sitaré

Šiomis dienomis rytiniame
Berlyne pasirašyta sutartis
del raudonosios armijos ba
zių Rytų Vokietijoje. Rusija,
sulig susitarimo, komunistinė
je Vokietijoje laikys 400 lėks
tančių kareivių. Tai yra tiek,
kiek turi Vakarų Vokietija
įsijungusi į Šiaurės Atlanto
Sąjungą.
Aiųfiia neatitrauks karino
menės is Europos

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Macmillan Paryžiuje
spaudos atstovams pareiškė,
kad kariuomenės iš Europos
neatitrauks, bet tik pritaikins
šių dienų sąlygoms. Praėju
šio karo metodai jau nebetin
ka šiam momentui. Reikia ji
perorganizuoti.
Popiežius Pijus XII 18 me
tu popiežiauja

Vasario mėnesio 12 d yra
dabartinio popiežiaus Pijaus
XII karūnacijos diena. Prieš
18 metų užėmė švento Petro
sostą. Valdymo metai buvo ir
yra sunkūs. Teko pergyventi
nacizmo ir fašizmo siautė ji
mą, karą. Bedieviškojo komu
nizmo Bažnyčia dar šiandien
žiauriai yra persekiojama Į
vairių darbų sunki našta slė
gia 81 metų amžiaus popie

— Bolševikai skelbia, kad
dabartiniame Lietuvos Tauto
sakos archyve yra apie 600.
000 įvairių tautosakos užrašy
mų. Medžiaga sisteminama.
Numatytas paruošti spaudai
platus liaudies dainų rinkinys
«Lietuviu tautosakos istorijos
apybraiža». Atiduotas spaudai
«LTSR istorijos trumpasis kur
sas» mokykloms, taip pat ruo
Siamas platus tos pat rūšies
istorijos tritomis. Spausdina
mi «Didžiojo Lietuvių kalbos
žodyno» trečiasis ir ketvirta
sis bernai. Kartotekoje skel
biama esant per pustrečio mi
lijono žodynui paruoštų kor
telių. Pradedama ruošti lietu
vių kalbos mokslinė grama
tika. Per penkmetį numatyta
apsvarstyti apie 25.000 įvai
rių mokslo šakų terminų ir

SIMFONINIO ORKESTRO, IŠ 120 INSTRUMENTŲ

rONCERTÃjf
bus 17 d. kovo mėnesio São Caetano Sul,
10 vai. ryto, CINE MAX patalpose.

Programoje klasiniai įvairių autorių garsiausi kūriniai,
kuriuos išpildys.
Banda Musical Sinfônica da Força Publica do Estado.

Pelnas — seselių pranciškiečių mokyklos statybai.

Pakvietimus galima įsigyti šešėlių vienuolyne ir kle
bonijoje.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

paruošti spaudai keletą jų le*
dinių Bet daugumas šios me
džiagos buvo sutelkta Nepri
klausomybės laikais.
(E)

— Vilniaus un-to darbuoto
jai Leningrade užtiko senojo
Vilniaus un-to knygų rinkinio
dalį ir susitarė su ta biblfote
ka, kad ji rinkinį grąžintų lie
tuviams. Kaip žinoma, 1832
m. caro vyriausybei uždarius
Vilniaus un-tą, jo bazėje bu
vo įkurtos dvi akademijos:
medicinos chirurgijos ir dva
sinė. 1844 m, pastaroji buvo
perkelta į Peterburgą, drau
ge ten buvo išgabentas ir .bi
bliotekos fondas 1924 m. jis
buvo perduotas Sov. Sąjun
gos mokslų akademijos bi
bliotekai, kurioje buvo ligi
šiol. Leningrade skaičiuoja
ma, yra apie 12 15.000 senojo
Vilniaus un-to bibliotekos to
mų, tarp jų nemaža bibliogra
finių retenybių, pvz. Chilins
kio «Biblijos egzempliorius.
Šio leidinio neturi nė viena
Sov. Sąjungos biblioteka. (E)
— Lietuviai Gudų teritorijo
je. Leningrado un-to aspiran
tas K. Kindurys apgynė di
sertaciją, už kurią gavo filo
logijos mokslų kandidato lai
psnį. Joje išsamiai išstudijavo
Mogiliovo srities Molkovkos
kaimo lietuvių gyventojų ta
rmę, surinkdamas apsčiai et
nografinės ir folklorinės me
džiagos. Skelbiama, kad tai
esąs vienintelis «tarybinėje
lietuvių kalbotyroje moksli
nis darbas, taip išsamiai na
grinėjąs ne Lietuvoje gyve
nančių lietuvių tarmę ir paro
dąs tos tarmės ryšius su ją
supančia kalba». K. Kinduris
toliau tyrinėją lietuvių tar
mes.
1956-VI-26 «Tiesa» rašė apie lietuvių folklorininkų, ling
vistų ir etnografų mokslinę
ekspediciją dabartinės Gudi
jos Svyrių apylinkėse, kur
jie tyrė lietuvių folklorą ir
vietines lietuvių k. tarmes.
Surinktoji medžiaga, pažymi
ma, būsianti naudinga Didžia
jam Lietuvių k. žodynui ir
moksliniam darbui.
Vilniaus un-to studentų li
tuanistų būrys sti un-to liau
dies dainų ir šokių ansam
blio dalyvių grupė rugsėjo
pabaigoj buvo nuvykę į Va
karų Gudijoj esančius lietu
viškus kaimus aplankyti sa
vo tautiečių, Rimdžiūnų kai
mo klube suruošė koncertą,
kurio metu pašoko lietuviškų
šokių ir padainavo dainų. (E)

— Tokiomis užmaskuotomis
deportacijomis okupantai no
ri nuslėpti kasdien vis didė
jantį nepasitenkinimą okupan
tais ir jų primestu režimu. No
rs priklausymas prie komjau
nimo susijęs su didelėmis pre
vilėgijoms, tačiau paskutiniais
metais Talino un-te paskutinį
semestrą iš 3700 studentų tik
32 įstojo, ž. ūkio ak-joje 2000
studentų vos 7, o Tartu polt-os
ins te 8. Estų komjanimo narių
skaičiusiš 66.000 1954 m. da
bar sumažėjo į 60.000.
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P. LB. Šeimo Organizacinio
Komiteto pranešimas spaudai.
P. L. B. Seimui rengti Or
ganizacinis Komitetas, suda
rytas praeitų metų rudenį
New Yorke, savo veiklą ple
čia ir intensyvina. Iki šiol
įvyko penki prezidiumo posė
džiai. Prezidiumą sudaro: Pr.
J. Balkūnas - pirm. J. Šlepe
tys ir A. Ostapas - vicepir
mininkai, V. Vaitiekūnas sekr. ir A. Trečiokas - iždi
ninkas.
Organizacinio Komiteto pil
natį sudaro prezidiumas ir vi
sų komisijų pirmininkai. Iki
šiol įvyko penki pilnaties po
sėdžiai. Be to, turėta 3 pre
zidiumo pasitarimai su komi
sijomis.
S. m. vasario 20 pilnaties
posėdyje buvo galutinai pri
imta PLB Seimo Konstitucija,
kuri nusako Seimo tikslus, jo
šaukimo tvarką ir atstovų
rinkimo taisykles.
PLB Seimo Organizacinis
Komitetas jau yra gevęs pen
kis Seimo žymenio projektus.
Netrukus tinkamiausias jų
bus parinktas, pagamintas ir
pradėtas platinti visose lietu
vių kolonijose.
PLB Seimas pareikalaus žy
mių išlaidų, kurioms telkti yra sudarytas Finansų Komite
tas, A Trečioko vadovybėje.
Pirmasis, atsiliepęs į Finan
sų Komisijos atsišaukimą ir
paaukojęs Seimo reikalams
penkis dolerius yra prel. F.
Bartkus iš tolimojo Texas.
Komisija tiki, kad visi lietu
viai supras Seimo reikšmę ir
šį reikalą gausiai savo auko
mis parems. Lėšos bus reika
lingos Seimo proga rengia
miems kultūriniams pasirody
mams finansuoti ir iš užjūrio
atvykstančių Seimo atstovų
kelionės išlaidoms padengti.
Seimo proga įvykstančio
simfoninio koncerto dirigen
tu pakviestas muzikas Marijošius. Jis veda plačius pasi
tarimus su kitais liet, muzi
kais tinkamiausio repertuaro
parinkimo reikalu. Koncerto
repertuaro Jury koroisijon be
to įeina prof. K. V. Banaitis
ir prof. J. Žilevičius. Pasta
rasis yra ir tarpininku tarp
Seimo Org. Komiteto ir mu
zikų.
PLB Seimo Organizacinio
Komiteto ribose veikia simfo
ninio koncerto komisija, V.
Tysliavienės vadovaujama,
kuri rūpinasi orkestro, salės

