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Nepriklausomybės paskelbimas lie* 
tuviu tautos valios pareiškimas.

Lietuvių Tautos Taryba pa. 
sirašiusi ir paskelbusi Lietu
vos nepriklausomybę Vilniuje 
1918 m. vasario 16 d., nebuvo 
pripuolamai sudaryta Jai įga 
liojimą visos tautos vardu kai 
bėti davė Vilniaus konferen
cija 1917 h Ši konferencija 
buvo tikras besikeliančios iš 
ilgų metų vergijos tautos va
lios pareiškimas. Nebuvo Lie
tuvoje miesto, miestelio, baž
nytkaimio, parapijos iš kur 
nebūt nuvykęs bent vienas 
atstovas į Vilniaus konferen
ciją. Konferencijoje labai ryš 
kiái atsispindėjo visos tautos 
nuotaikos, siekimai. Visų bu
vo vienas ir didžiausias no
ras matyti, po tiek daug ver
gijos metų, laisvą nepriklau
somą Lietuvą Lietuvių Tau
tos Taryba pirmininkaujant 
Dr J. Basanavičiui, laukė pa 
tegaus momento Lietuvos ne 
priklausomybei deklaruoti. Ir 
ta istorinė diena buvo 1918 
m. vasario 16. Istorinį nepri
klausomybės paskelbimo do
kumentą nasirašė daugumoje 
Lietuvos* ūkininkų vaikai.

Kad Lietuva buvo pasiryžu 
si būt nepriklausoma rodo ir 
gausūs savanorių būriai, ku
rie iš kaimų ir miestų ėjo Lie 
tuvos laisvės nuo priešų gin
ti >

Šiandieniniai Lietuvos oku
pantai, kaip matyti iš jų spau 
dos, negalėdami visiškai nu
tylėti apie nenriklausomybės 
paskelbimo faktą, stengiasi 
šios brangios dienos visai lie
tuvių tautai dienos reikšme 
sumažinti ir net iškreipti, kaip 
jau yra įprasta komunistų is
torikams, tvirtindami, žinoma 
be jokių įrodymų, kad pasira 
šiušieji negalėjo kalbėti tau
tos vardu, nes jie buvo «buo
žės nacionalistai», norėję Lie 
tuvą sujungti su VokTetija.

Kas bent kiek įtaria pasira 
šusiems tepaskaito Lietuvos 
nepriklausomybės ?tekstą&ir 
pamatys, kad jame kalbama 
apie laisvą, nępriklausorpą ue 
tik nuo Berlyno, bet ir nuo 
Maskvos, Lietuvą.

Lietuvoje išeinanti komuois 
tų spauda dažnai mini «bur
žujus - nacionalistus». Įdomu 
būt žinoti, ar didesnė klasių 
nelygybė buvo «buržujų» vai 
dymo metais, ar dabar? Kad 
komunistinėje santvarkoje nė 
ra lygybės, niekas negali nu
ginčyti Argi naprastas kolcho 
žininkas turi tas pačias gyve 
nimo, darbo sąlygas, but^, 
maistą kaip Paleckis, ŠuiųauB 
kas, Niunka, Venclovas? Ąiš 
ku, kad ne Kad yra klasių 
skirtumas, kad yra viena pri 
veligijuota komunistų k|ąąę, 
labai ryškiai atskleidė Milo 
van Djili, Jugoslavijos Kbcpu

nistų ideologo, dešinėsės Tito 
to rankos, seimo pirmininko, 
vieno žymiausių Jugoslavijos 
komunistų knyga, vardu «Nau 
joji Klasė». Tą aktyvaus, ko 
vojančio ir už drąsą, tiesos 
žodžius pakliuvusio už gele 
žinių grotų, turėtų pasiskaity 
ti kiekvienas komunistas. Pa 
čios Rusijos fabrikuose, jei 
eilinis darbininkas uždirba 
3008 kruzeirų, tai šefų algos 
siekia 60, ar net 70 tūksian 
čių kruzeirų per mėnesį. Vie 
na yra nenuginčyjama tiesa, 
kad darbo klasė niekur nėra 
taip išnaudojama, ka’p komu 
nistinėje santvarkoje. Nei 
prie Smetonos, Stulginskio ar 
Griniaus Lietuvos liaudis taip 
neskurdo, kaip skursta prie 
Paleckio ir Nikitos Krusčevo 
Laisvės jokios. Už žodį tre 
mia, už žodi žudo, anot Braz 
džioni©.

Okupuotosios Lietuvos ko 
munistų spauda plačiai apra 
šė nacių nužudytų aukų paini 
nėjimus, pavyzdžiui, kai karo 
metu Vilniaus krašte ištisi 
kaimai buvo sudeginti, o gy 
ventojai, viso 119, buvo sušau 
dyti. Ten žuvo nieko nekalti 
lietuviai. Tačiau kodėl užmirš 
tama pagerbti Červenės, Pre 
vieniškių, Rainių m.škelio, 
Budavonės miško ir kitų vie 
tovių kankiniai?

Lietuvoje šiandien kalbėti 
apie Lietuves nepriklausomy 
bę, apie atsiskyrimą nuo Ru 
sijos yra nusikaltimas. Krem 
liūs tik priverstas gražins Lie 
tuvai laisvę. Sunaikinti Kabai 
tijj jau buvo sena carų sva
jonė, kurią dabar raudonieji 
carai vykdo.

Vergija nėra amžina. Ji 
grius. Jos sutruškinimo dieną 
gali priartinti laisvėje gyve-

— Prancūzai niekaip nesu
sitvarko su savo kolonijomis 
Afrikoje. Ypač daug bėdos 
duoda Alžiro kolonija, kur 
sabotažo veiksmai ir prancū 
zų užpuldinėjimai nesibaigia. 
Prancūzai perpykę subombar 
davo vieną kaimą, ypač tas 
vietoves kur buvo susispie 
tęs nepalankus prancūzams 
elementas Pasaulinė spauda 
pakėlė triukšmą. Atrodo, kad 
jokia kaina prancūzai Alžeri 
jos neatsisakys.

— Amerikoje bedarbių skai 
čius šiuo metu siekia pus 
peukto milijono. Prezidentas 
tikisi, kad kovo mėn. bedar 
bių skaičius sumažės.

— Doleris šią savaitę buvo 
pakilęs net ligi šimto kruzei 
rų ir 50 centavų.

— Irakas ir Jordanija ruo 
šiasi susijungti federaliniais 
pagrindais, panašiai kaip Si 
rija su Egiptu. Prie šios gru 
pės tikimasi, kad prisidės Arą 
bia Saudita ir Libanas.

— (E) Kauno klinikinėje Ji 
šoninėje lovų skaičius išau
gęs iki 1200 Prieš karą buvę 
pusė to lovų skaičiaus Šiuo 
metu ligoninę aptarnauja 1600 
darbuotojų, iš kurių 240 yra 
gydytojai. Ligoninėje esą 38 
skyriai ir 16 specialių kabinę 
tų Be skyrių, esančių eilinė 
se ligoninėse, šioje ligoninė
je yra dar akušerinis, tuber- 
kulozinis, neurochirurginis ir 
kiti skyriai. Atliekamos sūdė 
tingos krūtinės ląstos, galvos 
ir stuburo smegenų operaci
jos. Nuskausminimui panaudo 
jami nauji narkozės būdai. 
Gydoma ir radijo izotopaie. 
Prieš keletą savaičių atidary 
ta du nauji skyriai: širdies 
bei kraujagyslių ligoms, o 
taip pat ir virškinamojo trak
to susirgimams gydyti.

— (E) Centralinis kenstruk 
torių biuras su eksperimenti 
ne baze steigiamas nuo 1958 
m. sausio 1 d. prie Lietuvos 
liaudies tarybos.

— (E) Sovietinis pašto žen 
klas, vaizduojąs Lietuvą, iš
leistas ryšium su Spalio re 
voliueijos sukaktim. Lietuviš 
ko peisažo fone atvaizduota 
mergina tautiniai^ drabužiais 
ir respublikos herbas. Lietu
vių ir rusų kalbomis užspaus 
dinta «Lietuvos TSft-ka».

