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Vasario 16-tos minėjimai! São Paulo lietu
viai masiniai atvyko: Teatro Municipal 

nesutalpino.
São Paulo lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės 40 metų su
kaktį minėjo vasario m 23 d.

Vila Zelinoje, lietuvių baž
nyčioje 11 vai. buvo pamal
dos už pavergtą Lietuvą, ku
rias atlaikė kun. P. Ragažins 
kas ir momentui pritaikintą 
pamokslą pasakė.

Oficialioji ir meninė minė
jimo programa buvo suruoš
ta S, Paulo miesto savivaldy 
bės teatre, Teatro Municipal, 
kuris yra miesto centre ir vi
sų priemiesčių lengvai pasie
kiamas.

Nors minėjimo pradžia bu
vo skelbta 3 vai., tačiau jau 
apie 2 vai žmonių būriai rin
kosi prie teatro durų. Jų skai 
čius sparčiai augo. Patogumo 
dėlei ir kaip reikalavo teatro 
administracija, buvo dalina
mi bilietai su numeruotomis 
vietomis. Deja, atvykusių bu
vo daug daugiau, apie 25G0. 
negu teutre kėdžių Kitos išei 
ties nebuvo, kaip tik visus, 
be jokių bilietų, teatran su
leisti. Kur kam pakliuvo, ten 
atsisėdo. Šimtai buvo, kurie 
minėjimo metu turėjo stovėti 
Pasivėlinusieji rado teatro du 
ris uždarytas, grįžo namo.

Panašių, taip gausių susirin 
kimų yra buvę prieš karą. Cen 
tro sušauktų, Couto Maga
lhães ir Lego Lombardo sa
lėse.

Minėjimas buvo pradėtas 
Lietuvos konsulo Al. Polišai- 
čio kalba sveikiriimu. Lietuvių 
ir estų chorai sudainavo Bra
zilijos tautinį himną.

Kadangi vasario m. 24 d iš 
puolė ir Estijos nepriklauso
mybės šventė, ir estų koloni
jai S. Pauly esant labai negau 
singai, Estijos konsulas F Sau 
kas prašė kartu su lietuviais 
paminėti ir ju tautinę šventę

Pirmasis oficialus kalbėto 
jas buvo didelis lietuvių prie- 
telius prof. Josė Ferreira Car 
rato7. Nors nebe pirmą kart 
lietuviams kalbėjo, tačiau ug
ningu ir nuoširdžiu žodžiu na 
vergė auditoriją. Kalboje iš
ryškino reikšmingesnius Lie
tuves istorijos momentus ir at 
kaklų, nepalaužiamą lietuvių 
pasiryžimą Lietuvai laisvę at
kovoti. Kalba dažnai buvo per 
traukiama griausmingais plo 
jimais.

Antru kalbėtoju buvo pa
kviestas proi. Jose Carlos Ata 
liba Nogueira S. Paulo uni
versiteto teisių fakulteto pro 
fesorius. Brazilijos delegaci
jos narys, teisinis patarėjas 
prie Jungtinių Tautų Organi
zacijos. Kalbėtojas paverg
tųjų tautų klausimą lietė iš 
tarptautinės teisės požiūrio- 
Brazilijos vyriausybės linija 
šiuo klausimu yra aiški: ji y- 
ra prieš kiekviena kolonializ 
mą, ar jis būtų Afrikoje, ar 
Europoje, raudonasis kolonia
lizmas. Įdomių momentų ir nuo 
taikų papasakojo iŠ Jungtinių 
Tautų Organizacijos susirinki 

mų. Kalba buvo gyva, vaizdi, 
populiari, visiems suprantama. 
Kalbėtojui auditorija padėko 
jo gausiais plojimais.

Po oficialių kalbų sveikini
mo žodį tarė Estijos konsulas 
F. Saukas, trumpai nušvietęs 
Pabaltijo tautų okupacijos 
istoriją.

Minėjime buvo atstovauja
mos ir kitos esančios anapus 
geležinės uždangos tautos. 
Jų atstovai įėjo scenon fu 
vėliavomis ir pagerbė Lietu
vos ir Estijos vėliavas, ben
dro likimo tautas Po te see 
noje pusračiu išsirikiavo

Oficialioji minėjimo dalis 
buvo baigta Estijos ir Lietu 
vos himnais, kuriuos sudaina 
vo šių tautų chorai. Himnų 
metu, scenos gilumoje buvo 
parodytas, laisvos ir paver
gtos Lietuvos gyvasis paveik 
slas, kuris tiesiog žavingi! 
buvo sukombinuotas. Jį pasta 
tė ateitininkai vadovaujant 
Dėdei Juozui. Gyvasis pavei 
kslas daug ką sujaudino net 
ligi ašarų. Tuo ir baigėsi ofi 
ciahoji minėjimo dalis

Meninę programos dalį su
darė solistų dainos, tautiniai 
šokiai ir choras.

Solo dainavo, kaip ir visuo 
se didesniuose minėjimuo
se, nuoširdūs talkininkai solis 
tai K. Ambrazevičius ir V. 
Laurinaitis, kure jautriai in
terpretavo, lietuviškas, kiek
vienas po dvi, dainas.

Tautinius šokius, tris, sušo 
ko ateitininkų ansamblis, va
dovaujamas J Guigos. Ypač 
visiems patiko ir privertė 
kartoti, Malūnas Estai pasiro 
dė u-u vienu tautiniu šokiu.

Taip pat estų choras, talki 
nant latvių dainininkams, su
dainavo ";eną dainą

Liet. Kat Bendruomenės 
choras, vadovaujamas maes
tro F Girdausko išpildė «Mal 
dą už Tėvynę». «Viešpatie 
parveskimus», solo partiją 
dainavo V. Laurinaitis, o pia 
nu palydėjo Ir Adomavičiūte, 
«Laisvės oaina» ir Budriūno 
«0. Nemune» Choras atydži 
ai sekė d rigavimą ir dirigen 
tas be sunkumu galėjo inter
pretuoti bei išgauti reikalin
gus niuansus. Choras vėl yra 
formoje, balsų sąskambis 
švaros

M nėjimo dalyvių sąstatą 
didelėje daugumoje sudarė 
lietuviai. Gubenatorins ir pre 
feitas atsiuntė savo atstovus. 
Dalvvavo kaikurių valstybių 
konsulai Iš Brazilų visuome
nės dalyvavo universiteto 
profesorių, politikų, didžiųjų 
laikraščių reporteriai. Lietu
vių buvo atvykusių ir iš toli
mesnių São Paulo apylinkių.

São Paulo lietin iai 40 metų 
Lietuvos neuriklausomybės 
sukaktį atšventė gausiai su
sirinkę. pakilioj lietuviškoj 
nuotaikoje.

Žinoma, buvo ir kaikurių 
organizacinių trūkumų, ypač

POPIEŽIUI PIJUI XII 82 METAI

Kovo mėn. 2 d Popiežiui Pijui XII sueina 82 metai am 
žiaus. Dievo Apvaizda sunkiais gyvenimo metais prie Baž 
nyčios vairo išrenka rinkines asmenybes. Prie jų priklauso 
ir dabartinis Popiežius. Neramiais persekiojimų metais tenka 
valdyti Bažnyčią Melskime Dievu, kad šis Apvaizdos siųstas 
Popiežius išvestų Bažnyčią iš katakombų ir vergijos, į lais 
vę, kurios, kaip patekančios saulės, laukia pavergtieji kraš
tai.

Čia matome Šventąjį Tėvą, šalia stovi J. E. vysk. 
Padolskis kairėj, ir mons VI. Tulaba, Dievo Moti 
nos Nekalčiausios Širdies statula; kurią pats Popiežius paš 
ventino ir kuri. J E vysk V. Hrizgio lydima, aplankė lietu 
vių kolonijas Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje, o šiais metais, 
spalio mėn. lankys Brazilijos lietuvius.