ir kitais su koncertu suriš
tais techniškais reikalais
PLB Seimo proga NewYor
ke įvyks reprezentacinė lietu
vių dailininkų ir skulptorių
paroda vienoje iš žymesnių
New Yorko galerijų. Parodos
rengimo komisijai pirminin
kauja E. Kulbokienė, o na
riais pakviesti Jasaitytė ir
Šalčius.
PLB Seimo proga New Yor
ke rengiama ir plati Lietu
vos pašto ženklų paroda, ku
rios surengimu rūpinasi New
Yorko Lietuvių Filatelistų
Draugija, VI. Motuzo vadovy
bėje.
Lietuviškosios spaudos pa
rodos rengimo komisijai pir
mininkauja rašytojas J. Ais
tis. Parodoje numatoma pa
vaizduoti ne tik dabartinę lie
tuviškąją rašybą, bet ir jos
istorinę raidą.
Seimo ūkiniams reikalams
tvarkyti yra sudaryta ūkio
komisija, kurios pirmininku
yra dr. A. Skėrys.
PLB Seimo informacijos rei
kalais rūpinasi informacijos
Komisija, kurios pirmininkui,
kun. B. Mikalauskui išvykus,
pakviestas St. Dzikas. Šios
komisijos naciai reklamuos
spaudoje seimo idėją ir l^is
periodinį biuletinį spaudai
per kurį visuomenė bus su
pažindinama su pasirengimų
seimui eiga. Informacijoš Ko
misijun pasižadėjo įeiti šie
laikraštininkai: vi. Barčiauskas, E. Čekienė, K. Čerkeliūnas, A. Šalčius, V. Gervickas, P. Jurkus, S. Narkeliūnaitė, kun, J. Petrėnas ir A.
Sodai tis.
Sporto šventė, kurioje da
lyvaus geriausi lietuviai spor
tininkai iš viso pasaulio, į-

A.A. Tėvo Vlado Mikalaus
ko iniciatyva Brazilijos lietu
viai prieš metus išgirdo per
radiją lietuvišką žodį, dainą,
muziką, vaidinimus. Lig tol
tik retkarčiais, pripuolamai
pasigirsdavo lietuviška pro
grama per kurią nors stotį.
Jam mirus, pakeitė jį Tė
vas J. Bružikas, kuris iš São
Paulo buvo atšauktas kitoms
pareigoms. Jam išvykus pus
valandį tvarkyti pasiėmė gru
pė visuomenininkų, kurie ravyks seimo proga New Yor
ke. Rengimo Komisijai pirmi
ninkauja A. Vakselis.
P L.B. Seimo Infor. Komisija
145 Waterbury St. BrooKlyn 6.
N. Y - U. S. A.

^AIDAIP*
galima užsisakyti už 160 cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento
vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

KELIONĖS UŽRAŠAI.
Kun. Antanas Ausenka

nėra kitų lietuvių.
Sekmadienį prisirinko labai
Greta jau aprašytų tautie daug apylinkės kitataučių ūki
čių. fazendierių (300 alkierių ninku ir paprastų lauko dar
žemės),-turi nuosavą 19 alkis bininkų. Todėl vėl reikėjo
rių ūkį lietuvis Balys Lašas, klausyti išpažinčių keletą va
dabar sunkiai sergąs ir gulįs landų. Galop, apie 11 vai. bu
vienoje S. Paulo ligoninėje vo šv. Mišios su pamokslu ir
(tikrai nežinau, ar S. Casa, Komunija. Prisiartino prie
ar Hospital das Clinicas). Jis Dievo stalo visi lietuviai ir
turi žmoną brazilę ir 4 ma beveik visi kiti, iš viso apie
žus vaikelius. Labai padori ir 280 žmonių, kas yra stebėti
maloni šeima. Iš čia, aišku, nai daug vienoje fazendoje.
lietuvių kalba visai išginta.
Po skanių lietuviškų pietų,
Prie gražių naujų ir erdvių reikėjo aplankyti brazilus li
namų užvęstas gražus sodas. gonius kurie visai negalėjo iSėja tą patį kaip ir kaiminai šeiti iš namų. Atsirado pabal
lietuviai fazendieriai, pride noti 4 žirgai. Man skirtas gra
dant dar ir «abacaxi». Išsky žus, labai aukštas lenktynių
rus sveikatą, rodosi, kad kitų arklys Einu gi prie žirgo ir
rūpesčių nėra Lašui. Nors jo žiūriu nustebintas: prie arklio
žmona brazile mažutė, bet be pastatyta kėdė! Kam gi! Na
galo darbšti ir mažai yra vy gi, kad kunigėlis galėtų nžsirų, kurie jai prilygtų sunkino replioti ant balno! Jaučiausi
se darbuose! Tikrai stebėti šiek tiek sugėdintas kuomet
nas dalykas!
jaunos mergytės Milda ir Ma
Šiuo metu, toje apylinkėje rytė vikriai nuo žemės užšo

taip vadinamas «Tėvynės Gar
sų» pusvalandis Nelaiku alsi
radusios varžybos suskaldė
ir taip negarsias São Paulo
lietuvių menines pajėgas.
Negalime ir dabar pasigirti,
dijo tvarkytoju pasikvietė
kad pusvaland
kun. P. Ragažinską. Jam pa žio programos be priekaišto.
dėti bei talkininkauti buvo iš Stoka programos pildytojų —
rinktas programos ir finansų menininkų ir tinkamų lietu
komisijos. Su programa ir lė viškų prokštelių.
šomis pradžia buvo sunki,
Kultūros radijo pusva
bet darbą pradėjus nebeno landis iš pat pradžių nusista
rėta jo apleisti. Gailą tiktai, tė neapsiriboti vien tik plokš
kad jam tvirtai ant kojų ne
(pabaiga 3 pusi.)
atsistojus, atsirado antras,

Lietuviško Kultūros Radio
pusvalandžio metinėms

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

Vasario Sešoliktoji Itapetiningoje.
(tąsa)