— (E) Panevėžyje dabar 
esą 100 gydytojų, pranešė 
Vilniaus radijas.

nantieji. Todėl Vasario 16-toji 
tebūna pasiryžimo ir priešai 
kos diena vieningu frontu su 
eLprinti Lietuvos laisvinimo 
d’rbą. <*

— Vašingtonas, Londonas’ 
Paryžius ir Maskva dar tebė 
politikuoja per laiškus apie 
būsimą valstybių vadų konfe 
renciją. Jokiu konkrečiu klau 
simu, kuris turėtų būt įrašy 
tas į konferencijos dienotvar 
kę, dar nesusitarė. Atrodo, 
kad Maskvai svarbu yra dels 
ti. Ji gerai žino, kad daugiau 
laimėti jau negali. Nori išlai 
kyti tai, ką yra pagrobusi.

— Argentinoje visas dėme 
sys nukreiptas į rinkimus, ku 
rie bus 23 d. vasario. Per ši 
uos rinkimus hus matyti kiek 
yra stiprūs peronistai bei ko 
munistai.

— Brazilijos Rusijos diplo 
matinių ir prekybinių santy
kių atnaujinamo reikalas yra 
prezidento rankose. Visa šių© 
klausimu surinkta medžiaga, 
informacijos, įteiktos prezi 
dentui. Sunku pasakyti, koks 
procentas yra už santykių at 
tfaujinimą, ir koks prieš. "

— Gumos fabrikams S. Pau 
lyje ir aplinkiniuose miestu© 
se trūkstant žaliavos, yra pa 
vojaus pertraukti darbą ir ãt 
leisti darbininkus.

— (E) Kiek ko pardavė. 19 
56 metais Lietuvos respubli
kos prekybinės organizacijos 
gyvemojams pardavė: daugiau 
kaip 2000 motociklų, beveik 
53000 dviračių, apie 35000 ra
dijo imtuvų, 1200 televizijos 
aparatų, daugiau kaip 13000 
foto aparatų. (Šiaulių dvira
čių fabrikas per metus pagą 
mina apie 180 000 dviračių Iš 
Lietuvoje perduoto skaičiaus 
matosi, kad krašte lieka tik 
apie trečdalis gamybos, o du 
trečdaliai išvežami iš Lietu
vos).

— (E) Lietuvos jaunuoliai 
Kazachstane. «Komjaunimo 
Tiesos» žiniomis, Kazachsta 
no žemės ūkyje dirba 2000 
Lietuvos jaunuolių. 1260 jau
nuolių ir merginų tiesia gele
žinkelius. 5000 Lietuvos jau
nuolių padėjo šią vasarą nu- 
imti derlių 600.000 hâ plote- 
Lietuviai Kazachstane suarę 
64.000 ha dirvonų.

— Vasario m. 11 d. suėjo 
šimtas metų nuo Dievo Moti
nos apsireiškimo Lurde. Ši su 
kaktfs visame katalikų pašau 
ly iškilmingai minima, ypač 
didelės iškilmės buvo pačia
me Lurde, kurias pradėjo per 
radijo iš Vatikano pats popie 
žius.

Per ištisus metus iš viso pa 
šaulio plauks daugybė žm© 
nių Lurdan.

SKAITYK IR PLATINK 
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Mykolas Norgėla

Suristas žodis
Iš pulk. J. Giedraičio pasakojimų

Reikia — žodis, kad būtų kaip šūvis 
Kaip ugnis iš liepsnojančio žaizdro, 
Kad jis eitų, kaip ėjo lietuvis, 
Kada degė jo gyvosios žaizdos.

J. Krumiuas

— Taip,— atsiliepia vienas 
svečias, — buvo gražu pas 
jus stovykloje ši vakarą. Gra 
žu. Atrodo, kad šitoks trem
tinių gyvenimas atvėrė jūsų 
žmonėse begales talentų, ne
jaugi namie visa tauta šoko 
ir dainavo?

— Mes mokėjome tai visa- 
da, — sako šeimininkas, — 
argi tai nėra dalis gyvenimo 
išraiškos? Namie tai buvo na
tūralus džiaugsmas, o šičia 
visa tai išeina kaip amžinas 
stengimasis, skaudus įtikinėji 
mas, jog mes esame vertingi 
žmonės, kad esame dvasia, o 
ne tik mėsa ir kaulai, kurie 
minta globėjų teikiamu mais 
tu.

Abu karininkai susijuokia, 
tačiau šeimininkas negali pri
tarti — net nusišypsoti nega
li jis, šitas iškilmingas vaka
ras savo teisybe ir prisimini
mais yra sunkus kaip gedu
las. Ir todėl jo balsas yra kie 
tas, beveik rūstus, kai jis kai 
ba:

— Argi tai nėra komiška; 
jeigu pasakoma — Liberija, 
Albanija, net Monako - vaiz
das yra aiškus, savo krašto 
rėmuose jie yra įžiūrimi, kain 
mažiau ar daugiau žinomi pa 
veikslai. Sakysime, tai yra jų 
nuopelnas, arba pasaulio tei
singumas? Ne, tiktai atsitikti
numas, tiktai laimė, kad jų 
geografija yra toli nuo džiung 
lių O mes, su visa didele pra 
eitimi, su kultūra ir tik su 
vienu troškimu: būti laisviems 
savo laisvoje žemėje - mes 
turime kasdieną šaukti, kad 
mes esame, ir kas mes esa
me, ir mūsų šauksmas tuojau 
yra užmirštamas. Teisingiau 
sakant, mums net šaukti ne
leidžiama. Kas mes esame pa 
šaulio akivaizdoje? Geriausiu 
atveju DP - tarytum užrašas 
ant sunkvežimio sienos.

Yra tyla - visiškai nesiju
dindami sėdi žmonės, sėdi 
trys vyrai - ir sustingęs, tar
si ledinis, žvilgsi žalsvas vy
nas siauruose stikluose Pas 
kui šeimininkas lyg pabunda 
ir šiltai, vaišingai primena 
svečiams taures

— Tikrai, - sako amerikie
tis, laikydamas tarp pirštų 
stiklą, - tikrai, jūsų istorija 
yra garbinga, kaip išgirdau 
šį vakarą. Jūs galite didžiuo
tis savo senovės galingumu.

— Savo kančiomis bei iš
tverme - taip pat, - tyliai kai 
ba šeimininkas. Nedaugelis ir 
didelių tautų ištvertu tiek me 
tų vargo ir persekiojimo, kiek 
pakėlėme mes. Ar kas nors 
pas jus patikėtu, kad reikia 
kariauti dėl raidės, kari uiti 
nuogomis rankomis dėl kny
gos, ne dėl aukso ar koloni
jų, dėl maldaknygės. Ach, 
Danguje buvo Dievas, ir že
mėje mes - vieni, vieni, bė 
pagalbos. Kad aplinkui buvo 
kaimynai, mes pažinome iš 
to, kad jie mus smaugė kiek 
įmanydami.

Ir dabar atsiliepia svečias 
anglas;

— Tačiau jie teisę taipgi 
pripažino; argi mes šiandien 
negirdėjome jūsų nepriklau 
semybės akto? Po jo paskel 
bimo juk prasidėjo jūsų vals 
tybės atstatymas?

— Mano ponai, — taria šei 
mininkas ir pripildo taures, — 
mano ponai, jeigu prabyla ne 
bylys, jis išgąsdina kalban
čiuosius.'Toks buvo mūsų ak 

tas, ir jis buvo faktas, teisy
bė ir teisė. Bet sakykite, kas 
būtų iš Atlanto Charles, jeigu 
ji būtų pasirašyta ežere, ne 
saugioje baidarėje, čiulbant 
paukščiams Mes turime savo 
kaimynų parašus ir priesai
kas, ir jie patys išjuokė ir pa 
niekino tai, po kuo buvo pa
sirašę. Mūšų Nepriklausomy
bės dokumentas buvo tarsi 
vos gimęs kūdikis sniege tarp 
vilkų. Vokiečiai dar siautėjo 
Lietuvoje, dar atsiviję įkan
din jų Rusijos bolševikai puo 
lė mūsų miestus Jokia vals
tybė nesiskaitė su mumis. 
Taip, nė vienos pasiuntinybės 
herbas nepuošė mūsų miestų 
rūmų, neįsikūrė joks konsulą 
tas — mes buvome niekas. Ir 
čia atėjo tie, kurių tėvai ne 
šė žodį pro Sibiro tdgas ir 
žandarų šautuvus. Atėjo pa 
remti šito akto žodį, kad jį 
suprastų kiekvienas. Ir aš ne 
žinau tauresnių kareivių už 
tuos, kurie susirinko iš sody 
bu ir grįčių. Jie atėjo savo 
laisvu noru be geismo ir vii 
ties pasipelnyti ar gauti gar 
bės Ir kaip narsusis pasakos 
kareivis — jie užėmė užbur 
tus namus ir išvarė piktąsias 
dvasias.

