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^^wPrisikélimo Varpams Gaudžiant
J. Ė. vysk. V. Padolskio žodis Velykų
proga, skaitytas per Rio de Janeiro
lietuvių radio valandą.

Brangūs Tautiečiai,
Velykų šventės visuomet
mums yra mielos ir brangios.
Jų laukiame su didžiausiu pa
siilgimu. Ir džiaugsmu užtvins
ta mūsų širdys, kai pasigirs
ta Velykų varpai. Jie juk
skelbia grįžimą į gyvenimą
mūsų dangiškojo Mokytojo,
Kristaus, kurs atėjęs kaip pa
šaulio Išganytojas, kaip žmo
nijos Kelias į gyvenimą buvo
piktų žmonių nekaltai išduo
tas mirčiai. Daug kentėjęs ir
miręs ant kryžiaus, Jis tačiau
neliks amžinai kape. Trečią
dieną Jo kapas buvo rastas
tuščias, o Jis pats dažnai sa
vų tarpe matytas, su jais vai
gęs ii“ gėręs, iki keturiasde
šimtą dieną po savo prisikėli
mo Jis buvo paimtas į dangų,
kad pasaulio gale Jis vėl
grįžtų į žemę žmonijos teist.
Taigi jei Velykų varpai taip
linksmai gaudžia tai ne tuš
čiai. Jie skelbia Kristaus grį
žimą j mūsų tarpą skelbia Jo
trijumfą ant mirties ir nuode
mėš nugalėjimą. Nuodėmės,
kuri atnešė mirtį į pasaulį.
Velykų varpai skelbia ir mū
sų dvasinj atsikėlimą ir atsi
naujinimą malonės gyvenime.
Kristaus prisikėlimas iš nu
mirusių yra lemiantis mūsų
religijos tikrumo argumentas.
Po tiek pažadų keltis trečiąją
diėną iš numirusių, jei to bū
tų nepadaręs, Kristus būtų
palaužęs visą mūsų pasitikėji
mą juomi. Tada ir Jo reikalą
vimas pripažinti Jį Dievo Sū
numi mums būtų buvęs be
vertės. «Jei Kristus neprisikė
lė, tai mūsų skelbimas yra
tuščias, tuščias ir jūsų tikėji
mas*. sako šv Povilas Apaš
talas (1. Kor 15,14) Apaštalai

gerai suprato Kristaus prisi
kėlimo reikšmę tikėjimui ir
todėl jie laikė ypatinga savo
pareiga liudyti apie Kristaus
prisikėlimą (plg Apd 1,22)
Kristaus prisikėlimu ir
mums sužibo viltis nugalėti
mirtį mumyse Ir tikrai. Kris
taus prisikėlimas iš numiru
sių yra mūsų prisikėlimo lai
das ir pavyzdys. Juk ne sau
Kristus mirė ir ne sau Jis kė
lesi iš numirusių. Jis norėjo
būti pirmtakas mūsų prisikėli
mo, pirmas daugelio savo bro
lių eilėje. Jis norėjo eiti pir
mas tuo keliu, kurį ir mes sa
vo gyvenime turėsime perei
ti «Kristus yra prisikėlęs iš
numirusių kaip užmigusiųjų
pirmonė, sako šv. Povilas Apaštalas. Kaip per žmogų atė
jo mirtis, taip per žmogų ir
mirusiųjų prisikėlimas: Ir kaip
Adome visi miršta, taip ir Kris
tuje visi bus atgaivinti bet
kiekvienas savo eile: pirmo
nė Kristūs, paskui tie, kurie
yra Kristaus kurie tikėjo į Jo
atėjimą» (1 Kor. 15, 20-23).
Kai Kristui prisikėlimas iš
numirusiųjų yra jau- įvykusi
tikrovė, tai mums jis yra dar
tik viltyje, nes žmonės kelsis
tik amžių pabaigoje Tada mir
ties nugalėjimas bus visiškas.
Tàda mirtis bus praryta per
galės, kaip sako šv. Povilas
(1 Kor. 15,54).
Bet mūsų prisikėlimo viltis
yra taip tikra, kad mirtis dau
giau nebekelia mums siaubo.
O tai dėlto, kad ji neteko sa
vo tikrovės pilnumo. «Geluo
nį mirties išrovė», giedame
Velykų giesmėje. Dabar mir
tis yra mums tik užmigimas,
užmigimas Viešpatyje.
Šito akivaizdoje gyvenimo
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vargai ir persekiojimai mūsų
daugiau nebegąsdiua. Ką gi
piktas žmogus mums gali ti
krai blogo padaryti? Kol mes
esame vienybėje su Dievu, Jis
mokės viską paversti mums
į naudą. «Mylintiems Dievą vi
si dalykai išeina į gerą», sa
ko šv Povilas (Rom 8,28). To
dėl ir mūsų persekiotojų mums
atimta gyvybė bus paties Diė
vo mums grąžinta. Bet amžių
pabaigoje kelsis iš numirusių
jų ir mūsų persekiotojai, bet
tik didesniam savo sugėdinimui. Tikinčiųjų gi laukia tą
dieną išaukštinimas «Mes visi,
tiesa, kelsimės bet ne visi
būsime perkeisti», sako šv.
Povilas Apaštalas (1 Kor. 15,
51).
Jei mūšų fizinis prisikėli
mas iš numirusių turi įvykti
tik tolimoj ateityje, tai mūsų
dvasinis prisikėlimas ir dva
sinis atsinaujinimas įvyksta ir
turi įvykti jau dabar. Be ypač
Kristaus prisikėlimo švenčių
proga stengiamasi tai prisi
minti, kada minime mūsų at
pirkimo paslaptis: Kristaus
kančią, mirtį ir prisikėlimą,
Kristui pasirodant nugalėtoju
mirties ir pirmoj vietoj nuo
dėmės kuri tą mirtį į pašau
lį atnešė (Rbm. 5,12). Štai ko
dėl'Velykos mums turi išrei
kšti nuodėmės nugalėjimą mu
myse ir antgamtinio gyveni
mo atnaujinimą, sustiprėjimą
ir suklestėjimą.
Šiam dvasiniam atsinaujini
müi: káip pasiruošimas Vely
koms, buvo skirtas gavėnios
metas. Bažnyčia tuomet mus
ragina daugiau melstis dau
giau laiko skirti amžinųjų tie
sų apmąstymui, rūpestingiau
vengti nuodėmės, prisimenant
šv Povilo žodžius: «Naktis
praėjo, o diena prisiartino.
Todėl meskime šalin tamsy
bės darbus ir apsivilkime
šviesos ša'rvais .. apsivilkime
Viešpačiu Jėzumo Kristumi»,
(Rom. 13, 12-14).