Dar ir šiandien populiarus muzikos instrumentas arpa, buvo žinomas prieš 5 000 metų.
Amerikoje leidimą vairuoti automoblius turi 57 milijonai. Jų tarpe 20 milijonų moterų
vairuoja automobilius.
Dr. Godfrey Nurse, savo auka 100 tūkstančių dolerių padėjo pastatyti Harlem ligoninė
je tyrynėjimų laboratoriją. Ilgoką laiką minėtas gydytojas dirbo anglų Gvinėjoj.
(USIS)

ko ant savo žirgų. taip pat
kaip jau suaugusi Živilė, o
min gi, žiūrėkite, vienas lai
ko kėdę, kitas prilaiko žirgą
o trečias artinasi prie balno
pakopų! Nejaugi aš nesu rai
tas laisvai lakstęs per Lietu
vos dirvonus ir pievas? Ro
dosi, kad niekas netiki, kad
aš užmesčiau, bė pagalbos,
ant arklio savo 79 kilogra
mus svorio! Net aš pats paa
bejojau, matydamas kaip augštas yra man skirtas arklys.
Lietuvoje, dar vaikas, jodinė
jau net be balno ir be jokių
pavadų Deja, jau 15 metų
kaip Brazilijoje nebejodinėju
Taigi, nenorėdamas atmesti
tiek daug rūpesčio mano as
meniui. užlipau ant kėdės ir
nuo jos ant balno. Per pir
muosius žingsnius truputį pas
vyravau: o kiek toliau mano
žirgas, zovada, pralenkė ki
tus.
Per trejetą kilometrų iojam
visi keturi. Pagaliau Živilė
nujojo viena pas Lašus par
sinešti gramafono, nes atsi
vežiau lietuviškų plokštelių,
didelę naujieną vietiniams
tautičiams. Dvi mažosios ama
zonės liko su manim, nes aš

Vincas Jonikas

GUNDYMAI
— Lenkis man, o Tau lyg marių
Lenksiu bokštus žalio vario,
Kur princesės, tarsi žaros,
Klostes šlamins šilkines...
— Eik, šetone, nuo manęs!

— Pažiūrėk į alkią minią,
Ji kaip Dievą duoną mini,
Ja paversk tą akmenynę...
— Mano žodis ją penės,
Eik, šėtone, nuo manęs!
— Leiskis nuo bažnyčios bokšto,
Angelai tarnauti trokšta...
— Kad pagundos nenublokštų,
Viešpats teįsakinės,
Eik, šėtone, nuo manęs!
nežinojau kelio.
Aplankę pirmąjį ligonį, la
bai sudžiūvusį senelį, girdžiu
grakščiąją Mildutę sakant na
mų šeimininkei:
— Malonėkite paskolinti kė
dę, kad kunigėlis užliptų ant
arkl o Na, mano silpnam nu
sižeminimui jau buvo perdaug
dar vienas toks išbandymas.
Dar kėdė nebuvo persikėlusi
per grįčios slenkstį ir aš jau
ramiai sėdėjau ant balno, nūs
tekindamas mano mažytėles
palydoves ir geruosius kaboklus. Jodami į kitus namus,
jau radom mūs belaukiančią
Živilę. Aut abiejų rankų lai
kė gramafoną, o arklį valdė
tik kojomis. Tikra amazonė'.
Išeinant iš sekančių namų,
jau niekas nesiūlė kėdės! Li
goniams suteikiau Atgailos
sakramentą ir prižadėjau ry
tojaus dieną nunešti Švenči
ausiąjį (tai yra vienintelė me
tinė proga tiems nabagams).
Viena ligonė sirgo gal psi
chologine liga. Įsitikėjo, kad
jos namai užkerėti - taip man
pasakojo jos giminės - ir taip
pagadino savo nervus. Pradė
jo tiesėti iki visai neteko jė
gų net stovėti. Gyveno visai

arti tėvelių namų (ištekėjusi,
ir jau 3 ar 4 sveikų vaikučių
motina, nors dar visai jaunu
tė). Motina parsigabeno ją na,
mo. Kadangi šie namai jau
nebeužkerėti. pamažu pradė
jo atsigauti ir jau vaikščiojo
trupučiuką per kiemą. Friža
dėjau, motinos prašomas, ry
toj pašventinti jos namelius.
Po to, sakė ligonės motina,
jinai jau nebegalėsianti bijoti
užkerėjimo.
Pirmadienį atsirado daugiau
žmonių, kurie negąlėjo ateit»
sekmadienį. Tai ir vėl reikė
jo klausyti išpažinčių, šv. Mi
šios buvo 9 vai. Visi lietuviai
ir apie 50 brazilų priėmė
Švenčiausiąjį. Tuojaus po šv.
Mišių, Stasio Vilko lydimas iš
jojau su Švenčiausiuoju ligo
niams Grįždamas pašventinau
dvejus kaboklų namelius.
Po pietų St. Vilkas išgabe
no į Angatubą mėsininkui 6
kiaules. Sako, kad pardavęs
labai pigiai, tik po Cr.$ 430,
00 už «arobą» (15 kg). Bet
kadangi los kiaulės iš viso
svėrė 570 kilogramų, tai gau
ta nemažai, nors ir taip pi
giai parduota.
Vakare, jau temstant, atvy
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Leoaardas Andriekus

KRISTUS

LIETUVIŠKO KULTŪROS
RADIO PUSVALANDŽIO
METINĖMS

telėmis, kuriomis išimtinai
perduodama muzika. Muzika
kilnina sielą, švelnina jaus
mus, ugdo tėvynės meilę De
ja, pastarojo turinio plokšte
lių neperdaugiausia turime.
Ir nevisi muziką vienodai su
pranta, įvertina. Muzika taip
pat nėra vienintelė priemonė
lavinti šviesti, auklėti, skie
pyti tėvynės meilės jausmus.
To tikslo galima siekti žodi
nėmis, kalbinėmis priemonė
mis, kaip vaidinimai, prane
šimai, deklamacijos ir 1.1.
Šia kryptimi kultūrinis pus
valandis ryžtasi ir toliau eiti.
Bet šitokioms programoms
reikia talkininkų. Todėl visi
kviečiami, mėgstantieji meną,
kam rūpi lietuvybės likimas
jos išlaikymas, prisidėti prie
šio puslandžio.
Radijo bangos viena akimir
ka nugali tolimiausias distan
tancijas. Jį girdi ir toliausiai
gyvenąs lietuvis. Juo įdomės
nė bus programa, tuo daugi
au lietuvių skęstančių sveti
naų papročių jūrose bus iš
trauktų Į lietuviškas prieplau
kas. Tad, kam plaka lietuviš
ka širdis, susirūpinkime šiuo
reikalu. Įvairinkime, tobulin
kime programas, sukeikime
reikalingas lėšas. O išlaidų
yra: apmokėti radijo stočiai
įsigyti reikalingų priemonių tt.
Pirmi bandymo metai paro
rodė, kad susipratusių lietu
vių dėka, pasisekė vienerius
metus išsiversti.
Visiems aukojusiems, rėmė
jams, skelbimų davėjams reiš
kiame širdingiausią padėką,
bet taip prašome nepamiršti
kad ir ateityje be jūsų parariies radijo pusvalandis nega
lės išsilaikyti.
Primename
ir kitiems radijo klausytojams
kurie dar neprisidėjo, atiduo
ti savo duoklę. Kiekvienas
lietuvis klausantis radijo pro
gramos, pagal išgales, turi pa
reigos paremti jį pinigine au
ka. Rėmėjų niekados nebus
oerdaug. Turint daugiau lėšų
bus galima pasirinkti patoges
nis laikas. Kitos tautinės ma
žumos turi ne savaitinius, bet
kasdieninius radijo pusvalanžius ar valandas.