— Ne, tai nėra jokia paša 
ka ponai, — kalba šeiminio 
kas, — bet kai iš komendan 
tūros išeidavo į sargybos bus 
tinę 8 12 kareivių, ginkluotų 
lietuviškų kareivių, tai buvo 
faktas, stipresnis už popierių. 
O po pirmojo pražygiavimo 
per miestą didesnio būrio tie, 
kurie iki šiol nieko nebijojo, 
nedoras, viduje susibūręs, 
priešų kurstomas elementas 
nugrimzdo į pogrindi; prieš 
jėgą jie traukėsi. Ir tuomet 
atvyko Misija — ištirti ir apsi 
žiūrėti, Amerikos Misija. Lie 
tuvių karinė sargyba saugojo 
jos buveinę mūsų geriausia 
me viešbutyje, ir ten krito 
mūsų pirmasis kareivis. Jis 
pastojo kelią vokiečiams, įsi 
veržusiems užpulti Misijos na 
rius. Savo kunigaikščiams 
mes supildavome ant kapo 
kalnus. Musu pirmasis tų lai 
kų žuvęs karys teturi tiktai 
kuklų antkapio kryžių— ta
čiau jis yra., mūsų karžygis. 
Ir mes didžiuojamės, kad jis 
žuvo gindamas mūsų svečius 
mes priklausome prie tų. ku 
rie niekuomet neužmiršta net 
nuoširdaus rankos mostelėji 
mo.

Kai jis nutyla, jis pats išsi 
gąsta šitos tylos; šitaip klau 
so abu vyrai, du svečiai, du 
karininkai Ir ji apima skaus 
mas ir atsiminimai, kaip šios 
dienos reikšmė.

«Gal būt turiu aptilti», — 
galvoja jis, tačiau ka^ba;

— Mūsų kariškuose archy 
vuose buvo vardai anglų ka 
rininkų, kurie padėjo mūsų

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
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«Karo Muziejaus sodnelyje.
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jaunai kariuomenei savo ži 
niomis, savo mokslu ir kilnia 
valia — anais laikais. Yra 
mūsų gatvių, kurios buvo pa 
vadintos jų vardais, jeigu da 
bar, - čia šeimininkas susi 
juokia, — jeigu dabar jūsų 
sąjungin nkai. atleiskite, nepa 
keitė jų savais. Su mūsų isto 
rija jie nesiskaitė, tą mes jau 
patyrėme Taip kaip nesiskai 
tė su sutartimis ir sienomis. 
Pirmas lauko kautynėse kri 
tęs mūsą karys žuvo bolševi 
kų fronte, savo žemėje, Kė 
dainiuose Pirmas mūsų kari 
ninkas taip pat iš jų rankos. 
Ar galite įsivaizduoti šitokią 
valstybę, gležną, vos pabudu 
šią iš letargo, ir kovojančia 
iš karto su trimis priešais? 
Vokiečiai nepasiduoda jo 
kiems Santarvės įsakymams, 
ir juos reikia išvaryti, bolše 
vikai turi užgrobę kelis di 
džiuosius mūsų miestus, ir 
lenkai taipgi puola su lupikiš 
kais instinktais ko nors pasi 
pelnyti Yra parašyta švent 
raštyje, kaip Romos kareivis 
draskė Kristaus rūbus, — taip 
ir bolševikai, kurie grobia 
kiek įveikia, ir lenkai, kurie 
kaip sakosi, turi didelį senti 
mentą Vilniui, nors tas senti 
mentas paremtas grobuoniško 
mis užmačiomis — grobstė 
vieni iš kitų mūsų sostinę. Ir 
iš viso to mes išėjome, mes 
galėjome ramiai gyventi savo 
krašte, kurį patys išgelbėjo
me. tik kaip neužgydomą žaiz 
da ilgus metus kentėme Vil
niaus netekimą.

— Taip, mes išėjome, — 
kalba jis toliau susimąstęs, - 
išėjome iš tų nelygių karų lai
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mėtojais. Bet kaip? Mes nega 
lėsime rašyti savo atsimini
muose: dalyvavau tokiame ir 
tokiame mūšyje • mes turėjo 
me suspėti iš. vieno fronto į 
kitą.

— Aš dalyvavau visose ne
priklausomybės kovose, - sa
ko šeimininkas patylėjęs, ir 
štai dabar sėdžiu čia.

Jis palinguoja galva Ir ūmai 
pakyla, pereina kambarį ir 
vėl sugrįžta atsisėsti.

—- Šitoje beviltiškoje tamsu 
moję šandieną kaip saulė 
man vaidenasi anie metai, pi] 
ni aukų ir prasmės Susiren
ka žmonės - puikūs vyrai, 
draugai aplanko ir primena; 
žinai, atsimeni, neužmiršai? 
Ar aš galėčiau užmiršti! Tave 
leitenantai Jurgi. Kaip lieps
na buvo jo gyvenimas ir bū
das, jis nušviesdavo viską.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
v

Priesaika Šešiolikta Vasario
Jeigu tavęs aš nemylėčiau,
Prikalkit mane prie uolos,kaip Prometėją — 
Tegu praeiviai man į veidą spiauna,
Tegu mano pasaulio niekad dienos neskaidrėja...

Prisiekiu tavo džiaugsmo kryžiais
Ir sėju tavo žemėn skambantį rytojų,
Užmiršusi savo dienų vainiką,
Tavo džiaugsmus ir ašaras, kaip maldą, vis kartoju-

Kada tavyje, mylimoji,
Pasklinda psalmių rytmetinių ūpas, 
Aš tau rožes segu į plaukus
Ir spaudžiu prie tavo krūtinės karštas lūpas.

O jeigu tu nuliūdus rymai,
Kad nemeilus tau svečias už žaliųjų vartų — 
Linksmai šypsotųsi man veidas
Jei dėl tavęs kardus mano širdin suvertų...

' Jeigu tavęs aš nemylėčiau, 
Aušrų ir sutemų išlyginkit man ribą — 
Te mano akys amžiais nepamato, 
Kaip tavo laisvės kalavijai saulėj žiba.

1958 m, vasario 15. d.

Niekados jis nepažino sustin
gimo ar ramumo. Širvintų Gie 
draičių mūšyje, kai buvo su
duotas didysis smūgis len
kams • miške mes dar susiti
kome; ten augo senas, dide
lis dvilypis gluosnis, ir jame 
jis buvo įsitaisęs šaudyti. Ir 
ten jį atradome; atsilošęs tarp 
abiejų kamienų, ant šakos nūs 
vėręs ranką, nuleistu į žemę 
šautuvu stovėjo jis, ir kai pa 
šaukiau vardu - neatsakė. Kul 
ka buvo pataikiusi į širdį.

Jo rankos dreba, kai jis iš 
siima cigaretes, ir svečiai už 
sirūko tylėdami.

— O kanit< nas Gaidelis iš 
šeštosios kuopos? - tarsi kal
ba jis su senais pažįstamais, 
tokie gyvi jo žodžiai, tarsi 
begalės vyrų praeina pro jį 
ir jis įsižiūri į daugelį veidu. 
Liepos mėnuo, taip, liepos 17 
tai buvo prie Dauguvos šlai
tų - latvių žalieji savanoriai 
turėjo dengti mūsų kairįjį 
sparną, neleisti bolševikams 
persikelti per Dauguva - ta
čiau jiems tas nepavyko, ir 
bolševikai pradėjo mus pupti.

— Ir ten, šlaituose, apsup
toje kalvoje mūsiškiai gynėsi 
kaip stumbrai Iš,apkasų at
sišaudė kareiviai, o kapito
nas stovėjo stačias, vienas; 
lyg paminklo statula, ir Šau
dė kaip velnias Ir kartą prie 
šo kulka perkirto jo rankose 
šautuvą Ir ką jis daro? - ir 
pasakotojas nusišypso, ir jo 
akys blizga. - ir ką gi daro 
kapitonas Gaidelis iš šešto
sios kuopos? Jis flegmatiškai 
nusispjauna, pasilenkia į ap
kasą pr<e savo kojų ir iš pir 
mojo kareivio pasiėmęs šau 
tuva atsitiesia ir vėl veda ug 
nį. O, norėčiau matyti tą kul 
ką, kuri tada būtų išdrįsusi 
pagauti, kapitone!