Argentina jau turi prezidentą
Praėjusį sekmadienį Argen 

tina rinko prezidentą Kandi 
datų buvo net apie desėtką. 
Bet stipresnioji, su viltimis 
laimėti, buvo du: Balbino ir 
Frondisi. Abudu tos pačios 
partijos radikalų, bei suski 
lusios. Laimėjo, žymia balsų 
persvara, vienu milijonu 700 
tūkstančių balsų, Frondisi.
Jo laimėjin u buvo daug pa 

lankių aplinkybių. Visų pir 
ma jis geras kalbėtojas, suge 
bantis minias pavergti, popu 
liarus. Priešingai yra su juo 
konkurentu — masėse nepo 
puliarus ir jį palaikė revoliu 
cine vyriausybė, kuri irgi žmo 
nčse nebuvo populiari. Už 
Frondisi daugumoje balsus a 
tidavė peronistai nacionalis
tai ir net komunistai, nors iš 
rinktasis pareiškė, kad jis j0 
kių įsipareigojimų su komu

pradžioje, su įėjimu teatran, 
kai atvykusieji prašė bilietų, 
o jų jau nebuvo. Bet tai įvy
ko del atvykimo
minėjiman daug didesnio skai 
čiaus, negu buvo tikėtasi. Bet 
vienas kitas techninis, orga 
nizacinis trūkumas bendro 
šventės įspūdžio nenustelbė. 

nistais neturi ir kad ne jų bal 
sais buvo išrinktas. Gi pero 
nistai nuduoda, kad jie rinki 
mus nulėmė ir kad išrinktas 
prezidentas turi pildyti paža 
dus, leisti grįžti Peronai, pri 
imti jų atstovus valdžion ir 
kit. Panašių reikalavimų sta 
to ir kitos jį rėmusies gru 
pės. Todėl naujojo preziden 
to padėtie yra nepavidėtina. 
Kariuomenė stebi politikos 
eigą. Kažin kas dar gali įvyk 
ti, jei pastebėtų, kad Peronui 
kelias atviras grįžti. Šitokia 
me sąmyšy dar sunku pasisa 
kyti apie konkrečią progra

— Amerikos prezidentas 
esą pakvietęs apsilankyti 
Amerikon Rusijos mokslinio 
kus, artistus ir kitus kultūrj 
ninkus. Šis kvietimas negalio 
ja politikams, nes kviečiant 
politikus gali atrodyti, kad 
Amerika viena su Rusija no 
ri išspręsti visas problemas.

— Žiniomis iš Romos, Po
piežius ruošiąs prez. Eisenho 
wer laišką, kuriame liečiami 
klausimai, kurie turėtų 1 bet 
svarstom» «didžiųjų» susirin 
kime. Čia Popiežius išdėstys

Maskva Pieta Amerikos 
propagandai paskyrė 60 

milijonu doleriu.
Kad Maskva bet kokia kai 

n i stengiasi sprogdinti per 
s ivo agentus, įvairių kraštų 
santvarkas, visiems jau senai 
buvo aišku ir faktais įrodyta. 
Šį tvirtinimą paremia dar vie 
nas pranešimas iš Rio de Ja 
neiro Būtent, tarptautinė po 
licija, paprašė Brazilijos sau 
gurno policijos susekti slaptos 
komunistų eeluloR. Celula Co 
munista «YE t’CUs», kuri ve! 
kia Brazilijos teritorijoje, su
sekti jos vietą ir ją sudarau 
čius narius 'l iksiąs Šio slapto 
komunistų veikimo kelti naci 
onalizmą, ir nacionalizmo pri 
edanga daryti krašte netvar 
ką. Centras šios komunistų 
celnlos yra Maskvoje iš kur 
gauna visas instrukcijas ir ji 
veikia visose Pietų Amerikos 
valstybėse. Šiam subversyvi 
niam darbui Maskva Pietų 
Amerikon yra pasiuntusi 60 
milijonų dolerių.

— Vasario m 26 d. Brazili 
jos aviacijos klubo lėktuvui, 
Rio de Janeire, apmokymo 
metu sustojus motorui ir štai 
giai nukritus užsidegė Žuvo 
lėktuvą valdęs inspektorius 
ir dū mokiniai.

— Ir Brazilijos vyriausybei 
Kremlius įteikė laišką, teisia 
giau sakant jo nuorašą, kurios 
turinys ir forma yra pati, kaip 
ir kitiems kraštams. Jį įteikė 
Rusijos ambazadorius Brazili 
jos amabasadoriui Urugvajų 
je. Laiškas parašytas dviem 
kalbom: rusiškai ir portugališ 
kai. Brazilijos vyriausybė jo 
kio dėmesio nekreips į laiš 
ką, neatsakys.

— Adolfas Varanauskas 
Kauno mieste lengvaatlečių 
varžybose nustūmė rutulį 17 
metrų Tai tarptautinio masto 
pasekmė. BaltuŠninkas diską 
numetė 50 m 20 cm. Stepas 
Butautas pakviestas Sovietų 
Rusijos krepšinio rinktinės 
treneriu. Rinktinė pradeda 
ruoštis Europos čempionui, 
kuris bus Varšuvoje gegužės 
mėnesį.

į

— Šį mėnesi Šiaurės Ame 
riką nusiaubė* dideli šalčiai 
ir gilus sniegus Daug kur su 
sisiekimas buvo sustabdytas, 
mokyklos uždarytos. Paskuti 
niu metu sniegas siaučia An 
glijoje ir kitose Europos vals 
tybėse.

Prancūzija šiao metu turi 
44 milijonus 289 tūkstančius 
gyventojų. Per paskutinius me 
tus padidėjo 400 tūkstančių 
gyventojų Neperseniai Pran
cūzijai grėsė išmirimo pavo
jus - daugiau mirdavo negu 
gimdavo. Pasekmė prancūzų 
revoliucijos. Prancūzijos išsi
gelbėjimas glūdi katalikiškose 
šeimose ir imigracijoje.

savo pažiūras aktualiais šių 
dienų tarptautinės politikos 
klausimais.

Lietuvos nacionalinė 
M.MažvyilčFbiblioteka
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lietuves Hepiiklausomyhės 
Sveatė

DR. FR. MEIERIO, LIETUVOS 
ĮGAL. MINISTRO SVEIKINI

MO ŽODIS

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo įvykis, jau 40 kar 
tą Lietuvių Tautos švenčia
mas ir pergyvenamas, pasida 
rė jos prigimties neatskiria
ma dalimi. Šios brangios iškil 
mes iššauktais patriotiniais 
jausmais šiandie mes persike 
jiame į Tėvynę ir žemai nu
lenkę galvas sustojame pary
moti prie Nežinomo Kareivio 
Kapo — Simbolio krauju pirk 
tosios laisvės Šnąbždome lū
pomis liaupsindami didvyrių 
žygius ir kartu šaukiamės Dan 
gaus keršto del šventvagiš 
kos rankos išžarstyto ugnia
kuro.

Tačiau Lietuva istorijos ti 
krenybėje savo amžiumi ne 
keturiasdešimtė, bet dvituks 
tautinė. Romos imperijos lai
kais jos vardas minėtas, o 13, 
14 ir 15 amžiais Lietuva buvo 
pasiekusi galybės viršūnių, 
nutiesdama savo sienas nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų, ir 
savo didvyriškais žygiais atli 
kusi istorijos paskirtį, sulai
kydama totorių ordų veržimą 
si į Vakarus ir kryžiuočių teu 
tonų «Drang nach Osten» Be 
šito viso, Lietuvos Karališko 
ji Gedimino Dinastija yra da
vusi Romos Katalikų Bažny
čiai šventą jaunikaitį, vardu 
Kazimierą, kurio 500 metų gi 
mimo jubiliejus šiemet yra 
švenčiamas. Butų teisinga, 
kad šis šviesusis kunigaikš
tis, pasižymėjęs Romos Kata 
likų Bažnyčios mokslo gyni
mu nuo Maskvos schizmos ir, 
net po mirties, stebuklingu 
pasirodymu padėjęs Lietuvos 
kariuomenės mažam būreliui 
sumušti galingą Maskvos ka 
riuomenę prie Dauguvos ties 
Polocku, sakau, teisinga, kad 
šiais jubiliejiniais metais šv 
Kazimieras būtų viešai oas 
kelbrns TYLIOSIOS BAŽNY 
ČIOS UŽTARĖJU ir susilauk 
tų tinkamo paminklo laisva 
me pasauly.

Šia proga lenkiame taip pat 
Sivo galvas prieš Lietuvos 
Himno kūrėją VINCĄ KUD1R

H Mošicskienė

Baltosios Lelijos Riteris.
Šie metai lietuvių tautai yra reikšmingi 

savo jubiliejais, kurių seniausias ir žymiausias 
yra 500 metų nuo Šv. Kazimiero gimimo

Lietuvos Globėjas šv. Kaži 
mieras savo kilme buvo tikras 
lietuvis. Jis buvo kilęs iš gar 
sios Ged mino giminės davu
sios Lietuvai didžiuosius ku 
nigaikščius ir garsius vyrus 
kilusius iš Aukštaičių. Tai gi
minei priklausė ir šventojo 
tėvas — Kazimieras J >ga 1 i 
tis. didysis Lietuvos kunigai
kštis ir Lenkijos karalius Šv. 
motina Elzbieta, buvo austrė 
imperatoriaus Albrechto II 
Habsburgiečio duktė.