j M.Maze ydo biblioteka

PASAULYJE
Sukilimas Tibete

čiams kultūrinę autonomiją.
Tibetą komunistinė Kinija ūžė
mė 1951 m.

Tibete vyksta jau antra sa
vaitė ginkluotas sukilimas
prieš komunizmą. Tibetiečių
sukilimo priežastis yra dau
giau religinė, nes tibetiečiai,
nors ir nekrikščionys, bet yra
giliai religingi. Kadangi ko
munizmas nepakenčia ir ko
voja prieš kiekvieną religiją,
tai tibetiečiai nt- pakęsdami pa
dėties, priešinasi ginklu.
Pranešimai sako kad 13.^00
budistų dvasininkų su ginklu
kovoja prieš komunistus.
Tibetiečiai vartoja partiza
ninius metodus. Jie kalnuose
užpuola Kinijos komunistus,
juos sulikviduoja ir pasisle
pia kalnuose.
Pranešama, kad sukilimas
plečiasi ir pietų Kinijoje.
Kadangi Tibeto susisieki
mas su pasauliu yra nubrauk
tas. tai apie tikrą padėtį nė
ra žinių.

— «Tai ką šiandien mato
me Tibete, žmonių žudymą,
yra pakartojimas Vengrijos įvykių» -- pareiškė Indijos
parlamento narys ir socialis
tų partijos generalinis sekre
torius N. G. Goray.

— Indijos įtakingas laikraš
tis «Daily Tribune» rašo, kad
Indijos vyriausybė yra sunku
muose, nes ji pripažino Tibe
tą kinams paliekant tibetie-

Velykos vis iš naujo mus
įpareigoja prieš Kristų ir Die
va į kilnesnį ir šventesnį gy
vepimą. «Jei jūs prisikėlėte
drauge su Kristumi, sako šv.
Povilas, jieškokite, kas yra
aukštai, kur Kristus sėdi Die
vo dešinėje; pamėgkite tai,
kas yra aukštai, ne kas žemė
je • _(Kol. 3. 1-2).
Mūsų religija nėra kokia
nuo gyvenimo atitrūkusi teo
rija, bet pats gyvenimo pilnu
mas, gyvenimas dvasioje ir
Dievujė. Tikėjimas iš savo se
kėjų griežtai to reikalaują.
Ir Bažnyčia, kuri amžių eigo
je tęsia Kristaus išganymo
darbą, ypač Velykų proga
stengiasi sudaryti savo tikin
tiesiems visas reikiamas sąly
gas, kad jų dvasinis dorinis
gyvenimas atsinaujintų, susti
prėtų ir visoje pilnumoję ai
siskleitų.
Ir mes todėl rūpinkimės,
Brangieji, kad šios Velykos
mus dar labiau suartintų su
Kristumi, kad su Juo ir per
Jį ir mes galėtume dalyvauti
Jo prisikėlimo trijumfe. Vely
kų varpai tat teskelbia pašau
liui ir mūsų dvasinio gyveni
mo pilnesnį atsiskleidimą
Kristuje.
Šioje nuotaikoje švenčiant
pačią didžiausią mūsų religi
jos šventę, noriu Jums palin
kėti. Brangieji, daug vidinio
džiaugsmo ir laimės, kokios
netikintis pasaulis nepažįsta.
Prisikėlęs Kristus tesuteikia
Jums daug paguodos jūsų gy
vėnime ir šviesiu vilčių atei
čiai.
Velykų gaudžią varpai tebū
na mūsų visų, visos lietuvių
tautos ir Lietuvos visokerio
po prisikėlimo ženklas ir
pradžia.
Vysk. V. Padolskis