Ir ūmai jis susijuokia - taip 
ūmai, jog svečiai pasižiūri - 
jie yra tarytum pažadinti iš 
jiems nežinomo sapno ir su
grąžinti į žemę

—- Kas įvyko? - sumurma 
vienas

— Buvo linksmų įvykių,» - 
sako šeimininkas. - Ach, tai 
juk yra gražu tokiose įtemp
tose dienose. Tai buvojau vė 
liau - taip, mums ilgai reda 
vė ramybės, dėl geležinkelio 
iškyšulio ėjo mūšiai su len
kais. Pradžioje jie įsiveržė 
tolyn ir paėmė kelis mūsų 
kaimus - kol persigrupavo 
mūsų dalys ir mes galėjome

(pabaiga 3 pusi)
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padaryti priešpuolį. Taip.tre 
čią valandą po pietų atsiė
mėme Strielčiškės kaimą ir 
ramiai ruošėmės nakvynei. 
Ir tuo metų inspektuodami 
lenkų kuopas vyksta anglų 
generolas, jo adjutantas ma
jorai lydimi lenkų karininkų 
- mums gerai žinomo Wonso 
wicz’iaus ir kito. Tikėdami, 
kad kaime yra lenkų kariuo
menė, be jokio apdairumo įva 
žiuoja tiesiog mūsų sargy
boms į glėbį. Belaisvius rei
kia pristatyti į Onuškį, į divi 
zijos štabą Tuo metu genero 
las, vienarankis, kietų taurių 
bruožų karys, pareiškia, jog 
jam metas vakarienės ir poli 
šio. Jis duoda žodį, jog ryt 7 
vai. atvyksiąs į štabą, bet da 
bar - už nieką pasauly. Visą 
naktį vyksta abiejų šalių pro 
testai, teisių aiškinimai ir di
plomatiniai pasitarimai. Ta
čiau generolas be jokių prie
kaištų sutiko vykti tik atėjus 
7 valandai. Tai buvo gražu! 
Puikiose rogėse, apdangstyti 
gerais kailiais, anglai buvo 
nuvežti į štabą, ir iš ten nu
vyko į Daugus, paviešėti pas 
vieną žymų mūsų valstybės 
vyrą. Belaisvius lenkus užriš 
tomis akimis prastose šlajose 
pristatė į štabą - ir iš ten jie 
buvo pasiųsti į Kauną.

Dabar abu svečiai taipgi 
pasijuokia;

—- Svarbiausia visur išlikti 
tuo, kuo esi, - sako vienas 
linksmai, o antrasis taria rim 
tu balsu;

— Taip, jūs turėjote puikių 
žmonių. Tikiu, ir turite.

— Turime, - sako šeiminin 
kas. - Mūsų tėvynėje yra vy 
rų drąsių ir ištikimų, yra iš 
tvermingų moterų. Bet jeigu 
jie kasdieną marinami arba 
ištremiami, galite apskaičiuo 
ti, kiek laiko jų užteks. Ir 
mes, kurie esame čia, kurių 
širdys susitraukia iš beviltiš 
kūmo ir ausys sutrukinėja nuo 
gąsdinimų Ir matyti, kaip vi 
si išsižada musų, kaip išbrau 
kia iš valstybių bendrijos, vi 
si tie, kurie skaitėsi draugai 
nuoširdumu ir ūgiu. Gal Vi 
liūs Telis kažkada šovė dėl 
laisvės obuolį ant savo vaiko 
galvos - bet šiandien jie ne 
verti to padavimo. Kam jie 
nori įtikti, ir ko nori išveng 
ti? Maras perplaukia kanalus 
ir perlipa kalnus. Jie neišgel 
bės savęs dėl to, kad mes lie 
kame be draugų. Mūsų žodis

Petras Babickas

Atsisveikinimas
Danguj, kaip ašara, sužvilgo jau vakarė, 
Visur tamsu. Žuvėdra klykia bangose,— 
Ji vieniša kaip aš, kaip šitos ramios marios, 
Kaip mano, .x6esy paklydusi, dvasia.

Mintis nakties sparnais man atneša dvelkimą 
Nuo tėviškės laukų, apsupusių namus.
Rytoj skaisti aušra vėl puoš juos aukso dymais, 
Bet jau manes tenai — tėvynėj nebebus.

Gana, žuvėdra, rimk... Palik mane likimui, 
Benamiams jis dažnai kerštingas ir grubus... 
Nors trankosi širdis nuo jos gailaus klykimo, 
Bet aš, kaip šilko marios, — lygus ir ramus.

(Iš eik rink. «Dramblio Kojos»)

LIETUVAI
Šalie gimtoji! Iš tolimo už

jūrio moju Tau tropiškos pal 
mės lapais sveikindama Tave 
pilna ilgesio širdimi. Juk šir
džiai niekas neuždraus Tave 
mylėti.

Ir laisvai skrenda mano min 
tys su vėju skubančiu vakaru 
osna, skrenda virš šėlstančio 
okeano, virš amžinam ledyne 
snaudžiančių didingų kalnų, 
virš miestų paskendusių fabri 
kų durnuose, virš mėlynai ža 
lių miškų. Tarsi maža kregž 

yra suraišiotas, ir sakykite, 
koks karžygis gali kariauti 
kalėjime? O, atleiskite, per 
mano kalbas jūs liekate alka 
ni ir ištroškę. Bet čia mes 
tuojau neteksime paskutinio 
jausmo, kad galime ką nors 
vaišinti. Kaip norėčiau priim 
ti jūs svečius, savo namuose, 
savo tėvynėje.

— Kas žino, — sako vie 
nas svečias, — tas gali įvyk 
ti, juk pasaulyje dar yra tei
singumas.

- Taip, aš tikiu — sako 
antrasis, — tesingumes yra

— Kaip mes norėtume tuo 
tikėti! — tyliai pasako šelmi 
ninkas.

dutė, smailais sparnais rėžia 
tos mano mintys erdve skubė 
damos j Tave, taip kukliai 
prisiglaudusią Baltijos pakran 
tėj, mano mažoji šalie!

Štai švelnutės bangos baltų 
mezginių keteromis glosto Ta 
vo smėlėtą krantą, tarsi moti 
nos rankos su tokia meile jos 
amžiais skuba į Tave. Links
ta kopose plonutės smilgelės 
vėjo bučiuojamos, o išblyšku 
šią erdvę raižo gailus žuvė' 
drų klyksmas. Ko klykia taip 
gailiai žuvėdra?... Ar ne lygi 
ai taip šaukia mano širdis Ta 
ve prisiminus?...

Bėga mano mintys tolyn Ta 
vo pilkais dirvonais, Jais le
kia vasario vėjas ir jo pėdos, 
jo nykus kvatojimas sukausto 
Tavo purią žemę į kietus gru 
mstus, kurie skaudžiai užga
una mano koją Ten, toliau, 
amžinai žaliuojanti miškų šie 
na, tarsi užburta, slepia savy 
je neįžvelgiamas paslaptis, 
kurias tegalėtų. papaskoti šim 
tametis apuokas, jei jis mokė 
tų kalbėti.

O perskridus, amžinam nu 
sistebėjime linguojančias veš 
lias pušų viršūnes, skuba ma 
no mintys virš tų vietų, kur 

mano prisiminime liko vien 
sėdžiai, javais plaukiantys la 
ūkai, lyg ežerėliai žydinčių 
linų kvadratai, lyg rožiniais 
mezginiais padengti grikių rė 
želiai, gi toje spalvomis ban 
guojančicje visumoje, jaukiai 
glaudėsi vienaaukštės trobos 
dailiais gonkeliais poilsiui kvi 
ečiančios. svaiginančiu rūtų 
ir mėtų kvapu pakeleivingąjį 
pasitinkančios. Kaip graudžiai 
tylu ten dabar . Rytų vėjas 
nugnaibė darželių žiedus, nu 
plėšė stogus, išsvaidęs į šalis 
plonytes gontų lenteles... Ir 
patekėjusiam saulėsspinduliui 
nebėra kur spinkstelėti. Jis 
bailiai slenka sienomis ieško 
damas stiklo langelio. Jis jo 
niekaip neranda ir pavargęs 
nutupia ant purvinų skudurų 
ir sutrūnyjusių šiaudų gniuž 
tės užkišusios lango kvadra 
tą. .