KĄ, nuo kurio gimimo šiemet 
sueina pirmasis šimtmetis. 
«Lietuva Tėvynė mūsų», mū
sų nemirštami žodžiai, jie Ne 
priklausomos Lietuvos testa
mentas.

Aš sveikinu Jus visus, bro
liai ir sesės lietuviai, kaip 
čia, laisvoj Brazilijoj, taip ir 
ten, pavergtoj Tėvynėj, su vii 
timi, kad Aukščiausiojo laimi 
narni, neužilgo matysime LIE 
TUVA LaHVą ir NEPK. 
KLAUSOMĄ

Valio Lietuva Laisva ir Ne
priklausoma!

naujiena:
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

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

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

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

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel. 34-8320

Pinigus už orenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postal 7988 — São Paulo

Šv. Kazimieras gimė 1458 
m. 3 d, Krokuvoje, kai Kazi
mieras Jogailaitis jau 11 me
tų buvo Lenkijos karaliumi. 
Gal dėl to kartais iškyla gin
čų kad Šventasis buvęs len
kas. Tačiau dėl to vieno fak
to, kad jo tėvas valdė Lenki
jos sostą, negalima sakyti, 
kad jo sūnus buvo lenkas. Is
torijos šaltiniai įrodo, kad 
nuo seniausių laikų šv Kazi
miero giminėje nebuvo nei 
vieno lenko.

Jau nuo pat mažens Kazi
mieras pasižymėjo kaip labai 
gero būdo, tvirtos valios ir 
mokslams gabus berniukas. 
Iš savo mokytojo Jono Dlu
gošo pasakojimų, jis turėjo 
progos pažinti savo senelių 
kraštą, Lietuvos valstybę bei 
jos istoriją. Jis taipogi mokė
jo gerai lotynų Kalbą ir kai 
kartą karališkaji dvarą apian 
kė popiež'aus Pauliaus II le
gatas Marco Barbo. Šv. Kaži 
mieras. tada d v nedidelis ber 
niūkas, pasakė ilgą kalbą gin 
damas savo teises į Vengri
jos sostą Pats Dlugošas savo 
kronikoje rašė, kad tai buvo

Kotryna Grigaitytė

Kazimierai šventasis
Ar Tų girdi, Valdove, 
Atodūsius Neries?
Jau greit ir Tavo karstą 
Kraujo banga užlies

Ir kalne Gedimino 
žaizda pačioj širdy. 
Ar protėvių garbingų 
Tu aimanas girdi?

Kazimierai Šventasis, 
mes laisvės meldžiam vis. 
Prie karsto Tavo liūdi 
šiandien ir mūs Vytis.

«puikus, retų gabumų ir nuos 
tabaus inoKslumo jaunikai
tis». Jo motinos karalienės 
Elzbietos vaikams įskiepytas 
pamaldumas turėjo nepapras 
tos reikšmės jaunuolio cha
rakterio išsivystyme ir jo trum 
po gyvenimo kelyje.

Kai 1457 metais mirė šv Ka. 
zimiero dėdė Čekijos ir Ven 
grijos karalius Ladislovas, ka 
ralienės Elzbietos brolis, ji 
ypatingai buvo susirūpinusi 
išlaikyti paveldėtas žemes. Če 
kijos softan jai pavyko sėk
mingai Įsodinti vyriausiąjį sū
nų viauislovą. o Vengrijos 
sostą atidavė šv Kazimierui.

«Jaunutis Kazimieras buvo 
pradėjęs dar tik tryliktuosius 
metus, kai jį pasiuntė Vengri 
jcn, kur jau valdė vengrų di 
dikų dalies pastatytas tautinis 
kandidatas Motiejus Korvinas. 
Kiti vengrų didikai savo ka 
raliumi buvo paskelbę Kaži 
mierą. Korvinui pašalinti ir 
sostui užimti rekėjo jau ka 
ro žygio Jis buvo suruoštas, 
pa-iamdžius nemažą karinome 
nę vyrų), bet skau
dž ai napasisekė. Nevisi ven 
grų didikai sutiko naują vai 
dovą priimti, o neapmokėti ai 
gin akai pakriko, ir Kazimie 

ras turėjo grįžti nieko nepešęs 
Yra žinių, kad jautrus jau 

nuolis buvo stipriai paveik
tas to žygio nesėkmės ir gi
liai susijaudinęs. Mat, įsėdęs 
į Vengrijos sostą, jis galvojo 
stoti į kovą su nekrikštais 
turkais, su kuriais grumdama 
sis buvo žuvęs jo dėdė Ladis 
lovas Turkų veržimasis į 
krikščoniškus pietryčių Eu
ropos kraštus dar nebuvo si s 
tabdytas, ir jauną dar vaiką 
galėjo čia vilioti krikščionies 
karžygio pergalė. Nesekme 
jauną Kazimierą taip sujaudi 
no, kad jis kurį laiką Krokų 
voje net nesirodė, nors pats 
karo žygis nebuvo nei jo su 
manytas nei vadovautas (Z. 
Ivinskis, «Šv. Kazimieras» psl. 
39 40).

Po nesėkmingo žygio Ven- 
grijon šv. Kazimieras lydi sa 
vo tėvą įvairiose kelionėse.
1475 m. jie pirmą kartą atvy 
ko į Vilnių, kur jie priiminė
jo svetimų valstybių atstovus
1476 m jie lankėsi Marienbur 
ge. 1478 m abudu Kazimierai 
dalyvavo Lenkijos se.n e. Tu© 
tirpu Lietuvoje kilo nepasi 
tenkinimas kad jis apleido Lie 
tu vos reikalus ir nesutiko jai 
duoti savo sūnaus. (B. D)

Gavėnia Zarasu krašte
PAGAL PRANO JUODKOS PAS KOJ1MĄ 

Juozas Būga, Chicago, 111.

Visi papročiai, straipsnyje 
paminėti, yra iš Zarasų kraš 
to — Salako apylinkių.

Nors senovėje gavėnia bū
davo ir labai kieta, bet žmo
nės Užgavėnių laukdavo ly
giai, kaip ir Velykų. Tėvai vai 
karas padarydavo rogutes. 
Bernai greitai pasikinkydavo 
greitesnius arklius ir galvo
trūkčiais lėkdavo per kaimus 
stengdamiesi išvolioti sniege 
bevažiuojančias merginas. Be 
sivažinėdami aplankydavo sa
vo gimines ir bičiulius, Ge
rieji seneliai nuo pat anksty
vo ryto sėdėdavo ežere prie 
paversmių — pjaudavo ledo 
lazdas ir dalindavo jas vai
kams Vaikai su tomis ledo 
lazdomiseidavo lenktynių nuo 
kalno per sušerkšnytą snie
gą, aplenkdami rogutes Taip 
lenktyniaudavo iki vėlyvos 
nakties — šūkaudami ir spy
gaudami...

Gavėnios metas

Senovėje Gavėnios metu 
kaime nebūdavo nei kuoky- 
nių (vakarušku), nei kitokių 
pasilinksminimų Gavėnios m 
nešiodavo net prastesnius dra 

bužius. Moterys ir merginos, 
šiuo metu eidamos į bažny
čią, plaukus praskirdavo tik 
viduryje galvos .. Visur vyra 
vo žmonių susikaupimas — 
veidų pasipuošime ir mušte 
Bažnyčiose gavėnios metu pa 
kvipdavo deguto kvapas, nu© 
vyrų aulinių batų, kurie sto
rai būdavo išlepti tošiniu de 
gutu Viskas ir visur primin
davo kietą gavėnios laiką...

Gavėnios metu valgydavo 
pelutinę — bėralinę duoną 
Virdavo bulves Vyravo virti 
žirniai, pupos, avižinis kisie
lius, šustiniai, raugienė, rau
ginti kopūstai ir burokai, džio 
vinti grybai, žuvys, sėmeni 
nis aliejus, kananių ir aguo
nų piėnas ir «gaidžio krau
jas». «Gaidžio kraujas» — tai 
sūdytas vanduo su svogūnų 
gabaliukais. Kada gavėnioje 
pasitaikydavo metų ketvirtis 
— būdavo sausa vigilija ir 
pasninkaudavo Net ir žuvį 
drausdavo tą dieną valgyti. 
Per visas gavėnios septynias 
savaites suaugusieji ir vaikai 
nuo septynerių metų amžiaus 
nevalgydavo nei mėsos, nei 
pieno... Gąsdindavo — ką ga
vėnioj pastebės ragaujant mė 

są ar pieną tą laikys Velykų 
metu pirkaitėj pavožtą po ku 
bilų. Gavėnioje žmonės sus 
lėgdavo daug sūrių iš pieno 
Ypač didelį sūrį slėgdavo Ve
lykų šventėms Gavėnios me
tu sumušdavo daug sviesto. 
Žmonės tiek daug prisidary
davo varškės, kad jiems pa
kakdavo net iki rugiapjūtės.