ko su grįžtančiuoju iš Anga
tūbos Stasiu didelis lietuvių
bičiulis Dr. J. C. Salem. Tai
naujas ir didelis malonumas
visiems, nes tenais visi jį la
bai myli ir gerbia. Jis dėsto
Matematiką ir Fiziką Itapetiningos valdiškoje gimnazijo
je. Todėl visi lietuvių vaikai
gimnazistai (ir mokytoja Bi
rutė) yra ar jau buvo jo mo
kiniai.
Antradienį - išpažintys tų
kurie negalėjo atvykti dviejomis pirmomis dienomis, šv.
Mišios vėl 9 valandą. Trečią
kartą visi lietuviai priėmė
Viešpatį Jėzų sykiu su 20 bra
žilų. Ponia Kostienė išjojo j
Angatubą labai anksti, ketin
dama paimti autobusą į Itapetiningą dar 8 vai. Valandą
vėliau išjojo ir Dr. J. C. Sa
lem. nes j^m reikėjo egzami
nuoti kandidatus į pirmąją
Angatubos gimnazijos klasę,
dar neturinčią valdžios pas
kirtų mokytojų. Aš išvykau
tuojaus po pietų. Kadangi ly
ja jau pusantros dienos, tai
kelio visai nebėra, net trak
torius per tokį purvyną nevisuomet lengvai pravažiuo
ja Raitas irgi negalėjau jo
ti, nes reikėjo neštis altorių
ir lagaminėlį. Atrasta išeitis,
dviejų ratų karieta ir du ar
kliai pajėgė, per pusantros
x alandos, diriguojami pono A.
Senvaičio, nugalėti beveik 8

Ne prie marių, kur laukt savo laivo einu,
Ne kalnuos, kur gaivaus mėlynumo tiek daug Gimtuose laukuose tarp skaudžių aimanų
Aš tave atradau, aš Tave atradau.

Buvę žvilgsnis gailus ir pasvirus galva,
Kai dienų lūkesy, tartum jūroj, skendai.
Sugraudino Tave raudomis Lietuva Žmonės, medžiai, jurginų žiedai...

Patylom aplankei daug pasaulio šalių Aplankei, bet tarp jų neradai nė vienos,
Kur naktis taip vėlai užmigdytų šilus,
Tiek nuskęstų žvaigždžių vakare tvenkiniuos.
Ir panūdai gyvent amžinai su mumis Nepalikt be globos tų graudžių lygumų,
Ir panūdai gyvent, nors kasdien vinimis
Prie to kryžiaus kieme Tave kaltų už mus.
Pancho Gonzales, amerikonas, pasaulio teniso nugalėto
jas 1956 m., 6 pėdų ir 3 colių aukščio. Nežiūrinti didelio
ūgio teniso aikštėje yra labai vikrus ir stipriu smūgiu atmu
ša sviedinuką. Pancho tėvai yra atvykę Amerikon iš Mek
sikos. Būdamas vaiku Panchos buvo laikraščių pardavėjas,
16 mėnesių tarnavo Amerkos karo laivyne, nuo 1947 m. pra
garsėjo kaip stiprus teniso žaidėjas.
(US1S)

Didelis būtų lietuvių tautai
pasitarnavimas, jeigu mes ateityje lietuviškomis progra
momis pajėgtume suindominti brazilus ir kitas tautines
mažumas. Tai būtų didelė
Lietuvai propaganda jos ko
voje už išsilaisvinimą, Žen
giant kultūriniam radijo pus
valandžiui j antruosius metus
sustiprinkime jo meninių pa
jėgų kolektyvą ir rėmėjų gre
tas ir tuo parodysime, kad
lietuviai žengia petys į petį
su kitomis kultūringomis tau
tomis.
Pavergtoji Lietuva
mus įpareigeja
Kultūros Radijo Pusvalandžio
Kolektyvas

S. Paulo, .1957 m kovo m. 5 d.

kilometrus kurie skiria fazen
dą nuo Angatubos miestelio.
Tenais manęs jau laukė Dr.
J. C. Salem, gerb. vietos kle
bonas ir dar grupelė iki to
laiko nepažįstamų asmenų.
Autobusu pasiekėm Itapetinln
gą apie 17 vai
Trečiadienis, vasario mėn.
27 d. po šventų Mišių aplan
kiau vietos lietuvius, šiemet
jų truputį mažiau negu kitais
metais, štai jie.
Mykolas ir Antanina Busliai. Jis jau aštuntąjį dešimt
metį beminąs senukas, bet
dar vikrus ir darbštus, visą
kiaurą dieną kratąs sūnaus
Kosto dirbtuvėje. Antanina a
trodo nemažai jaunesnė už
savo vyrą, rimta ir labai ma
loni lietuviška motina. Sūnus
Mykolas mirė S. Paulyje prieš
porą metų. Juozas, Vytautas,
Ona ir Jieva gyvena Š. Pau
lyje su savo šeimomis. Kos
tas, vienas iš geriausių nasau
lie žmonių, gyvena su tėve
liais. Nežinia kur Jonas įieš
ko savo laimės. Tėveliai, bro
liai ir sesutės labai norėtų
sužinoti apie brolį Joną Buslių. Nejaugi jis, ar kas kitas
jį pažįstąs, neatsilieps? (Cai
xa postai 118, S. Paulo, Bra
sil).
Kostas ir Zenaidė Busliai.
Kostas, jau aprašytųjų Buslių sūnūs, arti 40 metų am
žiaus, nepaprastos energijos

Ne te o keliu

Ką darysiu gi aš, jeigu laivo nėra,
O sugrįžti liepi tuoj" pėr jūrą namo Mano Dieve, gal jį nuskandino audra
Ir daugiau neišmes iš vandens gilumos!

vienyhėn...

Kadangi buvau 16-tos mi
nėjimui, ruošti komisijos na
rys ir buvau įpareigotas kaikuriuos darbus atlikti, jų tar
pe pakviesti dainininkus, jau
čiu pareigos atitaisyti kaikuriuos «Žinių» (nr. 435) netiks
lumus.
Pirmiausia dėl minėjimo
vietos. Komisija apsvarsčiu
si visas galimybes nutarė, kad
šiuo momentu patogiausia yra suruošti Vila«Zelinos «už
kampyje». O nepatenkintas
korespondentas galėjo imtis
iniciatyvos ir suruošti minėj!
mą kur nors Praça da Sė. Mi
nėjimus ruošti niekas neturi
monopolio. Jį gali ruošti or
ganizacijos bendrai ar paski
rai. Net ir paskiri asmenys
gali tai daryti. Joks įstatymas
to nedraudžia. Gali išsinomuo
ii salę kokią nori, pakviesti
kalbėtojus sulig savo skoniu,
suorganizuoti meninę progra
ma kpkia patinka Kadangi
daugumą publikos visuose mi

nėjimuose sudaro Vila Zelinos ir apylinkės l etuviai, tai
visai nuoseklu, kad minėji
mas teu ir buvo suruoštas. O
pagaliau Vila Zelina nėra kur
nors Mato Grosso ar Amazo
nas džiunglėse. Čia lankėsi
kardinolas Spellman, Ameri
kos ambasadorius Adolf Ber
ley, S. Paulo gubernatorius
Janio Quadros ir kiti.
Solistas K. Ambrozevičius
nedainavo, nes neatvyko pia
nistė. Ar dainininkas galėjo
ar negalėjo be pianistės Jai
nuoti, sprendžia jis pats, nes
jo čia specialybė. Ar F. Gir
dauskas galėjo akompanuoti
ar ne, jis pats žino
Gal š apie 30 minėjimo Am
brozevičius pirmą kart šiais
metais ne del jo priklausan
ėių aplinkybių nedalyvavo pro
gramoje Ir už tai «Žinių» ko
respondentas siūlo «visai ir

nekviesti į bet kokį bendrą
lietuvišką pobūvį ir garbin
gus Tautos minėjimus». Čia
atrodo, kad korespondentas
aprašydamas Vasario 16 tos
minėjimą, kokias tai kitas sąs
kaitas ar piktumus nori suves
ti su Ambrozevičium. Kitaip
toji jo rūstybė, siūlymas ižo
iiuoti iš lietuviškos visuome
nės yra nesuprantama ir net
juokinga.
Šia proga primintina, kad
kai Ambrozevičius studijavo
dainavimą ir paprašė Lietu,
vos įstaigų stipendijos prašy
mas nebuvo patenkintas. Sti
pendiją davė Suomijos konsu
las. O Lietuvos konsulatas ir
gi nemaža turėjo stipendinin
kų.
Tačiau šiandien Ambroze
vičius stipriai yra įsijungęs į
lietuvių kultūrinį gyvenimą,
(pabaiga 4 pusi.)