— Egipte muzulmonai, no
rėdami padėti tibetiečiams, no
ri skelbti šventą karą prieš
komunizmą.

— Popiežius Jonas 23-čias
Didįjį Ketvirtadienį, apeigų
metu mazgos kojas trylikai
ubagų. Dvylika reiškia dvyli
ka apaštalų, kuriems Kristus
mazgojo kojas, o tryliktasis
ženklina Kristų.

— Irake padėtis neišryškėjo. Kiek ten turės Sovietų Ru
sija, sunku pasakyti. Tačiau
Rusijos įtaka jau pasireiškė.
Irakas išstojo iš Bagdado są
jungos narių. Bagdado paktą
arba sąjungą buvo sudarę Ira
kas ir Turkija, o vėliau ir An
glija prisidėjo Tako vyriau
sybė leido Anglijai prisistaty
ti karo aviacijos bazes
Kas su tomis bazėmis toliau
bus, priklausys nuo Irako vy
riausybės Yra gandų, kad už
bazių palikimą, Anglija Iraką
apginkluosianti.
— Kuboje Didžiąją savaitę
sustabdyti pasmerktųjų šaudy
mai.
— Balandžio mėn. 31 d. Va
šingtone susitiks Amerikos,
Anglijos, Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerial. Čia
jie aptars ir padarys planus
būsimai užsienio reikalų ministerių konferencijai 11 d. ge
gūžės, kur dalyvaus ir Sovie
tų Rusijos atstovas. Darbas
bus sunkus ir dalinai lemian
tis Europos likimą ilgokam
laikui

— Italijos ministeris pirmi
ninkas Segni šią ’savaitę ap
lankė Vakarų Vokietijos sos
tinę Bonną ir Prancūzijos —
Paryžių. Pasikalbėjimai buvo
Europos politiniais klausimais.
Atrodo bus kad ir neoficiali
Paryžiaus- Bonnos- Romos ašis.
Šių valstybių politikai yra ša
lininkai griežtesnės politikos
su Rusija. Tai duos pajusti
įvyksiančiame Vašingtone 31
balandžio užsienio reikalų mi
nisterių susirinkime.
—- Prancūzijoje bedarbių
skaičius vasario mėn. pakilo
ligi 37 tūkstančių. Taip pat
dirbantiems sumažintas dar
bo valandų skaičius. Nežiū
rint krizio, vyriausybė tikisi,
kad jos ekonominė politika
kraštą išves iš sunkumų.