Žmonių nuotaikos gavėnioje

Žmonės gavėnios metu da
rydavosi daug maldingesni —- 
beveik kiekviena šeima ture 
davo gavėnines knygeles. Jas 
atgabendavo slapta iš Prūsų 
ir išplatindavo tarp žmonių. 
Suaugusieji ir vaikai klūpėda 
mi išklausydavo gavėnios 
dienoms skirtas maldas ir gie 
dėdavo «Eik, Adomai, iš ro- 
iaus», «Labanakt, o Jėzau». 
Sekmadieniais, antriems gai 
džiams nugiedojus, žmonės 
keldavosi ir tuojau giedodavo 
«Štai iš miego keliuos» ir 
«Sveika Aušra» Dar beauš 
tant skubėdavo į bažnyčią ir 
čia išbūdavo iki pavakarių. 
Kunigai gavėnios metu šaky 
dąvo ilgus ir griaudingus pa 
mokslus. Po pamokslų eidavo 
kryžiaus (stacijas) kelius: 
skaitydavo maldas, kalbėdavo 
poterius ir giedodavo giesmes. 
Bažnyčios perdėtinis šveico 
rius kryžiaus keliu metu už 
duodavo kalbėti poterius ųž 

mirusius ar svetimame krašte 
esančius artimuosius, kurie 
prašė melstis, šveicorių, jam 
už tai įteikdami auką.

Atlikę pareigas bažnyčioje, 
prietemoje grįždavo namo ir 
snūsterdavo tursomiegio. Vė 
l;au susirinkdavo trys —- ke 
turios šeimos ir pradėdavo gie 
doti «Kruvinus kelius» ir ki 
tas gavėnines giesmes.

Vakarų zaunos

Po pasimeldimų vakarais 
seneliai, uostydami Šniukštą 
(tabaką), pasakodavo iki gai
džiagystės visokiausius viens 
už kitą baisesnius pasakoji
mus, Pasakodavo nuotykius 
iš baudžiavos laikų, apie gal
važudžius, arkliavagius, apie 
raganas, kurios iš karvių pie 
ną atimdavo, apie žmones, 
paverstus žvėrimis, kaip žino 
nės atgijusį numirėlį užmuš
davo šermukšninėmis lazdo
ms ir daug kitokių įdomy
bių. Vyrai gavėnios metu 
veždavo iš miško malkas, žu
vaudavo ir vydavo virves va 
karais... Moterys ir merginos 
skubindavosi austi, kad prieš 
Velykas galėtų iš pirkios stak 
les išnešti.

Didžiausias visų gavėnios 
meto rūpestis — velykinė iš
pažintis. kuri reikėdavo atli
kti iki Verbų sekmadienio,

Verbų sekmadienis

Vaikai ypač laukdavo š š 
tadienio prieš Verbas ir, dar 
sniegui miškuose tebesant pa 
sišiaušusiam, bėgdavo basi į 
miškus, kur pjaudavo verbą 
iš žalių su uogomis ėgliaus 
krūmų Verbų sekmadienį, 
kunigui einant per bažnyčią, 
žmonės mesdavo po kojų 
ėgliaus šakutes. Vėliau tas 
ėgliaus šakutes žmones rin
kdavosi. Išleisdami pavasarį 
pirmąsyk gyvulius ir piemenį 
į lauką, aprūkydavo gyvulius 
ir piemenį su degančiomis 
verbomis, kad apsaugotų juos 
nuo perkūno. Kad išsklaidytų 
ir atitolintų audros debesį, 
ant pripečkio sudegindavo 
keletą verbos šakelių. Pirma 
dienį po Verbos nešdavo į 
pirtį kumpius, dešras, jsnau 
jas (taukine?), lašinių paltis 
ir rūkydavo juos ėgliaus ša
komis keturias paras.

«Draugas»

SKAITYK IR PLATINK 
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Lietuvos Gen. Konsulo J. Budrio žodis 40 
metu Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 

proga, 1958 m. vasario 16 d.
(pabaiga)

Komunistų organizacijų, pe 
nktųjų kolonų atstovai, suva
žiavo į Kairą. Tos konferen-
cijos vieši posėdžiai ir kal
bos yra mažos vertės. Visi 
reikšmingi pasitarimai ir nuta tų ir vėl grįžti 
rimai, planai ateičiai, vyko 
slaptai tarp kelių komunistų 
vadų Svarbiausi vadai: iš So
vietų Sąjungos atsiųstas Sha- 
raf Rashidov ir Raudonosios
Kinijos, neva, delegatas, Kuo 
Mo jo. .

Tos konferencijos pasėko
je, Kaire buvo įsteigta. Afro- 
Azijos Liąud es Solidarumo 
Taryba, iš dešimties asmenų. 
Iš ten tenka laukti susti prim 
tos, koordinuotos, subversi
ons veiklos Azijoje ir Afriko 
je

Tylėdama apie savo subver 
sivinę veiklą, oficiali Mask
va, pagyvino savo taikos pro 
pagandą ir, kaip niekur nie
kur nieko, vėl siūlo koegzis
tenciją.

Maskva ne tik nepaiso'tarp 
tautinių politinių sutarčių, bet 
net neseniai pasirašytą moks
lininkų susitarimą dėl koope
racijos geofiziniuose metuose 
jau be perspėjimo suspėjo su 
laužyti.

1956 metais Barcelonoje j 
vyko tarptautinė konferenci 
ja, kaip sėkmingiau pravesti 
geofizinius metus. Mokslinin
kai pasidalino žiniomis, kas 
kur daroma ir kas bus daro 
ma. Jungtinės Amerikos Vals 
tybės jau anksčiau pranešė 
savo planą paleisti satelitą. 
Sovietų mokslininkai toje pa- 
č oie konferencijoje pranešė, 
kad ir jie 'okį ruoš:a. Buvo 
nutarta, tą pasirašė ir Sovie
tų mokslininkai, kad viso pa
saulio klausomosios stotys pri 
iminės satelitų radio praneši
mus, todėl bendram labui sa
telitų siųstuvai duos savo sig
nalus 108 megacyklais.

Sovietai’be perspėjimo tą 
nutarimą sulaužė ir įtaisė siųs 
tuvus 20 005 ir 40 002 mega
cyklais ir nedavė kitiems tų 
signalų reikšmės. Ignoruojant 
Sovietų klasta. Amerikos sate 
litas paleistas prisilaikant nu
tarimo ir jokios paslapties iš 
to nepadaryta. Visas pasaulis 
gali naudotis satelito teikia
mais pranešimais.

Prieš keleris metus, per A- 
rnerikos Baisa buvau pasakęs 
kad Maskva dėjosi didele Lie 
tuvos drauge. Taip sako, ta
čiau turėdama Rytprūsius ji 
priskyrė Mozūrus Lenkijai, o 
grynai lietuviška dalį ne tik 
nepavedė Lietuvos, kad ir Ta 
rybiniai Respublikai, bet be 
jokio istorinio pagrindo tie
siog prijungė prie Maskvos 
ir padarė tai, ka net nacių 
Vokietija nedrįso padaryti, 
būtent: pakeitė lietuviškus mi 
estų ir kaimu vardus į rusiš
kus, net ir Tilžę.

Po kelių mėnesių iš anapus 
teko išgirsti ir net spaudoje 
skaityt, kad Maskva neva 
svarstanti perduoti dalį Ryt
prūsių Lietuvai, Iki šiol nie
ko nepadaryta, tad pravartu 
ir tas prisiminti.

Tektų prirašyti tomus, kad 
išvardinti visus Sovietų nusi
žengimus, bet ką tas padės.

Juokingai skamba tas Mask 
vos sirenų balsas per radio 
kasdien, kad ir iš mūsų bran
gaus Vilniaus duodamas: su
grįžkite į Tėvynę! Bet ką jie 
suviliojo per tiek metų: atsiė 
mė keletą nusikaltėlių iš Vo
kietijos kalėjimų ir keletą ko 
mnnistų iš Pietų Amerikos, 

nepažinusių laisvos Lietuvos 
gyvenimo. Leiskite iš to ro
jaus išvykti) visiems norin
tiems, leiskite išvykti ir tiems 
naiviams, sugrįžusiems iš Pie 
tų Amerikos komunistėliams: 
jeigu kas nors iš jų panorė- 

atgal į Tary
binę Lietuvą, tai Maskvai bū
tų geriausia propaganda. Bet 
tokio žygio netenka laukti, 
nes Maskva nepravers to mil
žiniško kalėj mo durų.