O kur gi dingo jaunas juo 
kas skardinęs pavakariu lins 
tančią dieną? Kodėl taip liū 
dnai pakrypęs ratelis numes 
tas kampe? O kur senoji mo 
čiutė taip mikliai pešanti linų 
kuodelį ir pasaka palydinti 
špūlės skubantį plonytį s,-ū- 
lą9... Juk tai buvo taip senai... 
toji pasaka prie degančios 
spinksulės!

Ir štai kalnelis. Ant jo pa
krypęs, apsamanojęs kryžius. 
Čia ilsisi protėvių palaikai. 
Kiek daug kapų priaugo nuo 
tos dienos, kai paskutinį kar
tą Tave lankiau, šalie gimto
ji Čia pasibaigė senos močiu 
tės pasaka ir nebėra kas tę
sia jos pradėtą siūlą, nebėra 
nei linu kuodelio ..

NI A IJ J IENA 2
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O ten toliau matau miestų 
bažnyčių bokštus. Tokių gra
žių bažnyčių, kaip mano tė
vynėje, aš niekus nesutikau 
savo ilgoje kelionėje. Papras 
ta medinė koplytėlė, ar tai 
filigraniniai išdailinti gotiniai 
bokštai, ar dinamizme lužtan 
tys barokiniai atrodą iš tolo 
kaip porceliano miniatiūros, 
visa tai man byloja apie Ta
vo poetišką ir giliai tikinčią 
širdį, manoji gimtine!

Kaip tylūs dabar Tavo mies 
tai, ypatingai šį vasarį sutikę. 
Pilka žmonių masė slenka tai 
šen, tai ten. Veidai suakme
nėję, užmiršę šypsotis, kiekvi 
eno širdyje taip sunkiai užgi 
jautis skausmingas randas.

Neskamba maršai, neskam
ba laisvės varpas šį vasarį 
sutikęs. Sutryptas Nežinomo 
Kareivo kapas, sutrypta tris 
palvė. paskutinis karo invali 
das baigia savo dienas kaž 
kurioj prieglaudoj. Saulei be
sileidžiant slankioja Karžygiu 
vėlės ir ūkanų dulkėmis jų 
ašaros vilgo išniekintą Nepri 
klausomos Lietuvos kūną.

O jei Tu šiandieną galėtu
mei švęsti savo laisvės 40 me 
tų! Kokia, didmga ir graži, iš 
kėlusi savo šviesią galvą, sa
vo žydriomis šypsančiomis 
akim s Tu eitumei tarpe viso 
pasaulio laisvų tautui Tau len 
ktųsi prezidentai ir ministe
rial, diplomatai keltu šampa
no taures į Tavo garbę, šalie 
gimtoji. Dabar gi...

Tačiau, kad ir liūdnai kau
kia rytų vėjas Tavo apleistais

(pabaiga 4 pusi.)

KAUNE
Atsiminimai

(tąsa)

Pagaliau pasirodė dir'ekto
re, gana "važi blondinė, apie 
40 metų. Žinojau, kad ji mpka 
išsireiKšti, kaip seniau štoties 
vežikai. Bet čia, sako, kitaip 
ir negalima. Karo metu ji tar 
navo raudonojoj armijoj ka
reiviu, o tai jau daug sako. 
Žinojau taip pat, kad direkto 
rė čia yra «ciecorius ir Die 
vas». Nors tituluoja ją «drau
ge», bet tai ištaria su dideliu 
nuolankumu ir klausnumu.

Apžiūrėjo mane direktorė 
nuo kojų iki galvos ir pasis
veikino. «Taip, žinau, kalbėjo 
man daktarė, esi jos gimnazi
jos draugė. Gerai, jei nesidi 
džiuoji, gali bandyti mūsų fi- 
lialėje. Bufetas 50, buvusi 
«Šišlikynė» (seniau «Rosma- 
rinas»). Ten ne taip baisu. Pri 
prasi — išmoksi. Galiu tuojau 
nuvesti».

Einame Stalino prospektu 
(seniau Laisvės alėja). Atve
dus supažindina. Ten dirba 
bufetininkė ir padavėja. Bufe 
tininkė yra vyresnė; ji išduo

da prekes ir už jas atsako. 
Pardavėja priima prekes, tuo
jau už jas sumoka, išrašo ta
lonus, pagal kuriuos vakare 
atsiskaitoma; padavėjaatneša 
ir nuneša nuo stalų, suneša 
tuščius butelius j sandėlį, in 
dus suplauna, prižiūri švarą 
ir tvarką, padeda atidarinėti 
butelius bufetininkei.

Padavėja čia buvo Regina. 
Jau tuojau direktorė liepė ap 
sirengti ir išeiti. Ji būsianti 
perkelta į patį «Metropolį», o 
aš skiriama jos vietoj. Regi
na labai nepatenkinta staigiu 
jai nemaloniu įsakymu ir pik
tai žvairuoja į mane. Bet įsa
kymas lieka įsakymu Ji, ir no 
rėdama. negalėtų pasiskųsti, 
nes profesinė sąjunga palai
ko darbdavio, ne darbininko 
pusę. O be to — nenori, ne
dirbk, tavo vietos laukia de
šimtys.

Pradedu darbą

Ir taip su baime ir nepasi
tikėjimu pradedu darbą Dar
ba, kurio niekad nedirbau ir 

apie kurį neturiu supratimo... 
Darbo laikas — nuo 9 vai ry 
to iki 12 vai. nakties, bet pa
prastai užtrunka ir iki 2 va
landos nakties O po to rei
kia sutvarkyti patalpas, ku 
rios atrodo kaip po Sodomos 
ar Gomoros sunaikinimo. Pri
vemti kampai, pribjauroti ko- 
lidoriai, aplaistyti stalai, grin 
dys; visame tame mirksta duo 
nos kąsniai, nuorūkos, popier 
galiai, konservų dėžės, aliumi 
nijaus šakutės,sulaužytos ati- 
darinėjant degtinės butelius, 
silkių griaučiai ir 11. O dūmų 
— net juoda Viskam sutvar 
kyti ir išvalyti reikia dirbti 
iki 9 vai. ryto. Bet kaip tai 
atlikti, jei 9 vai. ryto praside 
da normalus padavėjos dar 
bas? Išeitis tik viena' reikia 
pačioms samdyti moterį, kuri, 
atėjusi anksti rytą, sutvarko 
visus tuos bjaurumus Mes jai 
mokam kiekviena po 5 rublius 
dienai; ji tokiu būdu iš mūsų 
uždirba 10 rublių kasdien .. 
Taip dirbame 5 dienas po 16 
valandų, o kitas 5 dienas ilsi 
mės. Jei kada dingsta norma 
Ii poilsio diena ir reikia dir
bti, tai už ją vistiek nemoka 
ma

Mano alga bus 200 rublių 
mėnesiui, Iš tų pinigų turiu 

pati įsitaisyti ir prijuostėlę, ir 
karūnėlę ant galvos. Už suda 
užytus indus kitus nuostolius 
atskaito iš tos pačios algos. 
Mano draugė bufetininkė gau 
na 3uQ rublių Ji turi sumokė 
ti iš savo algos, jei prekės 
sugenda Taip pat ji turi duo 
ti dažnai kyšių direktorei ir 
kontrolieriams.

Ir taip balandžio 28 aš pra 
dedu savo naująjį darbą.

Darbo diena

Iš ryto žmonių nedaug. Į 
tarnybą e’damas, užbėga ko 
kis «pijokas». — taip mes va 
diname savo svečius, nes čia 
baisiai geria.. Skubiai pavil 
go alumi gerklę, ir nė nešė 
dęs vėl bėga. Degtinės pas 
mus nėra. Tik alus, sitro, vy 
nas, šalti užkandžiai iš «Me
tropolio» virtuvės ir sandėlio.. 
Kaunįečiai daugiausia mėgsta 
alų kuris čia vadinamas «Žigu 
linis» Jo butelis—2,40 rb. Kar 
tais būna ukrainietiškas, tru 
pūtį tamsesnis už Žigulinį, jo 
butelis 2,60 rb. Dar pasitaiko 
ir Rygos alus.