— Lietuvoje esančių rašyto
jų tik trečdalis priklauso ko
munistų partijai. Ir tai daugu
mas iš reikalo.
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LIETUVIU VELYKINIAI PAPROČIAI
J JAZMINAITIS
Jau nuo senų laikų lietu
viuose įvairios šventės, tauti
nės ar religinės, buvo šven
čiamos iškilmingai ir turinin
gai. Amžių bėgyje susidarė
gražių tradicijų kurios išlikę
iki mūsų laikų. Vienos jų jau
pradeda nykti, kitos tačiau
dar gyvos ir puoselėjamos,
kiek sąlygos leidžia, paverg
toje tėvynėje, o taip pat ir
išeivijoje Štai dabar Velykų
metas. O Velykos laisvės lai• kais Lietuvoje buvo švenčia
mos su dideliu dvasios paki
limu ir giedria nuotaika. Prieš
tai lietuvis giliu įsijautimu iš
gyvendavo Didžiąją Savaitę,
Kristaus kančios atminimą Su
dideliu sopuliu širdyje jis da
lyvaudavo Kristaus kančią ir
Jo mirtį menančiose pamal
dose, o Velykų rytą didžiu
džiaugsmu pasitikdavo Jo pri
sikėlimą. Mažutės kaimo baž
nytėlės Didžiojoj Savaitėj, ro
dos, dar labiau susigūždavo,
tarsi kartu nešdamos sunkų
Kristaus kančios kryžių Ta
čiau Velykų rytą jos vėl nu
švisdavo, atgydavo, rodos pri
sikeldavo naujam gyvenimui.
Velykinių papročių yra daug
ir įvairių. Vienoki jie Augštaitijoje, kitokį Žemaitijoje,
dar kitokį Suvalkijoje ar Dzū
kijoje.
Velykoms lietuviai pradeda
vo ruoštis iš anksto jau ke
letą savaičių prieš jas.
įvairių formų vazonėliuosaa sėdavo avižų, kad gražiai
sužaliavusios puoštų velykinį
stalą, apskritai ją gryčias. Ve
lykos juk tai kartu ir pirmo
ji pavasario šventė, tad nore
josi, kad kokiu nors būdu tai
būtų pabrėžta ir pajausta Jau
nieji parsinešę berželių ša
kas, merkdavo j šiltą vąndenį ir, stropiai kasdien jį atnau
jindami. stebėdavo kaip vis
labiau bręsta ir brinksta jų
pumpurai prieš pat Velykas
prasiskeldami gležnais, švel
niais ir kvapniais mažais la
peliais. Sulapojusios berželių
šakos, kaip vėliau matysime,
kai kur Lietuvoje, ypatingai
šiaurės vakarų Žemaitijoje,
jaunieji jas papuošę, antrą
Velykų rytą naudodavo vadi
narnom «plaktuvėm».
Didįjį Šeštadienį, kuomet
vieni likę namuose baigdavo
ruoštis Velykų šventėms, kiti
eidavo į bažnyčias dalyvauti
gražiose Didžiojo Šeštadienio
liturginėse apeigose ir kartu
parsinešti pašventintos ugnies
ir švęsto velykinio vandens.
Ypatingai būdavo įdomu pa
augliams nes juk tai vienin
telė diena metuose, kada šven
toriuje kūrenama ugnis ir dar
ne bet kokiomis, bet ąžuoli
nėmis malkomis. Na ir jų vi
sada būdavo nemažas spie
čius
Didįjį Šeštadienį laisvasis
lietuvis anksti baigdavo dar
bus. Šventiškai pasirėdęs, jis
imdavo dažyti, gražinti ir sku
tinėti margučius. Įdomu pas
tebėti, kad margučiai Lietu
voje minimi jau 16 amžiaus
viduryje. Šis paprotys atrodo
bus Lietuvon atėjęs drauge su
krikščionybę. Tik lietuvis tą
paprotį savaip suprato ir jį
pritaikė savo meniniams po
lėkiams. Nenaudodami savo
cheminių dažų, lietuviai mar
gučius įvairiomis spalvomis
nudažydavo su alksnių žie
vėm, beržų antom ar svogū
nų lukštais. Vėliau pagražin
davo išskutinėdami
Mažieji, vyresniųjų pagalba
Didžiojo Šeštadienio popietę
įvairiomis gėlytėmis ar bliz
gučiais gražiai imdavo puoš
ti sulapojusias jaunų berže
lių šakas Kai pavasario sau
lė pradėdavo leisti vis ilges

nius šešėlius, kai naktis savo
skraistėn įsupdavo žemę, lie
tuviai rinkosi bažnyčiosna ir
per naktį, iki aušros, melsda
miesi ir giedodami giesmes,
budėdavo prie Kristaus kars
to Gi pasilikusieji namuose
kartu taip pat prisimindavo
Kristaus kančią ir mirtį.
Velykų rytą vos tik padan
gėj pasirodydavo pirmosios
rytmečio žaros, takais ir take
liais, keliais ir keleliais žmo
nių būriai skubėdavo į prisi
kėlimo apeigas Horizonte su
švitus pirmiesiems saulės spin
dūliams, sugausdavo visų baž
nyčių varpai, skelbdami di
džiąją naujieną linksmąją die
ną. Kristaus prisikėlimą. Viso
je šalyje skelbdavo džiaugs
mingas Aleliuja ir visų veidus
nuskaidrindavo džiaugsmo šyp
sena.
Vykstant prisikėlimo apei
goms bažnyčiose, namuose pa
silikęs šeimos galva ar kuris
kitas šeimo- narys, švęstu ve
lykiniu vandeniu šlakstydavo
ūkio pastatus, gyvulius, paukš
čius, prašydamas Dievo apsau
gos nuo įvairių nelaimių ir
kartu visai tvarinijai Gi Di
dįjį Šeštadienį atsinešta vely
kine ugnimi būdavo užžiebia
mas pagrindinis namų židi
nys. Tai prašymas Viešpačiui
apsaugoti nuo gaisro nelai
mės.
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LIETUVA