Į tėvynę mus vilioti neten
ka: mes, jos vaikai, patys su
grįšime, kai tik ji bus laisva! 
Kol to nėra, mūsų vieta yra 
čia, kad nuolat priminti lais
vajam pasauliui, jog mūsų tau 
ta neapsiurato su i-avergimu 
ir nesutiks niekuomet vergau 
ti. Laisvės reikalauti Lietuva 
turi moralinius, ir teisinius pa 
grindus savo pusėje. Maskva 
nei su moralesnei su teise 
nesiskaito - j prieš 40 metų 
pradėjo savo egzistenciją su 
smurtu ir eina iki šiai dienai 
tuo kelio prie savo tikslo — 
užvaldyti pasaulį Leninas tą 
tikslą aiškiai užbrėžė ir nes
lėpė.

Maskvai visos priemonės y- 
ra geros, jei jos priartina 
prie to tikslo. Niekas iš jų da 
’bariiriių vadų to tikslo nepa 
neigė, anaiptol, dažnai p ivir 
tina. Tik prisiminkime Chruš 
ciovo žodžius: «gre či >u vėžys 
sušvilps», arba: «ne; jus pa 
laidosim».

Tai kaip galima kalbėti apie 
koegzistencij;?

Kai Maskva pamatė, kad 
laisvasis pasaulis, Amerikai 
vadovaujant, pagaliau prabų 
do. susiprato ir tvirtai užsto 
jo kelią .Maskvos imperializ 
mui, kad tas organizuotas pa 
saulis įtemptai budi ir žada 
budėti ir toliau, ji tuojau pa 
keitė taktiką. MasUa iškėlė 
koegzistencijos idėją: tai nie 
ko naujo, Leninas tai jau nu 
matė kaipo laikiną priemonę, 
iki pasitaikys ir vėl gera pro 
ga suduoti smūgi kapitalisti 
niam pasauliui. Ir už tą laiki 
ną pseudo koegzistenciją dar 
sumokėkite mums brangią kai 
ną: pripažinkite visus mūsų 
neteisėtus ir nemoralius nusi 
kaitimus, padarytus iki šiol, 
kaip tai; valstybių užgrobi 
mus, genocidą, teisėtais Ar 
ne tokius pat veiksmus svars 
tė N;urrnv>oree? Tas gi reiš 
kia status kuo pripažinimą

To negana, eina visa eilė 
kitokių reikalavimų Bet vi
sas užmokestis — įsipareigo
jimas - tik iš vienos pusės — 
laisvųjų Sovietai nieko neža 
da. Toks susitarimas suriša 
laisvąjį pasaulį, bet ne Sovie 
tų Rusiją Komunizmo centrui 
tas nekliudo veikti per pen
ktąją kolona, ir kitokius po
žeminius kanalus.

Pripažinimas status quo — 
esamosios padėties — būtų 
naujas didelis smūgis paver
gtiesiems. atėmimas jiems vii 
ties. Jie tiki, kad civilizuotas 
pasaulis vadovaujasi morale

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

Bern. Brazdžionis

Kankiniu Palikimas
Iš mūsų degančių žaizdų jus gėrėt ugnį, 
Ir ji neleido, kad apakiumėt nakčia;
Jūs mūsų kūnų tiltu ėjot per bedugnę, 
Ir nepakis dot nei anapus jos, nei čia.

Už mėsų, mirusių, gyvenimo šešėlio
Jús drąsus ėjot kaip už sienos, nešini 
\ ardai^ didvyrių; ii lengvai pakėlėt 
Jūs naštą milžino — bevaliai ir silpai

Iš musu skausmo žyd ne o vainiko
Jus, tartum perlus, raškei sau spj glius garbės.
Jums — balto marmuro paminklai; mums teliko 
Budelio ašara, nukritus prie duobės.

Už mūsų, mirusių vardų, už musų žygių, 
Augs didelė, laisva, nemirštanti tauta!
Ir kūd kelis ties rankas j saulę savo vygėj, 
Ir jojo siela bus kaip nuometas balta. .

ir gerbia teisę!
Tikėkime tam ir mes. Lais 

vojo pasaulio vadovaujamo 
Amerikos, kova nesustojo — 
ji tęsiama Bandymas suskal- 
dvti laisvųjų vieningumą — 
Maskvos grąsinimai atskiroms 
\ alstybėms, — nepasisekė. 
Visos jos. net ir nedidėlės, 
tvirtai atsakė, jog laikysis 
NATO

Tikėkimės, kad laisvieji ir 
toliau bus tvirti ir vieningi, 
nes tik saugumas ir jokiu bū 
du ne koegzistencija, ar neu 
tralumas

Kas liečia mus, tai įsisąmo 
niūkime, kad nei vienas iš 
mūsų negalime likti nuošaliai 
tos kovos už mūsų Tėvyrę.

Šiandien visame pasaulyje 
lietuviai,taigi, ir mūsų broliai 
ir sesės Tėvynėje ir Sibire. 
Vasario 16 dieną mini su mu 
mis; jie ten t'liai, širdyse, su 
viltim' i gilutiną teisingumą, 
j laisvojo na'-aulio kovą už 
pavergtųjų ir savo laisvę.

— (E) Klaipėdos žvejai 
gaus dvi plaukiojančias bazes 
iš Lenkijos, po 7 000 tonų tal
pos Tie okeaniniai laivai plau 
kios tarp Klaipėdos ir Atlan
to žvejybos base.no, kur žve
joja Klaipėdos žvejai. Lenin 
grade esąs baigiamas statyti 
laivas šaldytuvas 9 600 tonų 
talpos, kuris taip pat tarnaus

Jų akys pilnos vilt es yra 
nukreiptos į mus, esančius 
laisvėje Tos akys maldauja, 
bet ir įsako kiekvienam iš 
mūsų: nepnskęskite asmeniš
kam gerbūvyje. Motina Tėvy 
nė jums davė daug: ar ne lie 
tuviai tėvai jus pagimdė? Ar 
ne Lietuvos žmonių skatikai 
sukūrė.ir išlaikė mokyklas, 
kurias jūs išėjote, taip pat 
'suteikė pagelbą ir jūsų stu
dijoms užsienyje? Pakelkite 
savo širdis, atlikite savo pa 
reisą, budėkite ir priminkite 
valdžioms ir politikams Motin 
o Lietuves kančias ir skriau 
das, ir patys nesigailėkite nei 
darbo, nei aukų už Liet, laisvę

Ar atsiras nors vienas, ku 
ris nukreips Savo žvilgsnį į 
šalį neatliks to mažo, kurio 
prašoma iš mūsų?

Tarpvalstybinė politika, su
sitarimai, ne mūsų rankose, 
bet niekas negali išrauti iš 
mūsų širdies meilės savo Tė
vynei

Laikykime Lietuvos laisvės 
idėją gyva, kas bebūtų, o ga 
lotiname rezultate, ji ir bus 
laisva!

Laikas Veikti

Jau kuris laikas «Mūsų Lie 
luvoje» buvo pajudinta min
tis, kad jau laikas susirūpinti 
ir šiemet (per spalio 3 d. j 
vyksiančius rinkimus), išrink 
ti ners po vieną lietuvių kil 
mės atstovą j São Paulo Es 
tado Seimą ir į Miesto Tary 
bą. Man atrodo, kad jau da 
bar turėtume jausti gėdą, kad 
tokių atstovų dar nėra. Juk 
lietuvių kilmės rinkikų — čia 
girnių ir naturalizuotų skai 
čius gana didelis Balsuodami 
išvien, galėtume išrinkti gal 
po du tris Skaitykim, kad mū 
sų kandidatai gaus balsų ir 
iš šalies Mūsų balsai turės 
būt lemiamas svoris prasimuš 
ti į priekį sąraše. Išrinkimui 
reikalingą balsų skaičių, va 
dinamą koeficientą, sudaro 
balsai paduoti už į priekį pra 
simušusį kandidatą, ir balsai 
paduoti už kitus to sąrašo 
kandidatus, gavusius po ma 
žiau balsų Per praėjusius rin 
kimus kai kurie atstovai tega 
vo tik po kelioliką šimtų as 
meniškų balsų ir tapo išrink 
ti. Mums, sumesti vienam de 
putatui ar vereadoriui, 2 - 3 
tūkstančius asmeniškų baisų 
būtų visai nesunku. Betirats 
tovai nekrinta iš oro: reikia 
rasti ir laiku išstatyti kandi
datus. laiku pravesti propa
gandą Mažiausias pasivėlini- 
mas bus nuostolingas.