ir intelektualinis vyras. Ne
žiūrint praeities, galiu iš pil
no įsitikėjimo tvirtinti, kad
nėra pasaulyje lietuviškesnio
lietuvio negu šis šviesios as
menybės žmogus. Niekuomet
dar nesutikau savo gyvenime
žmogaus kuris tiek daug my
lėtų Lietuvą, lietuvius ir visą
kas lietuviška! O gi aš pažįs
tu pavyzdingiausių lietuvių!
Erdvūs ir vaišingi namai
kuriuose gyvena su savo tė
veliais, yra jo nuosavybė.
Prie namų, didelis žemės plo
tas (miestelio centre!) kur sto
vi moderniška jo patie įreng
ta «oficina» kurioje atlieka
mi kalvio ir dailydės įvairi
ausi darbai. Joje dirba jis
pats, jo mylimas tėvukas ir
pora ar trejetas samdinių
Ten pat turi ir vieną «qui
tanda».
Gerb. Kosto Busliaus na
mai yra «lietuvių namai». Čia
kreipiasi kiekvienas iš kitur
atvykęs lietuvis. Ir čia randa
ir prieglaudą, ir patarimą ir
pagalbą! Čia visi randa lietu
višką. ir mylinčią širdį! Gal
tik a. a. Mykolo Busliaus šir
dis buvo tokia didelė kaip
jo brolio Kosto! Dovanokite,
gerb skaitytojai, kad taip
kalbu apie dar visai sveiką
ir gyvą asmenį Jeigu netiki
te, nuvažiuokite į Itapetiningą ir pasiklauskite pirmojo
lietuvio kurį surasite. Kostas

baigęs gimnaziją, lânkn «Es
f
cola Comercial».
Kosto žmona, verta savo
vyro. Gal nieko ir nereikia
apie ją sakyti! Ana Yara, ši
os Viešpaties palaimintos šei
mos duktė, trečiosios klasės
gimnazistė. Constantino, dar
visai jaunutis muzikantas, lan
ko pradinę mokyklą.
1955 metais šiuose namuo
se dar gyveno Jono ir Jievos
Taujanskų šeima Žavinga Lie
tuvos laukų dukra ponia Jie
va yra gerb. Kosto sesuo.
Šios šeimos sūnus Albinas, gi
męs dar Lietuvoje, baigė Ita
petiningos Prekybos mokyklą
ir tuojaus gavo darbą S. Pau
lo mieste. Duktė Irena, bai
gusi Itapetiningos mokytojų
seminariją ir specializacijos
kursą, laimėjo pirmąją vietą
konkursiniuose egzaminuose
dėl valdiškos mokytojos dar
bo. Todėl gavo teisę pasirink
ti vietą valstijos sostinėje, S.
Paulo mieste, darbaujasi Vi
Ja Maria priemiestyje. Tai į
vyko 1955 metais. 1956 metais
pas ją persikėlė gyventi tėve
liai su dar visai mažyte So
nia.
Gyveno Itapetiningoje ir
Milišauskai, pernai išvažiavę
į tėvynę Lietuvą. Turėjo 18
metų dukterį Vanda ir vos
ketverių metų sūnelį Algir
dą. Vanda, baigusi It»petinin
gos Curso Cientifico 1955 me

tais, 1956 metais jau įstojo į
universiteto Matematikos fa
kultetą be jokių kitų pasiruo
Šimų, kas aiškiai parodo jos
nepaprastus gabumus mokslo
srytije. Deja, ir ši nabagė
nors pilnateisė Brazilijos pi
lietė, dabar Lietuvos žudikų
rankose. Tai buvo žavinga ir
labai gražiai lietuviškai kai
banti Brazilijoje gimusi lietu
vaite. Dabar, kaip sužinojau
iš laiško, tęsia savo mokslus
Vilniaus universitete. Motina
ir vaikai, geri katalikai.
Bronius ir Roza Bačkaus
kai. Jinai brazile, labai pado
ri ir maloni moteris - net a
trodo lietuvė! Turi sūnų Cons
tautino ir dukreles Anelę ir
Aną. Visi dar mažiukai. Bro
nius stiprus lyg ąžuolas vi
suomet gerai nusiteikęs ir
malonus tautietis. Turi ūkį
São Miguel Arcanjo apylinkė
je, o Itapetiningoje, maisto
prekių parduotuvę. Tik per
nai persikėlė su šeima į šį
miestą. Pernai jo ūkio naujuo
se, dideliuose ir gražiuose na
muose surengėm Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimo
šventę į kurią atvyko ne tik
itapetiningiečiai bet ir angatubiečiai lietuviai bei didelis
būrys sanmigueliečių brazilų
su savo prefektu priešakyje!
(B. D.)
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Jus ir jie susitiksite

Is Dienoraščio

Švento Tėvo įgaliotas rū
pintis tremtinių dvasios reika
lais J. E. Kardinolas Piazza
prieš kiek laiko lankėsi lietu
vių «Vasario 16 Gimnazijoje»
Vokietijoje ir atsakydamas į
moksleivių sveikinimus paša
kė šiuos žodžius:

Einu gatve. Po kojomis gir
gžda sniegas. Ir ore tiek daug
snaigių. Jos sukasi, siūbuoja
ir pamažu krinta ant žemės,
namų, medžių. Visa žemė su
sisupo baltu pūku. Mano šir
dis taip pat apsnigta. Ten rus
ti šalta žiema. Vėjai staugia,
net klaiku ..
Ne, dar negrįšiu namo. No
riu tuo baltu taku eit toli to
li... Ten net iki anų žiburių
ant kalno...
Kas tai? Kažkas švelniai
mane paliečia už rankos.
— Vale, kur eini taip susi
mąsčius — j mane žiūri dvi
mėiynos akys.
Nustembu. Paskui tiesiu ran
ką savo buvusiai mokytojai.
Ji nesistebi mano sumišimu
Eina šalia manęs ir kalba.
— Tave senai mačiau? Kur
buvai dingus? —
Pasakoju jai apie vasarą,
apie lankas prie Dubysos, pie
vGse, pievose šnarančias smil
gas. O dabar visa tai užklojo
snaigės. Šaltos, šaltos snai
gės .
Bet čia jau jos namai. Ei
nu kartu su ja, nes ji turinti
man daug pasakyti. Pagaliau
aš noriu pabūti su ja, pail
sėti.
Sėdime prieš ugnį. Ji lai
ko mano ^sušalusias rankas,
žiūri man į veidą. Šypsosi...
Prieš mane slenka metai. Anie ,mokslo met‘i. Kiek nuos
tabiai giedriu valandų. Moky
tojos vardinės. Klasė skęsta
gėlėse. Ant stalo svyra ramu
nės, rugiagėlės — tik laukų
gėl^s O mokytoja stovi ir
šypsosi. Jos akyse džiaugs
mas ir ašaros. Ji apglėbia gė
les ir bučiuoja. Paskui mums
kalba apie draugystę, amži
ną meilę, liepsnojančią, iš
tvermingą.
Aš žiūriu į liepsną. Jaučiu
kaip šiluma glosto man vei
dus. rankas. Man jau visai šil
ta. Mėlynų akių liepsna palie
čia apledėjusią širdį. Nuosta
bi giedra manoje. Jau nebe
jaučiu to kartaus nusivylimo.
Man grįžo anų dienų jėgos,
pasiryžimas.
— Ačiū! — dėkingai spau
džiu mokytojai ranką