Grįžtantieji iš prisikėlimo
kai kuriose Lietuvos vietose,
ypač Žemaitijoje, buvo pasi
tinkami šūvių salvėmis. 0;a
per Velykas apskritai būda
vo daug šaudoma.
Susėdus prie velykinio sta
lo, valgymas vienur buvo pra
dedamas po truputį išgeriant
velykinio vandens kitur mar
gučiais, žinoma, pirma su sta
lo kaimynais išmėginant jų
tvirtumą Gražiai žalumynais
papuoštas Velykiais stalas, vi
dinė ramybė ir nepriklauso

mas laisvas gyvenimas teikė
daug džiaugsmo ir geros nuo
taikos.
Popiet prasidėdavo kiauši
nių ridenimai ir slėpinių jieš
kojimas. Susieidavo jaunimas
draugėn ir pramogaudavo. Jau
natviškas juokas ir lietuviš
kos dainos skerdendavo pla
čiais laukais. Kai kuriose Lie
tuvos vietose kiaušinių ride
nimas ir slėpinių jieškojimas
prasidėdavo tik antros dienos
popietę, užsibaigus vadina
mom «plaktuvėm» Plūktinės
vykdavo antrosios Velykų die
nos rytmetį. Vaikai, papuošto
mis prasiskleidusių jaunų ber
želių šakomis, eidavo pas kai
mynus, suduoduodavo jiem s
šakele sakydami: «‘elykos,
Velykos, Velykos'» Už tai tek
davo atsilyginti duodant kiau
šinį Kitaip sakant išsipirkti.
Kitose Lietuvos vietose susi
darę lalauninkų būriai dai
nuodami dainas lankydavo kai
mynus ir rinkdavo kiaušinius
Taip ir prabėgdavo laisvės
laikais visų lauktos Velykų
šventės gražioje, jaukioje ir
nuoširdžioje dvasioje Kiek
vienas Lietuvos kraštas turė
jo savas tradicijas, papročius
kurie ir šiandien lietuvių ne
užmiršti. Deja, jie šiandien te
nai negali būti laisvai prakti
kuojami Tačiau lietuvio mei
lė savo kraštui, savo tautai,
savo tikybai bei papročiams
glūdi jo širdies gilumoje. Ti
kėkime, kad ateis diena, kai
mūsų tėvynėn ir vėl sugrįš gra

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

PRISIKĖLIMO

IŠVAKARES

Kai Tu, prisikėlęs iš skraidančių dulkių,
O, Viešpatie Didis, j dangų pakilsi,
Mums keliant gyvenimo taurę prie lūpų
Kartoti pasauliui, — kad mirsi!
Kai mes. belydėdami gęstančią saulę,
Sukniubsim ant kelio, aušros nesulaukę,
Palikęs Golgotoj beliūdintį Šventąjį Kryžių,
Nuimk mums nuo veido bemirštančio kaukę...
Atverk mūs akis nerimų išbučiuotas,
Kur bokštai išganymo spindi iš rūko,
Kad Didis Kūrėjas įrašė į amžiną knygą
Ir vardą šios žemės anūko.
Atsidengė gyslos sušalusios žemės..
Sieloj Tavo kraujo lašai pražydėjo ..
O puikūs valdovai nuo krašto lig krašto pasaulio
Karūnas po kojų sudėjo.

Ir einam visi be žemčiūgų vainikų.
Ir liūdim iš vieno, kaip broliai,
Ir džiaugiamės savo krepšius pakelėj pasidėję,
Kad linksta mums mėlyni toliai.
Kai Tu, prisikėlęs iš skraidančių dulkių
Visus mus paženklinsi kryžiumi lygiai,
Mes prašom, o Viešpatie Didis, neteiski,
Nors mūs ir klaidingi bus žygiai.
27. 11. 27.

žiosios laisvės dienos, išauš
tautai didingasis Velykų —
prisikėlimo rytas.

Halina Mošinskienė

Requescant in Pace
(A a. Kun. Antano Ausenkos
mirties metinėms paminėti).
Siela išvarginta žemės kelio[nės
Ištiesė angelui rankas.
Ir sparnuotam glėby virš kai
[nų ir klonių,
Jis nešė ją į melsvas dausas.