Man atrodo, kad jau laikas 
ne t'k pagalvoti, kaip siūlo 
n. Iz Privalis, bet ir veikti. 
Iniciatyvos imtis turėtų «Mū
sų Lietuva». — Ji yra vienin 
tėlls mūsų kolonijos laikraš 
tis Ji turėtų šaukti pasitari 
mus. Organizuoti komitetus. 
Juk kandidatu registravimui 
ir propagandos vedimui rei
kės stambiu sumų, o nežinau, 
ar turėsim tokių kandidatų, 
kurie šiam reikalui galėtu 
mesti milijonus9 — Komitetai 
turės jiems padėti.

Todėl būkime rangesni: tuoj 
apsispręskim ir pradėkim veik 
ti Laikas bėga, o darbo daug. 
Reikės atlikti daug visokių 
formalumų ir daug pabėgioti.

Jurgis Garška

Klaipėdai Dar bus gauti du 
laivai, kuriuose įrengti kon- 
seryų fabrikai. Su jais Klai
pėdos žvejai gaudys žuvis 
prie Kanados krantų. Visi tie 
laivai būsią pavesti Klaipėdai 
dar šiais metais. Šią vasarą 
Šiaurės Atlante žukliaus .100 
Lietuvos žvejų laivų.
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«•JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas,
ii

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», ■

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Moksleiviu Ateitininku 
Sąjungos Kreipimasis 

i Tėvus

Moksleivių Ateitininkų S gos 
visuetinis suvažiavimas, įvy
kęs 1957 gruodžio 28 ir 29 
d.d. Chicagoje nutarė kreiptis 
j visus lietuvius tėvus, esan
čius laisvame pasaulyje.

Esame išblaškvti po visas 
pasaulio šalis, be savos že
mės ir lietuviškos aplinkos, 
kur mūsų jaunimui gresia di
delis nutautėjimo pavojus. 
Kas jam gali pasipriešinti? 
Seniau musų seneliai, norėda 
mi išlaikyti savo gyvenimo 
būdą, kalbą ir laisvę, statė 
pilis prie Nemuno ir jose gy 
nėši ištisus šimtmečius Trem 
tyje vienintele mūsų apsigy 
nimo pilimi yra šeima. Ji yra 
mūsų tvirtovė tremtyje Nuo 
jos priklauso viskas Todėl 
mes kripiamės į visus esan 
čius tremtyje lietuvius tėvus 
ir molinas. Krepiamės Į jų 
lietuvišką sąžinę — parodyti 
herojiškų pastangų savo vai 
kų lietuviškumui išlaikyti Lie 
tuviškos jaunimo organizaci 
jos ateina jums į pagalpą, 
bet jus parodykite gerą valią 
ir pasiaukojimą:
1. kalbėdami savo šeimoje 
su vaikais tik lietuviškai,
2. Įeidami sav® vaikus Į Ii 
tuanistinę mokyklą,
3 įrašydami juos į lietuviš 
kas organizacijas,
4. leisdami savo vaikus į lie 
tėviškas vasaros stovyklas.

Dalis tėvų tai vykdo su di 
dele meile ir pasišventimu. 
Jie garbingai atlieka savo 
pareigas Dievui ir vargstan 
čiai Tėvynei. Jie įeis į lietu 
vių tautos istoriją, kaip įėjo 
lietuvė motina mokytoja prie 
ratelio spaudos draudimo lai 
kais Musų visų didžiausias 
troškimas ir prašymas, kad 
visi lietuviai tėvai taip darytų. 

tojoms už nuoširdžią ta-ką 
mokyklai, už parodytą oasiš 
ventima ir < asiaukojimą lie 
luviškam reikalui priklauso 
nuoš rdi mokyklos vadovy
bės, jaunimo ir tėvų padėka

— Vila Anastazijos 
mokykla darbą pradės kovo 
4 dieną aairadienį Mokyklo 
je dirbs mokt. St. Kubiliūnas, 
kur jau daug metų, kai šiai 
mokyklai vadovauja

— Tautų Parko moki 
niai registruojasi pas p. Bu- 
ragą ir mokytojus p St. Ju
revičių ir E Bo.rtksvičių. Pa
mokų pradž a bus pra
nešta vėliau Kovo 9 dieną 
tuoj pat no lietuvišKu pamal
dų bus tėvų pasitarimas mo
kytos reikalu.

— Seno Malūno moky 
kla darbą jau oradėjo. Atos
togų metu pamokos vyko 
penktad eniais. mokslo metu 
bus šeštadieniais. Mokykloje 
dirba muž. J Kaseliūnas

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS

Įvykusiam nraėjusį sekma
dienį Miesto teatre moksle’- 
viai ateitimn ai ir Bom Reti
ro lietuviškos mokyklas ton 
kvtojai pašoko tris tautinius 
šokius; «Kalveli» »Kepurine* 
ir «Malūnu»’ (Bom retiriečiai 
parodė gražų pasišventime 
pavyzdį, daug kartu, atvvkda 
mi repeticijom į Vila Zelina) 
«Kalvelį» šoko aštuoniolika 
poru (ar ne pirmą karta São 
Ratilyje Tas duota vilties, 
kad bendra darbiaujant visų 
vilu jaunimui galima būtu su 
ruošti tautiniu šokių švente) 
«Kepurinę» 16 mergaičių. Tea 
tre dnlwavo apie pustrečio 
tūkstančio svečių, kurie šo 

kėjams nepagiilėio katučių 
Nors p įvargę šokėjai ir smar 
kiai spyrėsi, nesiliaujantys 
plo imai privertė «Malūną» 
pakaitoti. Šokius scenai pa- 
iengė nenuilstantis tautiniu 
<okių mokytojas ir didelis jau 
nimo draugas p. JULIUS GUI 
GA. Jam talkininkavo Julija 
Simonytė ir Vygandas Navi
ckas. Šiuo būdu p Guiga ren 
gia darbininkus ateičiai.

Akardijonais tautiniam» šo 
kiams grojo Viktorija Pūke- 
nytė iš Santo Andrė, Rožė 
Tūbelytė iš Seno M'lūno ir 
Aldona Zapereskaitė ir Bom 
Retim Baigiantis oficialiajai 
daliai buv® pastatytas gyvas 
simbolinisnaveiUlas ' itiiam 
paveikslo šone buvo pavaiz
duota laisvoji, antram paver
gtoji Lietuva Paveiksią sus 
tatė Dėdė Juozas talkm nkau 
jant mok H Mošinekienei. 
Gausias figūras sudarė mok* 
leiviai ateitininkai, Bom Reti 
ro ir V. Zelinos lietuviškų 
mokyklų mokiniai, bei kitų 
vilu jaunimo atstovai Gran 
dinėmis apkalta Lietuva, vo
ros traukiančių tremtinių, se
suo ir motina veikianti ziivn. 
šio pirtiz'-m , š ”amų *• ma 
žais anūkais išvaryta senute, 
iš skausmo laužančios rankas 
moterys beverkia ir pagalbos 
besišaukia našlaičiai daugeli 
ui dalyviu išspaudė ašaras

K B Choras vadovaujama 
maestro Girdausko nudainavo 
«Malda nž Tėvynę» Dam’ora 
usko «Nemuną» Budriūno ir 
«Sugrįšim» Strolios. Beto pro 
gramoje dalyvavo solistai ir 
estai

- LAIMUTIS DOVYDAITIS 
padarė lietuvišką kryžių Va 
sarto 16 minėjimo gyvajam 
paveikslui. Vygaudas Navi
ckas kryžių nudažė.

JUOZAS Š MBELIS,

Gimė Sã • Paulo mieste 1934 
m , «nnus Amano ir Bronės 
Šimbelių, šiemet baigė Ekono 
mijos Fakultetą bakalauro lai 
psniu. Diplomo įteikimo iškil 
mėse be Š mbelių artimųjų 
ir prieteliu taip pat dalyvavo 
Lietuvos Konsulas '■’■•iišaitis 
ir «Gintaro» redaktorius p St. 
Vencevičius Jaunasis ekon-i 
mistas adėjo darba banke 
«Moreira Sales», gyvena k>r 
tu su savo tėveliais Lapo e, 
rua Wiliams Speers 694.