JIE IR JÚS SUSITIKSITE...
Šis mūsų susitikimas pažy
mėtas popiežišku ženklu ne
vien dėl to, kad prieš jūsų a
kis tiesiasi popiežiška vėl a
va, bet pirmiausia jis iškyla
iš jūsų atstovų žodžių Ir ti
krai mane čia pas jas nepa
prastai džiugina jūsų gyvas
patvirtinimas ir pakartotinas
maldos žodžių pažadas, kad
kad Šv Tėvas Pijus XII, ku
ris tvirta ranka veda Peiro
laivą šių laikų audrose, ilgus
ilgus metus vadovautų Katali
kų Bažnyčios ir visos žmoni
jos gerovei.
Lietuvių tauta, kuri tėvynėj
neša skaudų bolševizmo jun
gą ir lietuviai tremtiniai, iš
sklidę visame pasaulyje, yra
vieningi siekimais ir savo vei
kla. Esu tikras, kad ir šiuo
metu jūsų mintys skrieja j to
limą tėvynę, pas savuosius.
Jie gi savo sieloje ilgisi jū
sų. Aš tvirtai tikiu, kad vie
ną dieną jie ir jus susitiksite
tėvynės žemėje, vieni kitus
meiliai apkabinsite ir viena
širdimi ranka rankon žengsite
į naują tikrosios gerovės atei
tį.
Dabar perduosiu joms Šven
tojo Tėvo dovaną. Tegul
Kr'staus Vietininko palaimini
mas nužengia ant jūsų visų:
kurie esate Vokietijoje, kurie
išsisklaidę įvairiuose kraštuo
se, ar yra tėvynėje. Tenužen
gia šis palaiminimas ant visų
Lietuvos vaikų, nešdamas tė
viškos meilės paguodą. Ypa
tingu būdu tenužengia’ šis pa
laiminimas ir ant šios gimna
zijos. Linkiu jai Šviesiausios
sėkmės. Šiai kultūrinei insti
tucijai labai pritinka tradici
nis linkėjimas: Vivat. crescat
floreat! Taigi, gyvuokite, au
kite, žydėkite jūsų asmeniš
kai ir jūsų brangiosios tėvy
nės ateičiai.

Greičiausias pasauly bėgikas. Bobby Morrow, -1956 mMelbourne, tarpatautinėje olimpiadoje laimėjęs pirmą vietą
100 ir 200 metrų bėgime. Jis yra studentas. Baigęs mokslus
nori įsigyti vatos ūkį. Taip pat mėgsta golfą ir vandens
sportą.
*
(USIS)

Lietuviška mokykla
Retire Auga

Bom

K>vo 3 Bom Retiro įvyko
iškilmingas lietuviškos moky
klos atidarymas. Pamaldų me
tu gražiai giedojo Tautų Par
ko Bažnytinis lietuvių Choras.
Kadangi Bom Retire jau ku
ris laikas jau niekas negieda
tai lietuviškos giesmės žod
žiai nevienam ir džiaugsmo
ašarą išspaudė Po pamaldų
salėje įvyko atid. Pirmiausia
po keletą žodžių tarė kun. J
Šeškovičius. Bom Retiro Lie
tuvių Komiteto pirmininkas
p. Matas Žvirblis ir šios mo
kyklos mokytojas p. Remenčius. Meninei daliai Parque
das Nações lietuviškos moky

/
klos mokiniai parengti raoky
tojo Bortkevičiaus suvaidino
nuotaikinga vaizdelį «Jonuko
Liga». VeiKHlėlis visus kal
bą suprantančius prijuokino
iki soties.
Mokinių į mokyklą užsirašė
15. Kovo 9 buvo pirmoji pa
moka: Į ją atsilankė jau 21
mokinys Džiugu kad moky
kla auga. Būdinga, kad visi
į mokyklą užsirašiusieji yra
jaunuoliai, lės, nėra vaikų.
Ar tiktai nebus liudijimas,
kad augdami žmonės supran
ta, kad dera mokėti tėvų kai
bą. Tačiau tėvai turėtų pasi
rūpinti, kad ir mokyklinio
amžiaus vaikai ją lankytų.
Mokyklos lankytojų tarpe yra
ne tik Bonretiriečiai bet taip

«TĖVYNĖS GARSAI»

t

VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9 19 m.

SEKMADIENIAIS
(pabaiga iš 3 pusi.)

NE TUO KELIU VIENYBĖN...
jį remia darbu ir pinigu, kai
tuo tuo tarpu buvusių Lietu
vos konsulato stipendininkų
nematome nė vieno lietuvių
tarpe.
«Korespondentas» pasitari
muose yra didelis vienybės
šalininkas ir apie vienybę vi
sai gražiai nušneka. Tačiau
kitaip elgiasi spaudoje. Į soli
darumą ir vienybę ne šitas
kelias veda.

Kun. P. Ragažinskas.

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»

Speciali “Cafė Seleto” programa visiems! Gali užsira
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré)
Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10
dovanų!
Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai
403, ir dalyvausite premijų paskirstyme!
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postal 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

pat iš Casa Verdės, Barafundos ir kitų apylinkių Tikimės
kad mokykla į šios apylinkės
lietuvių gyvenimą įneš daug
gyvumo Pradėjusiems linkė
tina ištvermės. Susitarus su
lankytojais nustatyta, kad pa
mokos vyks šeštadieniais (subatomis). Pradžia 6 vai. va
karo.
Mokyklai patalpos gauta
Dom Bosco Kolegijoje (Prie
N. S. Auxiliadora Bažnyčios)
įėjimas kairėje pusėj didžių
jų bažnyčios durų. Visi, ku
rie dar į mokyklą neužsirašė
prašomi atvykti tiesiai į pa
mokas ir užsirašyti. Laukiam.
Be p Remenčiaus mokykloje
dirbti maloniai sutiko moky
tojas S. Bakšys. Veiks dvi
klasės. Pradedantiems ir pa
žengusiems.

ATEITININKAMS
Ateinantį sekmadienį mene
sinis kuopos
susirinkimas.
Per 9 vai. Mišias bendra ve
lykinė moksleivių at kų Ko
munija po Mišių «Agapė»
(bendri pusryčiai). Visi galin
tieji išpažintį prašomi atlikti
iš vakaro 4 vai.
Ramovė atidaryta Trečia
dienį nuo 7 iki 10 vai. Šešta
dienį nuo 2 iki 10 ir sekma
dienį per dieną.

JAUNIMUI
Ateitininkų choras priima
choristais ne tik ateitininkus
bet ir kitus moksleivius bei
šiaip jaunimą. Ypač kviečia
tuos, kurie dar perjauni Ben
druomenės Chorui. Choro re
peticijos mokslo metu bus tik
vieną kartą savaitėje sekma
dieniais po 9 vai. šv Mišių.
Įsirašyti galima kiekvienos
repeticijos metu.

— Ateitininkų valdyba išsi
untinėjo keletai narių įspėji
mus, kad dėl jų nesilankymo
susirinkimuose jiems gresia
pavojus būti pašalintais iš na
rių.
— Paskutiniu metu penki
vyresni moksleiviai padavė
pareiškimus norėdami įstoti į
Moksleivius at kus. Džiugu,
kad organizuoto jaunimo gre
tos auga.
JAUNIMO DIENĄ
Gegužės mėn. rengs Par
que das Nações lietuviškas
jaunimas. Dabar repetuoja ši
ai šventei Vaičiūno komediją
«Viršininkienė». Veikalą rėži
suoja mok. Jurevičius.