Nubėgo metų upelis, nusru
veno vienoda tėkmė, tik ka
pinėse dar vienas paminklas
išaugo ir jame kuklus para
šas: «Dom Estanislau O.S B.
1914-XI-18 — 1958 III-30.»
Suėjo lygiai metai kaip
skaisti ir šviesi Dom Estanis
lau siela, pavargusi šios že
mės kelionėje, staiga, vieną
naktį, niekam nelaukiant iš
skrido į dausas palikdama dar
jauną kūną artimųjų > asketi
niam ašarų nulaistytam atsis
veikinimui Liūdnai suskam-

A. a Kun. Antanas Ausenka
Dom Estanislau O.S.B

bėjo S. Bento varpai, dar bud
niau jie nuaidėjo lietuvių ko
lonijos širdy, nes su kunigo
Antano Ausenkos mirtimi užgęso taip netikėtai dar vie
nas šviesus žiburėlis mūsų
kolonijoje. Ir nustebę mes
klau ėmė savyje: «Kc dėl. Vieš
patie. Tu išrenki gražiausias
gėles iš mūsų tarpo? Kodėl
Viešpatie, ašarų rasa laistai
mūsų širdis?...» Ir rodės ange
lo sparnų šlamesys mums kar
tojo: «Jis perdaug pavargo
jūsų tarpe, jam reikia poilsio.
Jis savo duoklę jau atidavė.
Sekite jo pavyzdžiu, tęskite
jo darbus, nes jūs save duo
klėje dar esate skolingi.. »
Tai ką davė Kun. Aatanas
Ausenka, garbingas Dom
Estanislau savo trumpa
me gyvenime šioj žemėj,
turi likti pavyzdžiu kiek
vienam lietuviui ir ypa
tingai čionykščiam jau
nimui. Kūdikiu palikęs
Lietuvą, jis su savo tė
veliais, broliais ir seserį
mis atvyko Brazilijon.
Jausdamas
pašaukimą
pastoraciniam darbui, jis
padaro Kristui įžadus, įsi
velka į vienuolio dra
bužį ir žengia šio nera
maus, besiblaškančio pa
šaulio keliais. Baigęs di
džiuosius mokslus, jis pa
sirenka pedagogo darbą
ir dėsto tiksliuosius moks
lūs — matematiką ir fi
ziką. Kam jis juos “dės
tė? Ar tiems nuo žemiš
kų pagundų atsiskirusiems broliams vienuonuoliams, kurių sielos
skaistybės sparnais paki
lusios siekia Viešpaties
pjedestalo? Ne Jis įsi
jungia į Brazilijos jauni
mo tarpą, to jaunimo,
kuris kaip laukinis žvėriukas
eina tik ten kur jį veda ins
tinktas, žemiškos užgaidos.
Bet Dom Estanislau žino kad
tuose liaunų atžalų kūnuose,
glūdi Dievo įkvėpta siela. Jis
kiekviename jaunuolyje jau
čia jos artumą, tos pat sielos,
kuri ir jame šaukia: «Rodyk
jiems tiesų kelią! Saugok nuo
šunkelių, nes jie tokie silpni,
tokie bejėgiai! «Klausydamas
to balso, jis jaučia pareigą
skubėti ir skuba, nežiūrėda
mas ar jo fizinės jėgos išne
ša. skuba paremti kiekvieną
klumpantį.
Tačiau širdyje atsimuš ir
prigimties balsas: «Lietuvi, ne
pamiršk Lietuvos». Kun. Anta
nas Ausenka neužslopina sa
vyje to balso. Jis myli tą ša
lį kurioj jis gimė, myli tą kai
bą kuria jį motina lopšinėse
liūliavo ir jo troškimas toks
didelis išmokti tos seniausios
pasaulyje kalbos. Jis susiraši
nėja su jaunuoliais Lietuvo
je, jie taiso jo kalbą, kol pa
galiau jis išmoksta taisiklya
gai lietuvių kalbos raštu ir žo
džiu Jis jaučia, kad dabar
jis yra tikras lietuvis, ir ve r
žiasi jis į lietuvių tarpą steng
(tąsa 3 pusi.)
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įspūdingas ir Iškilmingas Sv. Kazimiero

500 Metu

Gimimo Sukakties Minėjimas Romoje.