Kas beužeitų — kiekvienas 
skuba ir nori kuo greičiausiai 
aptarnaujamas. Nors užsaky 
mai labai panašūs ir pasirin 

kimas nedidelis, bet darba8 
nėra lengvas. Vienoj salėj sė 
di koki penki stalai, apsėsti 
«pijokų»; kitame kambary 
apie 10 stalų. Iš to ar kito 
stalo šaukimas jį aptarnauti. 
Prieini prie vieno stalo priim 
ti užsakymo. Bus skandalas, 
jei suklysi ir prieisi prie pas 
kiau atėjusio. Meniu ant stalo 
nėra. Reikia viską žodžiu pa 
sakiti, ką turime Šalta labai 
riebi virta kiauliena — 100 gra 
mų 5 rubliai, dešra 100 gramų 
3,60-4,00 rubliai, žąsiena ke
pta, vieni kaulai — 100 gramų 
7 rubliai, antiena — 6 rubliai; 
dar esti buterbrodų, rolmopsų, 
silkių, sausainių, saldainių ir 
1.1 Bet kai užsako 100 gramų, 
svoris būna tik 80-70 gramų, 
nes gyventi reikia ,. Nuo kie
kvienos vyno bonkos taip pat 
nupilama .150 gramų ar papil 
doma vandeniu. Vynai dažni
ausiai esti «Anykšičų» ir Gru 
zijos, Moldavijos bei kitų so
vietinių respublikų. aKina — 
pusė bonkos apie 14 rublių, 
trys ketvirčiai butelio — 
22 24 rb.

Tie visi nupylimai ir nusvė 
rimai yra baisiai pavojingas 
reikalas. Tačiau be jų jokiu 
būdu negalima apsieiti.

(B. D.)
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:
Ramutis Kasperav-ieius, Vygaudas Navickas,

Leonardas Mitrulis ir Algis Z'bas

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
A.

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Skambink per amžins vaikams Lietuvos, 
Tas laisvės nevertas, kas nepina jos!!!

Didžiausias žmogaus turtas 
šioje žemėje yra laisvė. Šiai 
brangenybei apginti kilnieji 
aukoja viską, net savo gyvy
bę. Vasario 16-tosios proga, 
susimąstę k, mielasis jaunime, 
ar pajėgtum padaryti tokią 
auką, kaip padarė dešimtys 
tūkstančių tavo kraujo brolių, 
jei gyvenimas jos pareika
lautų.

—- MIELAS Lietuviškasis 
São Paulo Jaunime, «Jaunys
tės Aido», redakcija ragina 
tave dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime va 
sario 23: Pamaldose Vila Ze 
linoje ir iškilmingam posėdy 
je miesto teatre.

MALDA
Skaityta paskutini stovyk

los vakarą.
Parašė Danutė Bortkevičiūtė

Štai jau paskutinį kartą ky 
la j aukšti musų vakarinė 
malda pajūry.

Priimk ją, Viešpatie, nes su 
ja kartu kyla mūsų širdys.

Klaupiam prieš Tave, šios 
gražios gamtos Kūrėją, o mú 
sų širdyje jau skamba atsis 
veikinimo gaida

Mes dar girdim 'juros uži
mą ir nuskambėjusių lietuvis 
kų dainų aidą, bet putojaa 
čios bangos jau neša visa tai 
į praeitį, tolyn, vis tolyn. Ir 
už tai mūsų jauną širdį .pa

(pabaiga iš 3 pusi.) 

dirvonais sukaustydamas žmo 
nių širdis. Tavo vaikai laisva 
me pasaulyje Tavęs nepamirš 
ta. Kad ir skaudama širdimi 
jie šiandieną švenčia Tavo 
nepriklausomybės teisėto pri 
pažinimo 40 metų sukaktį.

Šalie gimtoji! Kol ošia Bal
tijos jūra meiliai glostydama 
Tavo gelsvus krantus, tol liksi 
Tu, didžios praeities mažoji 
šalie, aštriu dygliu laisvojo 
pasaulio sąžinėje. Ir kol Tau 
nebus gražinta laisvė, tas dy 
glys vis giliau smigs sąžinėn 
kiekvieno kas laisvę brangi
na.
Bet mes tikime, kad ateis di
ena ir Tu vėl iškelsi išvargu 
šią galvą, kad ir pražilusią 
kad ir giliai kančios išvago
tą, iškelsi ją išdidi, kaip he
rojus laisvų tautų tarpe. Vėl 
tui siunta rytys, lediniais pirš 
tais smaugdamas gyvybę, vis 
tiek ateis pavasaris ir savo 
pabučiavimu prikels besiver
žiančius daigelius. Tada vėl 
nuskambės * pavakariais lins- 
ma jaunystės daina Tavo pla 
čiais laukais, sudūzgės ratelis 
trobos kampelyje ir močiutė 
ims vaikaičiams sekti pasaką 
iš praeities, pasaką klaikią ir 
baisią, bet tai tebus pasaka, 
nes už lango aidės Laisvės 
Varpo sidabriniai garsai TA
VO LAISVĖS, šalie gimtoji! 

liečia liūdesys. Greitai atsis 
veikinsim, visa paliksim ir iš 
siskirscysim.

Gal kada vėl sugrįšim? Gal 
pajūrys vėl išgirs lietuvišką 
dainą?

Tačiau dabar jau iškėliau 
jam. Bet Tu o, Viešpatie, ve 
si mus, kaip veda keleivį auš 
rinė žvaigždė. Ir už tai Tau 
čia susirinkę visi viena šir 
dim dėkojam, Tave garbinam 
ir meldžiame palaimink, Vieš 
patie ir šią paskutinę naktį.

Amen.

STOVYKLOS DIENOS

1 Šiais, kaip ir kitais metais, 
ateitininkai surinkę būrelį 
jaunimo, vadovaujant Dėdei 
Juozui sausio 28 leidosi Į pa 
jūrj atostogų Tik šiais me
tais būrelis padidėjo nes va 
žiavo 50 asmenų. Priskaitant 
vėlinu atvykusiu stovykloje 
turėjo progos pabūti 60 žmo 
nių Kelionė buvo ilgoka. Va 
žiavome susispaudę Blogiau 
šia buvo tiems, kurie turėjo 
kojas ilgesnes už pačias «pe 
ruas», nes jos nė dvilinkos 
■nenorėjo išsitekti Akys ta 
čiau nebuvo suspaustos ir tu 
rėjo kuo pasidžiaugti, pirmą 
sias kelionės valandas gra 
žiais kalnais, likusias jūros 
bangomis ir pajūrio vasarvie 
tėmis.

Atvažiavę į vietą pirmiau 
šia gavome kelti lovas į mer 
gaičių rezidenciją, nes regis 
šeimininkai tokio skaičiaus 
svečių nebuvo laukę. Susi 
tvarkę ir išmėginę jūros ma 
lonumus valgėme pirmąja sto 
vykios vakarienę, kuri buvo 
ynač skani, nes iš namų išva 
žiavome be pietų. Kiekvieną 
stovyklos dieną pradėdavome 
šventomis Miš.iomisir trumpu 
Dvasios vado žodžiu ir baig 
davome vakarine malda. 3 
vai p. p. buvo mažiausiai sto 
vyklautojų mėgstamas dienot 
varkės punktas pašnekesiai 
paskaitos, silpnai mokantiems 
tėvų kalba lietuviu kalbos 
pamokos. Vakarais buvo pra 
moginės programos ir skaito 
mas linksmas stovyklos laik 
raštis «Borašiudas». Viena 
vakarą ant jūros kranto py 
lėm simbolinį partizano kapą,

Laisvės statula, Lietuvos

— Jaunimas vadovaujant p. 
J Guigai stropiai repetuoja 
tautinius šokius Nepriklauso 
mybės šventės minėjimui. Ti 
kimasi, kad «Kalvelį» šoks 18 
porų Dalis šokėjų yra nauji, 
nes ankščiau šokusieji išpui 
ko ir «branginasi»

— Ateitininkų susirinkimas 
šį sekmadieni po 9 vai. šv. 
Mišių bus renkama nauja kuo 
pos valdyba Visų narių daly 
vavimas būtinas.

— PARAPIJOS Blynų Ba
liaus meninę programą išpil

Nepriklausomybės simbolis.