LIETUVIŠKOS

PAMOKOS

Seserų Pranciškiečių gim
nazijoje prasidėjo praėjusį
pirmadienį. Ir šiemet veiks
dvi klasės. Lietuvių kalbą
dėsto mokytojos p. H. Mošins
kienė ir p. J. Valeikienė.

— Sunkiai serga pernai šią
mokyklą baigęs moksleivis
Jurgis Mošinskis. Linkime
greitai pasveikti.
— Praėjusį sekmadienį įvy
ko informacinis moksleivių a
teitininkų susirinkimas ir bal
savimai į Vyriausią At-kų Fe
deracijos Tarybą.
— Atostogų metu naujos
at-kų valdybos pastangomis
buvo praplėsta ramtvė pas
tatant naują stogą verandai.

— Gal dažniau mane aplan
kytum Valyte, — palydi ma
ne jos žodžiai.
Kokios
gražios snaigės.
Kiek jų daug. Einu baltu ta
ku.
Valentina Juškaitė
1940 m. «Ateities spinduliai»
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MUSŲ

1957 m. kovo 16 d.

MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACÍFICO JUNIOR
Dantų

pusi. 5

LIETUVA

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir be
maisto. Privažiavimas automo
biliu labai
patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

Reikia žinoti kur pirkti.

chirurgas

Jeigu reikia statybai medžiagos,

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

indų ir kitų reikmenų prieinamomis

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

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

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines
operacijas atlikti.

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

Industria e Comercio de Calçados

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua Mexico, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

Baa Javaės, 626 - Tei. 51-4311

-

São Paulo

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

feįįšŠįj;:
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RUA COSTA BARROS,

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
Telefone 63 5915

VILA ALPINA
cai

VIENINTELIAI ATSTOVAI

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

a

34-C
GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y A

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSÍMOKEJIMUI.

a
»
s

.

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

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Caixa Postal 3967

SÃO PAULO
iMBirec*
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IRMÃOS BAUŽYS
Regletrado no Ci R. C, »ob o n.® 551
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

|

Telefone 63-6005

f

Contratos de locação
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Centrai, na Junta Comercial Balanços
Diskai, na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
E&eritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
IQJ .
Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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Liet. Kat. Bendruomenės choro valdybos pranešimas

AV.

ZELINA,

7Q6

—

CAlXA POSTAL,

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro lietuviai bu
vo pakviesti kovo m. 15 d.
dalyvauti Vengrijos tautinėje
šventėje. Dvyliktą valandą
vengrai ir kitų pavergtų tau
tų atstovai su tautinėmis vė
liavomis, jų tarpe ir lietuviai
susirinko į švietimo minister!
jos patalpas. Iš čia visi nuė
jo prie Brazilijos laisvės kan
kinio Tiradentes paminklo.
Čia buvo pasakyta momentui
pritaikintų kalbų.
Be vėliavų dar buvo neša
mi plakatai su atatinkamais
užrašais. Lietuviai nešė du
plakatus. Ant vieno buvo pa
rašyta portugalų kalba: Lietu
va reikalauja: kad Jungtinių
Tautų Organizacija atitrauktų
rusų komunistų okupacinę ka
riuomenę, kad butų leisti
laisvi rinkimai Vengrijoje ir
kituose pavergtuose kraštuo
se. Antrojo plakato atsišauki
mu, kreipiamasi į brazilus
protestuoti prieš dvejopą
Jungtinių 'l’autų Organizacijos
mąstą tarptautinėje politiko
je. Lietuviai kankiniai eina
išvien su Vengrijos didvyriais.
Vakare vengrai savo klube
surengė priėmimą, į kurį bu
vo pakviesti ir dalyvavo lie
tuviai. Braziliškoji spauda šį
jvykį labai palankiai atžymė
jo ir komentavo.
/
— Ir Rio de Janeiro kaiku
rios lietuvius pasiryžusius
vykti į anapus geležinės už
dangos, nuo kelionės atšaldė
iš ten gaunami laiškai, kurios
rašo jų prieteliai neperse
niausiai Lietuvon nuvykę.

371 — ÇÃO PAULO

Liet. Kat. Bendruomenės choro valdyba praneša, kad
ji sieko nėra įgaliojusi choro vardu bet kokiems tiks
lams aukų rinkti ir niekur neturi įgaliotinių aukų ar
skelbimų rinkimui.
Choro rėmėjų mokestį renka iždininkas ir kiti valdy
bos nariai.
Valdyba: P. Šimonis. V. Tatarúnas, A. Gudanavičiutė,
A. Kasperavičius, J. Baranauskas.

valdybos narius iki kovo 24
dienos.

LOTERIJOS BILIETŲ PLA
TINTOJAI

Jau iš anksto ruoškis į

fPALCCf VAIKAEA,

Labai prašomi iki šio sek
kurį ruošia laikraštis “Mūsų Lietuva", balandžio m. 27 d.
madienio atsiskaityti už išpla
tintus bilietus. Negrąžintieji
Bus įdomi ir įvairi programa.
bilietai negalės dalyvauti trau
kime.
Taip pat prašomi blynų ba
liaus bilietų platintojai gali
- Antradienį švento Juozą lo Al, Polišaičio, tai ir
mai greičiau atsiskaityti, kad po šventė. Juozų yra nema numatytą susirinkimą bei jo
butų galima paskelbti vakaro žai ir gerų vyrų Kaip kun. programą, sušauks ir paruoš
apyskaitą.
Šeškevičius, Matelioms, Luko p. Konsulas.
ševičius, Čiuvinskas, Baužys
— Naujos klebonijos šven irkt. Laimingų metų Juozams
— Į Parque das Nações ir
tinimas įvyks paskutinį kovo Ateinantį sekmadienį per kul apylinkes vis daugiau atvyks
sekmadienį t. y. 31 dieną.
turinį radio pusvalandį, Nove ta lietuvių apsigyventi. To
de Julho bus speciali Juo dėl šios apylinkės lietuviai
dar daugiau galės pasireikšti
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MO zams pagerbti programa.
kultūriniame veikime.
TERŲ DRAUGIJOS
— Švento Juozapo dieną
LAIŠKAI:
Susirinkimas šaukiamas šį Vila Zelinoje šv. mišios bus
sekmadienį Vila Zelinoje 3 8 vai. ryto ir 7,3.0 vakare.
Ad. Aiškiniui, Bogar, Pr.
vai po piet Narės prašomos
atvykti punktualiai, nes bus
- «Mūsų Lietuvos» redak Zagorskienei, G. Lukoševičių
svarstomi svarbūs reikalai ir cinės kolegijos narys indus- tei, J. Šiaučiuliui, Br. Aiškirenkama valdyba.
trialas Jonas Antanaitis šią nienei, J. Antanaičiui, J. Ivoš
Šia proga atkreipiame dė savaitę buvo operuotas Santa kai, J. Sliesoraičiui, J. Sėlio
mes} ir kitų lietuvių katali Helena ligoninėje. Linkime kui, Kun. A. Miliui, K. Tala
kių moterų, kurios dar nėra greit sustiprėti ir grįžti į na lai, N. Vinkšnaitytei.
draugijos narės. Ir jos yra mus.
■ Į.
kviečiamos būti narėmis. Taip
— Rio de Janeiro lietuvių
pat ir jaunamartės. Liet. Ka
VENGRIJOJE RAMU...
talikių Moterų Draugijos sky žiniai pranešama, kad «M L.»
riai yra visur, kur tik yra prenumeratą galima sumokė
Išsilaisvinimo kovų vadai
laisvame pasaulyje lietuvių: ii kap Kl. Martinkui, kuris iš komunistinės vergijos pas
Amerikoje, Kanadoje, Argen mielai sutiko patarpininkau kelbė atsišaukimą į Vengrijos
tinoje, Anglijoje, Australijo ti. Proporcingai su lietuvi] patriotinę visuomenę prašyda
je. Centras šiuo melu yra skaičiumi, Rio de Janeiro mi tautos šventės dieną veng
New Yorke. Kai bus laisva daugiau skaito lietuviškus lai ti bet kokių konfliktų, neiš
Lietuva, centras persikels Lie kraščius negu São Pauly.
duoti išprovokuojami komu
tuvon. L. K. Moterų Draugija
nistams, kad pastarieji nesu
— Agua Raza lietuviams šį žinotų nieko apie laisvės fron
yra daug svarbesnė, negu bet
X
kas mano. Labai gražu butm sekmadienį pamaldos bus 8 to kovotojus. Kai ateis iš an
vai. parapijos bažnyčioje
keto pramatyta sukilimo va
— «M. L» skaitytojas V. kad visos katalykės moterys
landa,
bus duotas ženklas sto
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Klimeika iš Jacarei prisiun
Kovo
m.
12
d.,
Lietuvos
ti
į
lemiamą
išsilaisvinimo ko
Zelinos
apylinkės,
bet
ir
ki