... Kovo 8 dieną PLB Italijos
Krašto Valdybos rūpesčiu Ro
imoje įvyko didingas 500 me
tų nuo Šv Kazimiero, Lietu
-vos Globėjo, gimimo ir 475
nuo jo mirties minėjimas, sutraukęs kelis šimtus rinktinės
publikos. Italijos Lietuvių Kraš
:to Valdyba išsiuntinėjo 800 ti
krai gražių liuksusinio forma
to pakvietimų — programų,
[kurių vienoje pusėje buvo at
spausdintas originaliomis spal
Įvomis garsaus XVI šimtm. ita
lų dailininko Carlo Dolci pieš
tas Šv. Kazimiero paveikslas
ir kitoje Lietuvos Vytis. Val
dybos rūpesčiu žymus katali
kiškos kultūros žurnalas «LA
CIVILTA CATTOLICA, įsidė
jo ilgąU.A. Floridi S.J straips
nį: Šventas Kazimieras ir Lie
tuva» kurio 1000 atspaudų su
spalvuota prof. K. Jonyno Šv.
Kazimiero reprodukcija ant
viršelių buvo išdalinta minė
jimo dalyviams ir kitiems Lie
tuvos bičiuliams.
Minėjimas vyko puošniose
S. Angela Merici Instituto pa
talpose globojant Jo Eminen
cijai Kard. Pizzardo ir pirmi
ninkaujant buv. Italijos prem
jerui, žymiam politikui ir da
bartiniam parlamento nariui
J. E. Mario Scelba. Mišias už
Lietuvą atnašavo Kard. Piz
zardo. Giedojo Lietuvių Šv.
Kazimiero kolegijos choras
Romoje, vedamas kun Jan
kausko. Pamaldų pabaigoje
Jo Eminencija perskaitė Jo
Šventenybės Popiežiaus Jono
XXIII telegramą: Visiems Ku
rie Pa maldžiai Dalyvauja Penk
tojo Šimtmečio nuo Lietuvos
Dangiškojo Globėjo Kunigaikš
čio Kazimiero Gimimo Minė
jime, Jo Šventenybė, Tėviškai
Dėkodamas už Sūniškų Jaus
mų Pareiškimą, Siunčia Kaipo
Jų Tikėjimo Ir Krikščioniško
jo Gyvenimo Paguodą bei Die
viškos Paramos Laidą Prašytą
Ypatingą Apaštališkąjį Palai
minimą «Kardinolas Tardini».
Minėjimą pradėjo J. E. min.
Scelba, pasakydamas mums
lietuviams tikrai svarbia ir šil
tą kalbą, kurios atgarsiai nu
skambėjo per visą Italijos
spaudą. Jos tekstą dedame ats
kirai.
Sekė turininga ir įdomi prof.
Kun. Povilo Rabikausko S. J.
paskaita:
«Šventas Kažimieras, lietuvių tautos Globė
jas», susilaukusi visuotino įver
tinimo
Minėjimą užbaigė kun. Vin
cas Mincevičius, PLB Italijos
Krašto Valdybos pirmininkas,
padėkodamas visiems daly
viams, ypatingai Jo Eminen
cijai Kardinolui Pizzardo, pa\adindamas jį «Mūsų Kardij olų», tai iššaukė lietuvių ir
visų dalyvių karštus plojimus
— palinkėdamas jam sulaukti
tos dienos, kada galės asme
niškai pažinti tą jo pamiltą
kraštą, kuriam jis skiria tiek
širdies ir laiko. Padėkojęs J.
E. Scelbai už jo taip pat se
ną ir nuoširdų prielankumą
lietuvių tautai perskaitė gau
tus šiai progai sveikinimus.
O jų buvo labai daug. Sveiki
no Vatikano Valstybės Sekre
torius Kard. Tardini, Torino
Kardinolas Fossati, Milano
Montini. Bolonijos Lercaro,
Romos Kurijos Kardinolas Va
leri, Canali Robert!, Canfalonieri, Fietta, Giobbe, Cento,
Chiarlos Ypatingiems Bažny
čios Reikalams Kongregaci
jos Sekretorius Arkivi Samorė ir Pasekretcrius Mons Sca
pinelli, Eiliniams Bažnyčios
Reikalams Kongregacijos Pasekretorius Arkiv. DeU’Acųua
Konsiliumo Kongregacijos Se
kretorius J. E. Mons. Pelazzi-