BLYNŲ BALIUJE

Štunią meninę programą iš 
pildė jaunimas Dalyvavę atei 
tininkų choras «Šatrija», ir 
ir tautinių šokių šokėjai, Bom 
Retir ečia-, mergaičių trio iš 
Tautų Parko akordeonų or
kestras «Vytis» ir jaunieji dai 
nininkai parengti p M. Kin 
durienės

Blynus keoė ponios vado

Mūsų narę
EMILIJĄ JOKUBAUSKAITE, 
liūdinčią dėl tėvelio mirtie- 

nuoširdžiai užjaučiame 
Moksl. Ateitininkai

STOVYKLOS DAINA 
f

Stovykloj linksma, stovykloj 
[gera, 

Čia visi piemens rūko cigarą. 
Oi lylia, lylia

Kepina karštis čionai kiek 
i [vieną, 

Prieš saulę verda pietums 
[šunieną 

oi ly lia...

Valgo «raašiušius* ir «fejoa 
[das».

Paraudo nosys nuo marine 
[ladų.

Ar pažins mama Jurgį tain 
[rudą? 

Tyla kišenėj tur «b jrašudą»

Milžins Šarūnas karštv sų- 
[šalo

O Dėdės Juozo rūbas pabalo

Galvoja vyrai ištisą dieną, 
Įmest mergaitėms varlę 

[nors vieną.

Tas «Kartokas» vaizduoja 
[frontą

Nešioja «sortes» visad į 
[krantą.

Liudn ausia tuomet, kai reik 
[uiiegoti, 

Kai kam per stogą rėplioti.

Užmigt Zabiela įgauna drąsą 
Išgėręs čierką gerą kašaso

Genė ir Giedrė vis palaukia 
Gaidžiams pragydus į lauką 

[traukia.

AR ŽINAI KaD...

Moksleivių Ateitininkų Sa
gos Visuotinas 
Suvažiavimas

. jį--- - ' ę.

PRASIDEDA LIETUVIŠKOS 
PAMOKOS

Bom Retiro mokykloje atei 
nantį šeštadienį (kovo 1 die 
na) pamokos vyks šeštadie 
niais, pradžia 18 vai Mokyklo 
je kaip ir pernai dirbs moky
tojai p. St. Remenčius ir p. 
Si ra. Bakšys.

— Vila Z e 1 i n o j e pra 
sidės pamokos 3 dieną kovo 
(pirmadienį), gimnazijoje 10 
kovo Šiais metais mokyklo
je dirbs kun J. Šeškevičius, 
sesuo M Lurdes, mokt. H Mo 
šinskienė (ketvirti metai), m. 
J. Valeikienė (ketvirti), mok. 
M Kindurienė (treti), mok E. 
Antanaitenė (antri) ir mokt. 
M. Vinkšnaitienė.

Laikinai šiems metams iš 
darbo mokykloje pis traukia 
mok. A. Gudavičienė (išdir
busi tris metus) ir mokt. R. 
Juraitienė (du metus) Moky-

Amerikos atradėjas, Kristu
pas Kolumbas į amži us pa
baigą pergyveno nepasiseku
sias ekspedicija*, kuriose bu
vo jaučiama jo pr uandanėio 
sveikatą, susilpnėjusią vado 
vavimo galia Mirė nuo reu
matinės širdies ligos.

— Filosofas Kantas buvo 
silpnos sveikatos. Pasivaikš
čioti jis teeidavo vienas irtai 
dėl šių priežasčių- jis galvo
jo, kad jeigu eis kas nors 
drauge, reikės kalbėti. Jei 
kalbės, jis kvėpuos per bur
ną ir pritrauks kosulio, slo
gos, užkimimo ir plaučių ligų. 
Mirė sulaukęs 80 metų dėl 
smegenų arterijų sklerozės.

vaujant p Vinkšnaitienei ir 
p Nadolskienei, skanią girą 
padarė p. Skurkevičienė.

Žmonių šiemet buvo mažiau 
negu pernai.

- P. KASELIŪNAS kovo 2 
Vila Belos mokykloje rengia 
pagerbimą aktyviesiems «MÚ 
sų Popiečių» skaitytojams pa 
gerbti.
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cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinojė, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLÈ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPau.o PRF3-960 KC.įZ*YB7-49 m. 
j ZYB9-19 m.

Į 'SEKMADIENIAIS
Ė I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

II. Nuo 10:30 iki 11:09 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCETAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku i 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 Postal 403, São Paulo

H • . . »
« PRAÇA SAO JOSE DOS CAMIOS, 1 - V. ZEUNA g 

SÃO PAULO — TeleL ne 63’5915

B
b:

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ZlDlN’UT H
N A U J AN Y BĮ U gj

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminiu indu, H 
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu- 
fononų, siuvamų mašinų, radio, plokšteliu ir t i 
Taisome visokiu rusiu radios. Darbas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ABBA ® 
ISSLMOKEJ1MUL

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

® kmh k hb s m h b: m s b S
IHilli'liiMMitini Ii $ illiilliill;ill rtliilliilliilbili mull.illiilhili'illiilliin ill.Hhilli ilrllulhlli lli'iii'tli n nulluilun ifltilhlluiinii = = 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» t 
| IRMÃOS BAUŽYS Į 
•= Registrado no C R. C. »ob o n © 551 ?

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f
s ____ _____ Telefone
g Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
i Transferencias de firmas
g Central. na Junta Comercial
g Diskai, na Junta Comercial
= Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
į HORÁRIO das

hThiiwiii =i|)> ii* iw Miliniui mi mui mi mu h.mi>mi ur'i

63-6005 f
Com ratos de locação g
Cartas de Fiança |
Requerimentos ?
Balanços 5
Alvarás diversos ê
Seguros de Fogo e =
Seguros de acidentes |

8 às 19 horas ?
iiMlutf u m iiihiii m-iii iii m mi up m» 'm 'ir mi ui n mi .i iii'Mi'iiinii

pusi 5

*3»« «!»*■’K<3S0a«a«* ««•»•••«»••»*•>*»»•••«»«» ♦

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti. 

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pás spaudos platin 
to ją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

L

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A 
EC 3

IKMAOjT CARRtBPl m.<

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
'telefones: 51-4919 e 51-2223

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

Caixa Fortai 3967 FÃo PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningasz
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rfibų

Jl<JVy8\L€JE ILAUÍ2C
Rua cio Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kr. in.-.

_ - g» gft--_ -------------------------______________ _______________~ fĮ
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IV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VASARIO 16TOJI LIETUVOS 
KONSULATE S. PAULYJE

Iš pat ryto Konsulatas pa
sipuošė Lietuvos trispalve bei 
visur ir visame jautėsi iškil
minga nuotaika. Be to, tąja 
proga Konsulą A. Polišaitj 
sveikino: Vietos Valdžia. São 
Paulo Kardinolas, Konsulų 
Korpuso nariai, Lietuvos drau 
gai ir kiti. Vakare gi Konsu
las A. Polišaitis su Ponia sa 
vo rezidencijoje surengė pri 
ėmimą vietos lietuvių kolo 
nijai.

S. PAULO LIETUVIŲ KUL
TŪRINEI RADIJO PROGRA

MAI DVEJI METAI

Ta pat dieną, 1956 m. kovo 
m 4 d, kai pradėjo veikti ra
dijo stotis Nove de Julho, bu 
vo pradėta ir lietuviškos pro 
gramos, kas sekmadienis po 
pusvalandį, transliacija. Atei 
nantį sekmadienį sueina dve 
ji metai.

Kiek darbo reikia įdėti pro 
gramas ruošiant ir kiek rei
kia privaikščioti ligi surenka 
ma reikalinga pinigų suma 
radijo stočiai apmokėti, teži
no tik tie, kuriems ilgiau ar 
trumpiau teko tas darbas dir 
bti Dirbantieji nė vienas nė 
cento negauna už savo dar
bą. Priešingai, dar iš savo ki 
šeniaus prideda, vykstant sto 
tin, ar renkant aukas iš rė
mėjų.

Šios lietuviškos radijo pro
gramos likimas yra klausyto
jų rankose. Svarbiausia yra 
surinkti reikalingos pinigų su 
mos stočiai apmokėti. Visiems 

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 «Musų Lietuvą».

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

f------- --- - ---- -------- - —
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! v :
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro

paštu 2-3 savaitės. -
Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.

★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 
Gavėjas nieko neturi mokėti.

★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname' pinigus 
arba pasiunčiame naują.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

prisidedant tai padaryti nėra 
sunku ir lietuviškos progra
mos per radijo Nove de Julho 
likimas bus užtikrintas.