PAGAL TAUTOS BŪDĄ .;

Tema apie dramblį buvo pa 
vesta parašyti įvairiu tautų 
rašenoms. Anglas savo veika 
lą pavadino: «Drambliai, ku
riuos aš sumedžiojau Indijo
je», prancūzas: «dramblio mei 
lė». Mistiką mėgstąs rusas dar 

. bą pavadino: «dramblys, ar iš 
viso toks sutvėrimas?» Nuošė 
klus vokietys veikalą pavadi 
no «dramblys; jo psiehologi 
ja, anatomija, jo būdas, jo a- 
teitis — įvadas į šešių tomų 
veikalą» Lenkas savo veika 
lą užvardino: «dramblys ir lem 
kų problema» Brazilas g: pa 
sirinks: «dramblys, kava ir 
samba», o lietu vis: «Dramblys 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nėję kaipo veiksnys».

TEORIJA, PRAKTIKA IR 
ĮPRATIMAS...

Viena moterų organizacija 
turėjo susirinkimą Surrey mi 
este. Buvo priimta rezoliuci 
ja. smerkianti nemalonų žmo 
niu įprotį šiukšlinti. Po susi
rinkimo salės valytojai prišla 
vė daug bananų žievių, obuo 
lių nuograužų ir saldainių po 
pieriukų.

— Užgaudamas savo prie 
šą tu pasidarai mažesnis už 
jį, atkeršindamas jam pasida 
rai lygus, atleisdamas jam 
tampi augštesniu už jį.

Benj. Franklin

APGYNĖ OŽKAS...
Tuo metu kai dar Audrey

deginom žvakutes, kalbėjom 
maldas ir tylėdami skirstėmės 
Kiekvienas jautė, kad ši tyla 
yra mūsų protestas prieš tuos, 
kurie varžo brolių laisvę ir 
salidarumo ženklas tiems, ku 
rie už drąsų žodį pakliuvo į 
kalėjimus. Kitą vakarą degi 
nome laužą: trečią traukiniu 
pasiekę už kelių kilometru e 
santį Itanhaen miesteli naktį 
pėščiomis bangu palydėti pa 
jūrių grįžome atgal Kitas, sto 
vykios laikas skirtas maudy 
muisi, žaidimams ir poilsiui. 
Išdainavome, visas mokamas 
dainos (dažniausia buvo dai 
nuojama Rožytės išpoliarinta 
«Pasėjau linelius ant pyli 
mo>). nrikalbėjom daug nie 
kų. arčiau vienas kitą paži 
nom ir labiau su<ds?yvenom 
Kai priartėjo paskutinė die 
na. visi gailėtom, kad tain 
greitai baigėsi stovyklos sa 
vaite Viena reikia apgailės 
tanti. kad stovykloje atsirado 
žmonių, kurie nesuprato ar 
nenorėjo sunrasti.kak pagrin 
'iinė stovyklos pasisekimo sa 
lyga yra Susiklausymas ir tuo 
gadino bendra nuotaika.

R. Dovydaitis

dys jaunimas. Rengėjai tiki
si, kad šiam trau kiniam lie 
tuviškam pobūvyje u '-'’vaus 
visas lietuviškas jaunimas.

Višinskis buvo gyvas. Ohio 
a stovas US kongrese John M. 
Vorys, lankydamasis Paryžiu
je, amerikiečių klube pareiš 
kė kad Sovietų užs. reik, mi 
nisteris Andrey Višinskis tai 
«sena nuodinga ožka».

Prancūzų gyvulių apsaugos 
draugijos pirmininkas tuojau 
pareiškė viešą protestą: «ož
kos yra nekalti gyvuliai, o 
nuodingų ožkų iš viso nėra».

DASIPROTÉJO...
Sovietų okupuotoje Rytų 

Vokietijoje, vienoje mokyklo 
je mokytojas nori palaipsniui 
įvesti į pamoką apie Neroną, 
kurs padegė Romą, taigi pa
sako >a;

— Šiandien noriu su jumis 
pakalbėti apie labai suktą 
žmogų. Gal net atspėsite ką 
turiu galvoje, jeigu smulkiau 
jį apibūdinsiu. Tai valdovas, 
tironas, didelės tautos vadas, 
kuris savo žmones įklampino 
į nelaisvę ir skurdą, su iana 
tiška neapykanta jis persekio 
jo visus krikščionis...

Tuo metu iš suolo pakilo 
komunistų org. jaunuolis ir 
sušuko;

— Drauge profesoriau, jei
gu jūs dar ir jo vardą paša 
kyšite tai atsidursite Sibire!

TECHNIKOS PAŽANGA..
Sovietinės totorių žemės 

šeštinėje, Kazanėje, arkliena 
yra laikoma rinktiniu patie
kalu.

Kartą svečias šaukia kel
nerį;

— Prašau pažiūrėti Štai sa 
vo lėkštėje radau gabalą au
tomobilio padangos.

— Viskas tvarkoje, drauge. 
Čia pagal penkmečių planus, 
automobiliai greitu laiku pa
keis arklius...

GRAŽIAI DAINAVO...
Kartą restorane du draugai 

pastebi nuostabią mergaitę. 
Abu susižavi.

— Svajonė! — jaudinasi - 
Leonardas

— Dėl tokis verta palaKsty 
ti, — sako Vincas.

Šis jau ruošiasi čia pat su
sipažinti. Leonardas sulaiko:

— Ką tu! Tik nubaidysi pa 
ukštelę. Tu perdidelis cini
kas, bejausmis, be romanti
kos. Aš pabandysiu su ja gra
žiai: susipažinti.

Leonardas po kiek laiko su
žino, kur ji gyvena, kadneve 
dus ir įsėlinęs į sodą jos pa
langėje pradeda dainuoti se
renatas. Kaip tik jis pradeda 
dainuoti, mergina priėjus ati
daro langą ir vėl nueina. Taip 
tęsėsi porą savaičių.

Leonardas pagaliau nutarė 
įvykdyti rimtesnį žygį.

Vieną dieną jis pasitinka 
grįžtančią iš miesto ir užkal 
bina;

— Atsiprašau, panele. Aš 
esu tas pats, kuris jūsų palan 
gėje vakarais dainuoja.

-- O, malonu! atsako mergi 
na. — Vakare jau tamsu, tad 
tamstos gerai neįžiūrėjau. 
Tamsta puikiai dainuoji. Tie
sa, aš apie daina nedaug te
nusimanau, tačiau tamstos 
draugas Vincas, tamstos dai
nas labai maloniai klausosi..
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D a n t u K Į i n i c a į
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, 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 platfn 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3-960 KO. 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.

ii m
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. 
Taisome visokiu rūšių radios Darbas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

finu ui, in m tm nu«nii nii m: i» minu iHi iimii nu nu nu m nii mi nu tir. ill;un uit m iii m ii»iii nu m m nu iutin mi m»i»i uikiiiii, ui;=g 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í 
| IRMÃOS BAUŽYS i 
Š Registrado no C. R. Ci sob o n.® 551 =•

Į Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
g Telefone 63-6005 |
| Aberturas de firmas 
j Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
| Contrat. na Junta Comercial 
g Dis^at. ná Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
£ _
«iiii<iii'ni§iwiiiiiuiiuiiiiiHiiiiiuiniiiiiiiuiitiiuiiBiiuiiniiu)iwtniiuiiuiiuiiuismiiiuitiiiiwiiFmimiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiuiiii>iipiiiiTii

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
XEnderêço Telegráfico: « C A B I U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
«6»

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

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

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

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

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A SOI

ÍKMÃCJ CAIDKIEKI
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

; Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jriuvyrLOJE LAUPO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

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

VISI KELIAI VEDA Į VASA
RIO 16 TOS MINĖJIMĄ

Jau vos viena savaitė beli
ko ligi Vasario 16-tos, Lietu
vos nepriklausomybės paskel 
bimo 40 metų sukakties minė 
jimo. Kiekvienas lietuvis pri
valo būt pasiruošęs, kitą sek 
madienį, vasario m 23 d. di
džiąja! musų tautos ir valsty 
bės šventei. Programa yra nu 
matyta sekanti: 11 vai, pa
maldos už Lietuvos išlaisvini 
mą V. Zelinoj, po piet, trečią 
vai. Teatro Municipal patal
pose, oficialioji dalis ir meni
nė programa. Tarp kalbėtojų 
bus žymus Brazilijos visuo- 
meninkas, universiteto profe
sorius, buvęs praėjusiais me
tais Brazilijos delegacijos prie 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos narys, Prof. J. C. Carlos 
Ataliba Nogueira

Mūsų gausus atsilankymas 
j Vasario 16 tos minėjimą bus 
ženklu, kad mes ir toli gy
vendami nuo savo Tėvynės, 
sielojamės ir rūpinamės jos 
reikalais ir kartu didele mo
raline parama bendram kovos 
frontui už laisvę.