tė Cr.® 250,00, linkėdamas pa
konsulate
pirmininkaujant
vą.
sisekimo. Pažymėtina, kad ne tų priemiesčių. Per šią drau konsului Al. Polišaičiui, buvo
Nežiūrint
šitokio pogrin
mažas sumas V. Klimeika gijų daug gero galima pada pasitarimas organizacijų pir
džio
veikėjų
atsišaukimo,
ko
yra prisiuntęs ir lietuviškam ryti ir lietuvybės reikalu. Per
monistinė
vyriausybė
griebė
radijo pusvalandžiui. Tikrai, motinas galima lengvai pa mininkų. Suvesta vasario 16ne žodžiais, bet realia para siekti šeimas T°del ir šį sek tos minėjimo apyskaita, aptar si visų atsargumo priemonių.
ma padeda ir radijui ir spau madienį laukiame gausaus mo tas lietuvių dalyvavimas Ven Atrodo, kad krašte karo sto
terų dalyvavimo šaukiamame grijos tautinėje šventėje. Šiuo vis. Gatvėse ir ant kelių sto
dai.
susirinkime.
klausimu nutarta: kadangi pa vi ginkluoti kariai ir policija
tys vengrai São Pauly neruo Nemaža areštuotą įtartinų as
CHORO PIKNIKAS
- Blynų baliuje rastas lai šia jokio viešo minėjimo, o menų Laisvasis pasaulis ven
Norintieji kovo 31 dieną su krodis. Kreiptis į Mg. Vįnkš- tik transliuos specialiai pa grų tautinėje šventėje siuntė
L. K. B. choristais važiuoti į naitienę - rua Barão do Pi ruoštą programą, per radijo
ir televiziją, tai ir Lietuviai telegramas Jungtinjų Tautų
Santos, užsirašo pas choro rai, 65.
šią dieną nieko nedarys, bet Organizacijai ir žymiems po
vėliau prisidės pi’ie vengrų litikams, kad greičiau paverg
kolonijos ruošiamo susirinki tieji būt išlaisvinti.
mo.
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Vengrijoje vėl atnaujino kon
Taip pat buvo iškeltas ir
Radio Programos
aptartas veikėjų .susirinki centracijos stovyklas, kurios
*
mo klausimas. Kadangi ši ini sukilėlių praėjusių metų pa
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
ciatyva buvo Lietuvos konsu baigoje buvo panaikintos.
9,30 ligi 10:00 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. RagažinsSiunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos, Brazilijos, Anglijos siunčiami per
CENTRAL PARCEL SERVICE', INC., kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 8 savaites!
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. NfO 1.484

1

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines .
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kitios rūšies darbus atlieka.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo .

Kreipkitės bet kuriuo metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698,
Penha, São Paulo.
%
Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina
Arba rašykite Caixa postai 403 — São Paulo

Juozas, gim:
1)
8.IV.1914m, ■
2) Ašutaitis Juozas, gim.
15 12 1928-m.,
3) Bogdanowicz Wladyslaw
gim. 1918 m.,
4) Briedis Juozas, 5im. 1912
m,
5) Briedienė Kazė gim. 1905
m.,
6) Balionis Petras, gim, 11.
XI 1911 m.,
7) Balkauskis Kazimieras,
1921 m.,
8) Blinstrukas Aleksandras,
gim , 1919,
9) Bilvaišienė Birutė, gim.,
1910 m.,
10) Bytautas Alfonsas-Tadas,
gim , 21.IV. 1921 m ,
11) Bielkevičius Algimantas,
gim., 1905 m.,
12) Bielevičiūtė Marija, gim.
1919 m.,
13) Brantdner Ieva, gim.
1899 m.,
14) Bonacker Otto, gim. 11.
11.1913 m ,
15) Krukelis Jonas, gyv.
São Paulyje,
16) Jačiunas Juozas, s.
Juozo,
17) Jučiūniene1 - Januškevi
čiūtė Julė,
18) Jasiulaitė Morta, gyv.
Porto Alegre, gim. Šiaulių
apskr.,
19) Bliznikas Kazys,
20) Sedziukevičius Petras,
Jurgio s., gyv. Buenos Aires,
21) Jakštaitė O'ėsia, kilusi
iš Skaudvilės valšč., gyv., be
rods Argentinoje,
22) Akucevičius Vincentas,
Mato sunūs, gim. 1910 m,
23) Linkevičius Stasys, Vla
do sūnus, gim. 1.X.1920 m.,
Vandžiogalos valščiuje, Kau
no apskr.,
24) Beveinis Jonaš, gyv. S.
Paulyje,
25) Wentkowitch Stasys,
gyv. Brazilijoje,
26) Čaplinskas Zigmas, gim.
14 II1916 m.,
27) Čerekevičius Viktoras,
gim. 1905 m.,
28) Dulevičius Leonas, gim.
22 X.1922 m ,
29) Dreseris Leoardas, gim.,
1905 m. ir
30) Didžiulienė - Grumodaitė
A., gim. 1926 m.
Ieškomieji arba apie ju
os žinantieji, prašomi atsiliep
ti: Consulado da Lituânia,.R.
Dom José de Barros, 168 - 5.°
andar, Caixa Postai, 7249, S.
Paulo, Brasil.
— Vaistininkas J. Lukoševi
čius keletą dienų pasisvečia
vęs Urugvajuje, praėjusį <šeš
tadienį sugrįžo į S- Paulo.
— Kun. J. Janilionis, Rio
de Janeiro lietuvių kapelio
nas, kovo mėn. 19 d. ne tik
švenčia savo vardines; bet
taip pat ir 65 metų amžiaus
sukaktį. Didelę amžiaus dalį
praleido besidarbuodamas Pie
tų Amerikoje lietuvių tarpe.

PARDUODAMAS patogioj,
komercinėj vietoj žemės skly
pas, Praia Grande, Suarão
miestely, prie pat bažnyčios.
Sklypo plotas: 10x25. Elektra
ir vanduo jau įvestas. Smul
kesnių informacijų pas E. Rub
liauską rua Tamuanas, 35, V.
Zelina.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVTČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V.. Zelina
(prasideda iš A v. Zelina, 595)
SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA"
■■I SflE
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