— Aldona Gudanavičiutė 
kovo m. 5 d. laivu «Argenti
na» išvyksta Kanadon nuola 
tiniam apsigyvenimui. Aldona 
gimusi ir augusi Brazilijoj y- 
ra susipratusi lietuvaitė, da
lyvavo ateitininkų veikime 
Liet Kat. Bendruomenės cho 
re praėjusiais metais buvo 
choro valdybos narė. Išvyks 
tant Kanadon linkime laimin
gos kelionės, gerai įsikurti 
naujame krašte ir įsijungti į 
vietos lietuvių visuomeninį 
gyvenimą.

Kovo m. 5 d tuo pat laivu 
Kanadon išvyksta Genovaitė 
ir Boris Ramanof su šeima, 
irgi nuolatiniam apsigyveni 
mui. Genovaitė Ramanof Ka 
nadoje turi savo sesutę Regi 
ną Katkienę, jau gerai įsiku 
rusia, j ten nuvykusią prieš 
keletą metų Apsistos Toron 
to mieste. Laimingos kelio 
nės.

— Kovo m. 4 d. šv Kaži 
miero šventė Nemaža, yra 
lietuvių turinčių Kazimiero 
vardo, jų tarne nuoširdžių lai 
kraščio rėmėju, kaip Mons. Mi 
liauskas. Naruševičius. Ausen 
ka, Ambrozevjčius, Bratkaus 
kas. Paukštys. Bacevičius, Mu 
steikis ir kiti. Kazimierams 
linkime ilgiausių metų.

— Vasario m. 24 d. savo 
vardadienį šventė Motiejus 
Tamaliúnas. Sveikiname.

— Jonas Kvaraciejus pasis 

tate naujas patalpas dirbtuvei 
Estrada Vila Ema 359, į kur 
jau perkėlė visas mašinas ir 
pradėjo darbą. Naujų patalpų 
pašventinimas buvo vasario 
m. 22 d Pašventinimo apeigas 
atliko kun. Ragažinskas. Po 
pašventinimo svečiai, klientai, 
draugai ir giminės, malonių 
šeimininkų buvo pavaišinti 
skaniomis šuraškomis ir alų 
čiu. Oficinos vardas yra 
«Alytus». Specialybė me 
džio įrengimai restauranams, 
barams, raštinėms ir 11 Gero 
pasisekimo naujose patalpose.

— Gimnazijos mokytojas H. 
Nadolskis, Vasario 16 tos mi 
nejime praėjusį sekmadienį 
buvęs programos pranėšinė- 
toju, šiomis dienomis konkur 
so keliu išsirinks darbo vietą, 
į kur ateinančią savaitę ir 
išvyks.

— Vasario 16 tos minėjime 
nemaža buvo matyti ir jauni
mo. Tai džiuginantis reiški
nys. Lietuvos laisvės šventę 
didžioji São Paulo spauda 
atžymėjo, su nuotraukomis, 
prieš ir po minėjimo Pirma 
dienį televizija Canal 3, taip 
pat parodė įdomesnius minė 
jimo momentus su paaiškini 
mais.

i

— Rašytojas P. Babickas, 
išbuvęs Š. Amerikoje apie 
metus laiko, kovo m. grįžta 
Brazilijon, Rio de Janeiro.

— Kovo m 9 d. šaukiamas 
Liet. Kad Moterų Draugijos 
susirinkimas 4 vai. po, piet 
mokyklos patalpose.

— Kovo m. 4 d., ateinantį 
antradienį, švento Kazimiro 
dienoje, šventos mišios bus 
ir vakare 7,30 vai. Lietuviai 
katalikai kviečiami gausiai 
dalyvauti Lietuvos globėjo 
šventėje.

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. 

KaseliOną. R Barão do Pirai 194, V. Lucia, Rua Camė 
1(152, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av Zelina, 706.

GARSUS FOTOGRAFAS

C I! L IĮJ C A r 
Iš Kauno

įsteigė Foto-Studiją savo namuose,
Avenida Zelina, 6&4.

JAU LAIKAS PRATĘSTI 
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

Al IDAI*®
1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas

1) Kun. Ant. AuSenką, (D®m Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

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

EJCR1TOR1O CONTAE1L 
NAfClMENt©

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

— Liet. Kat. Moterų Draų 
gija kovo mėn. 16 d. vaka 
re, gimnazijos salėje rodys 
įdomią filmą, pritaikintą Ga
vėnios metui. Pelnas skiria 
mas vitražo, kuris bus įdėtas 
Moterų Dráug jos ir Maldos 
Apašalavimo vardu, apmokė
jimui.

— Laiškai: Jonui Jakučiui, 
Pr. Zagorskienei, Br. Ruzins 
kui Al Gudanavičiūtei, M, 
Vinkšnatie.nei, H. Guzikaus- 
kui, J Seliokui, J. Bagdžiui, 
M. Jonavičiutei, VI. Abraitie 
nei, Ad. Šernui, J. Baltaduoni 
ui, A. Dirsytei, A Mizarienei, 
P. Radzevičiui. L Šimonytei, 
J. Kšanui, A. Butrimienei.

PAIEŠKOMI:

1 Pocius Kazimieras, s. Ka 
zio, gim. 1901 m. Plungėje,

2) Potel'.unas Petras, s. Juo 
zo, gim 1900 m. Šeinių apskr.

3) Petrauskienė-Staranavi- 
čiutė Aldona,

4) Urentas Ona,
5) Orentas Marijona,
6) Orentas Elena,
7) Ralinga Vladas, gim. Pa 

langoje 1910 m.,
8) Ramanauskienė - Būteny- 

tė Jadvyga. gim 1919m.Oms 
ke,

9) Ragauskas Mečislovas, 
gim. 1912 m.
10) Ramauskienė Baranaus

kaitė Sofija, gim 1925 m Jau 
ragėje

11) Paškučirnas Steponas, s. 
Adomo, gimęs Pačiunų km, 
Pašvitinio valšč.,
12) Jacunskis Bronius,
13) Makaras Antanas.
14) Zacharia - Radzevičiūtė 

Anna,
15) Kaminskas Antanas,
16) Nudaučiūtė Anelė,
17) Nudaučiūtė Zosė,
18) Nudaučiūtė Jadvyga,
19) Stankevičius Napoleonas,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE20) Stanke'l

21) Cižausli
22) Degutie
23) Baibek
24) Baibek
25) Alaunia Norbertas, kili s 

iš Zarasų apskr.
26) Pipiras Antanas, kilęs - 

Avistonos km. Zarasų aps ir
27) Kuzma Antas, kilęs iš J t 

siūnų km., Zarasų apskr.
Ieškomieji arba apie juos 

žinautieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituânia, Rua 
Dom José de Barros, 168 
Caixa postal 7249 São Paulo 
Brasil.

— Paieškomas Petras Vilt 
rakys iš Kybartų. Brazilijon 
išvyko 1927 metais. Paieško 
Antanas Bernataitis. Rua P. 
Gustavo P. de Andrade, 22.

- Paieškomas Juozas Der 
vinis, Brazilijon atvykęs 1929 
metais, ir apsistojęs S. Pauly 
dirbęs alaus fabrike. Paieško 
Jonas Survila, gyv. Casa 
Verde, Rua Mangaratu, 11.

PATAISYMAS

«J A » atspaustoje «Stovy 
klos dainoj» 7 tas punktas tu 
ri skambėti taip:

Tas «Karijokas» vaizduoja 
frantą,

Nešioja «šortes» visad į kan 
tą, 8 tam punkte po žodžio 
stogą trūksta žodžio «tenka».

Red.

KVIETIMAS VILA BELON

Kovo 2 dieną (sekmadienį) 
15 vai; Vytauto Didžiojo var
do Mokyklos rūmuose, «Musų 
Popiečių» redakcinis kolekty 
vas ruošia «Mūsų Popiečių» 
už akių dėstymo pamokų da 
lyvių, bendradarbių ir rėmėjų 
pagerbimo šventę. Lietuvos 
Konsulas Ponas Aleksandras 
Pol šaitis 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. .

Šventę filmuos Petras - Vy 
tautas Bareišis.

«M. P.» Kolektyvas

Ą : ' ik (. i'

Parduodhriias pigia kaina 
automobilis Cope Englės 
«Standard»' 1946 metų geram 
stovyje. Galima pamatyti, Av 
Zelina; 567 - V. Zelina.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garan 
tu o tas.

Gavėjas nąmoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškains - caixa postai 371, 
São Paulo;

SIU VĖJAS
POVILĄ^ AMBROZEVIČIUS

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