Vasario 16 toji iš mūs reika 

BLYNE! BALIUJ
J 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

Ii fondo skolas.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Konsulas São Paulyję Aleksandras Poli- 
šaftis šiuo praneša, kad VASARIO 16 DIENOS proga, 
norintiems asmeniškai pasveikinti, priėmimas įvyks jo 

I rezidencijoje - Al. Gąbriel Monteiro da Silva, 1020, va
sario 16 d. nuo 17 iki 19 vai.

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali 
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

SUARÃO
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.
Daugiau informacijų kreiptis į «xMúsu Lietuvą».

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnaitj. R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaseliūną, R Barão dn Pirai 194, V. Lucia, Rua Gamė 
1052, Mokoje; pas mokyt. St. Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 706.

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

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

GARSUS FOTOGRAFAS

Bl LUCA J 
Iš Kauno

įsteigė Foto-Studiją savo namuose,
Avenida Zelina, 654.

JAU LAIKAS PRATĘSTI 
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

AII DAI”
1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas r

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) Sao-Ėento
vienuolynas. į

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

EJCKITCS3W CBN TA BĮ L
NA JCIIMENTC

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

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

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

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

• 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 pasiunėiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

lauja labai nedidelės aukos, 
atvykti į minėjimą.

Kitą sekmadienį, visi keliai 
iš visų priemiesčių ir provin 
cijos į didžiąją šventę. Vasa 
rio 16-tos šventę, teveda visus 
lietuvius!

— Lietuvių studentų susirin 
kimas, kuris buvo šaukiamas 
vasario 16 d Vila Zelinoje 14 
vai. perkeliamas į 2 d kovo 
tą pat valandą Vila Zelinoje, 
atostogų ir karnavalo metu 
daug kas yra išvykę iš São 
Paulo.

— Šį sekmadienį 8 vai bus 
pamaldos Agua Raza ir apylin 
kės Lietuviams vietinėj para
pijos bažnyčioje.

— Vasario m. 9 d. inž. M. 
Ivanausko prieteliai suruošė 
Vila Zelinoje klebonijoje pa
gerbimo vaišes už sėkmingai 
suorganizuotą ir turėjusią di
delio pasisekimo Lietuvos 
Architektūros paroda Inž M. 
Ivanauskas pačią didžiąją dar 
bo naštą išnešė savais peči
ais. žinoma, talkininant ir ne
mažam būriui tautiečių. Vai- 
šių metu buvo pasakyta kalbų

— Šį šeštadienį, vasario mėn. 15 d. 16,30 vai. Vila Zelinoj 
sukurs lietuviškos šeimos židinį advokatas Vitas Ausenkasu 
Anastazija Kirmėlaite. Jaunuosius sutuoks šventų mišių me 
tu jaunojo brolis kun. Antanas Ausenka — Dom Estanislau 
OSB. Svotais bus jaunojo brolis su broliene — Ona ir Kaži 
mieras Ausenkai. Šliūbo ir mišių metu giedoti yra paprašy 
tas L. K. Bendruomenės choras.

ir pasidalinta įspūdžiais apie 
įvykusią parodą.

— Laiškai: Konst Slavicki- 
enei. I Šimonytei, Aid Butri- 
mavičiūtei, D Ruzgaitei, Ang. 
Dirsytei, St. Butrimui, J. Ši
monytei, F Gudauskui, Abra 
ičiams, K. Talalai, A. Lazda- 
uskui, J. Seliokui, I. Kutkie 
nei, M Maželienei, A. Pango 
nienei, J. Bagdžiui, A. Valiū
nui, J Bortkevič.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIU ŽINIAI

Lietuvių Sąjungos Brazili
joje nariai, dar kartą, yra 
prašomi apsimokėti nario mo 
kestį už 1957 m iki š.m kovo 
mėn. (Março) 1 d. pas LSB lž 
dininką Joną Jodelį, rua Ina 
cio, 20, Vila Zelina, arba su
sitarti Tel. 63 7476 tarp 8 .18 v.

Nariai, neužsimokėję ik’ 
nustatyto laiko, bus skaitomi 
iš Sąjungos išstojusiais, kaip 
kad yra numatyta LSB Įstatu 
ose Capitulo ÍV paragr Uni 
co Art. 12

LSB VALDYBA.

— Lietuvių bažnyčia Vila 
Zelinoje pasipuošė naujais 
kryžiaus keliais stacijomis, ku 
ricos artistiškai iš gipso pa
darė dail. Antanas Navickas. 
Apie stacijų šventinimo laiką, 
dieną ir valandą, bus praneš 
ta šį sekmadienį per pamal 
das Aukojusieji stacijoms kvi 
ečiami dalyvauti švent'nimo 
metu kaipo kūmai.

— Levickų šeima, gyvenu 
si Vila Zelinoje’ laimingai 
nuskrido Amerikon nuolati 
niam apsigyvenimui.Apsistojo 
Chicago mieste, kur jau gy. 
vena jų duktė Zita Juškienė.

«RrYNoMAŽVy—B,eLi0.TEK|
— Vasai® 

vai. Radi® 
uos mūsų 
tauto Bacevičiaus..si
Nr. 1.

— Vasario m. 7 d. Vila Ze 
linoje mirė Jonas Norkus, 82 
m. amžiaus, kilęs iš Gruzdžių 
parapijos. Nuliūdime paliko^ 
sūnų Eduardą, marčią, anų 
kus Vasario m. 10 d. darbo 
vietėje mirė Pranas Vikonis, 
gyvenęs Mokoje. Ilgokai sir 
go vėžio gerklės liga. Žmona 
psichiatrinėje ligoninėje. Ma 
žametę dukterį globoja sesė 
lės pranciškietės Vila Želi 
noje

— Ir lietuvių tarpe kas 
kart atsiranda vis daugiau 
reikalingų medžiaginės para 
mos, senelių ar ligonių, kurie 
Brazilijoje neturi giminių, ku 
rie juos galėtų priglausti Bet 
šalpos darbas privalo būt or 
ganizuotas. Tuo tikslu Vj]a 
Zelinoje yra k suorganizuotas 
ir atitinkamose įstaigose už 
registruotas, socialinis cen 
tras — Centro Social, kurio 
vienas uždavinių padėti senat 
vės ar nelaimės atvejais. Ži 
nona, lėšas šiam labdaringam 
darbui turės sudaryti aukos, 
pajamos iš parengimų. Norin 
tieji labdarybės reikalams au 
koti, savo aukas gali įteikti 
Vila Zelinas klebonui, a 
ba jo bus nurodyti asmenys 
kurie yra reikalingi paramos

KVIETIMAS VILA BELON

Kovo 2 dieną (sekmadienį) 
15 vai; Vytauto Didžiojo var
do Mokyklos rūmuose, «Mūsų 
Popiečių» redakcinis koĮękty 
vas ruošia «Mūsų Popiečių» 
už akių dėstymo pamokų da 
lyvių, bendradarbių ir rėmėjų 
pagerbiamo šventę. Lietuvos 
Konsulas Ponas Aleksandras 
Polišaitis šia proga įteiks pa 
žymėjimus premijas bei dova 
nas. Po oficialiosios dales 
seks linksmas lietuviškas Šių 
pinys ir loterija, o atsigaivi 
nimui atsilankiusieji bus pa 
vaišinti lietuviška gira. Įėji 
mas laisvas. Gerbiami tautie 
čiai prašomi atsilankyti su 
šeimomis Pakvietimai nebus 
siuntinėjami

«M. P.» Kolektyvas

— V. Klimeika, gyvenantis 
Jacarei mieste, kuris turi Fo 
to Atelier, «Mūsų Lietuvai» 
prisiuntė 300 kruzeirų ir laiš 
ką, kuriame džiaugiasi lai 
kraščio turiniu, linkėdamas 
ir toliau sėkmingai jį leisti: 
Mielam «M.L.» bičiuliui už pi 
nigus ir laišką dėkojame,

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 j 
São Paulo;

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

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