ni ir eilė kitų aukštų dvasiš
kiųIš pasauliečių pažymėtini
sveikinirhai (1) Italijos Min.
Pirmininko J.E. Segni, Užsie
nio Reikalų Ministério Pella,
Teisingumo min Gonella (jis
buvo 1955 m. pagrindinis kal
bėtojas Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjime
Romoje), Karo min. Andreot
ti, Pramonės ir Prekybos min
Colombo, Prekybos su Užsie
niu min. Del Bo, Viešųjų dar
bų min. Togni, Sveikatos min
Giardina, Burokratinės Refor
mos min. Zaccagnini, Pašto
ir Telekomunikacijų min. Spa
tar, bei Valstybės Pasekreto
rių: Maxia, .Sealfaro, De Mar
tino, Magri, Folchi.
Sveikinimus atsiuntė Sena
to Vice-Pirmininkas Ceschiir
senatoriai: Don Sturzo, Cingo
lani, Bonadies. Cornaggia Me
dici, Ferretti, Florena, Lepo
re. Tartufoli, Moro.
Iš Parlamento buvo gauti
šie sveikinimai: Parlamento
Pirmininko Leone, ir atstovų
Tozzi Condivi, princo Alliata
di Montereale, Jervolino, Vedovato, Guidi Cingolani, Conci, Cervone, Marconi, Malfatti, La Pirą, Lucifero d’Aprigliano (1) buvusio Italijos Res
publikos Prezidento De Nicola
Beto sveikino Popiežiaus Pi
jaus XII giminaitis princas
Carlo Pacelli, Vatikano Vals
tybės Gubernatorius grafas
Galeazzi-Lisi, bei aukšti Vati
kano valdininkai grafas Cantuti Belardo ir kiti. Maltos
Ordino Didžiojo Magistro Vie
tininkas, Italijos Maršalas Bas
tico. Ministerių Kabineto In
formacijų šefas Bernabei, Tu
rizmo Komisaras Larussa, Ro
mos Miesto Susisiekimo Vai
dybos pirmininkas adv. Sales
ir daugelis kitų žymių asmenų.
Minėjime dalyvavo Rytų
Kongregacijos Assesorius J.
E. Coussa, italų Arkiv. Giannattasio, ukrainiečių Arkiv.
Bučko, lenkų Gawlina, Tivoli
Vyskupas Faveri, Vysk, mari
jonas Katkov, Vysk. Padolskis; Jo Šventenybės asmens
palydovas Mons. Bafile, Vati
kano Valstybės Sekretorijatn
atstovas Mons. Balducci Kar
dinolo Tisserant atstovas Mo
ns Pozzi; monsinjorai Zagon
(vengras). Strojny (lenkas),
Camanis (latvis), Kokša (kroa
tas), Lorenz (lenkas), Tulaba
ir dar keletas kitų. Taip pat
Tarptautinės Marijos Akad.
pirmininkas T. Baile OFM
Iš pašau iečių paminėtini
dar:Ital jos Ambasadorius prie
Šv. Sosto J. E. Migone, Kini
jos Ambasadorius Šie CheouKang. buvęs Italijos ministeris Lietuvai baronas Di Gi ti
rą, Lietuvos Pasiūntinybės
prie Šv. Sosto Reikalų
Tvarkytojas min. Girdvainis,
Dipl. šefas min. Lozoraitis,
Amerikos Ambasados Sekre
toriai Lister ir Roger Kirk,
tos pat Ambasados Attache
John Liader ir Sinclair Ma
tilda, Vokietijos Ambasados
Pirmasis Sekretorius Stoec
ker, Prancūzijos Ambasados
Pirmasis Sekretorius grafas
De Warren, Airijos Ambasa
dos Pirmasis Sekretorius Se
an Heideain. Brazilijos Am
basados Pirmasis Sekretorius
Do Nascimento e Silva ir dar
eilė kitų diplomatų Esant Ro
moję tuo pat metu Šv. Petro
bazilikoje vyskupų konsekra
cijai ir visai eilei kongresų,
visų Diplomatinių Atstovybių
galvos buvo įsipareigoję daly
vauti kitur. Tačiau pasibaigus
cerimonijai Šv. Petre, dar ke
lėtas atskubėjo į Šv. Kazimie
ro minėjimą Anglijos, Olandi
jos, Portugalijos, Kubos Bel
gijos, Austrijos, Filipinų ir

Maltos Ordino Atstovybių še
fai atsiuntė sveikinimus raš
tu, atsiprašydami kad negalė
sią dalyvauti dėl ceremonijų
Vatikane.
Italijos Vyriausybės ministe
rį Tupinį atvyko atstovauti jo
Ponia Aleksandra. Dalyvavo
taip pat ir ponia Scelba ir vi
sa eilė Romos diduomenės po
nių. tarp kurių ir žinoma ra
šytoja Flora Volpini.
Minėjime atsilankė Senato
riai Canônica, Azara, princas
Lancellotti. Ciasca, Parlamen
to Atstovai Badaloni ir Ger
mani Romos Burmistrą atsto
vavo Vice Burmistras Belloni. Be to dalyvavo Švietimo
Ministerijos Generalinis Direk
torius, Karuomenės Aprūpini
mo šefas, Generolai Fortuna
ir Guida, pulkininkai Passa
relli, Tomassucci, Ercolani ir
kiti kariškiai. Buvo taip pat
keletas Užsienio ir Vidaus
Reikalų ministerijų aukštų vai
dininkų, įvairių organizacijų
atstovų, tautinių dvasinių ko
legijų Romoje atstovai, sovie
tų pavergtų tautų atstovai,
spaudos bei radijo atstovai.
Amerikos lietuvius atstova
vo «Lietuvos atsiminimų» ra
dijo direktorius Jokūbas J.
Stukas ir architektas Juodka.
Iš Vokietijos buvo atvykęs
prof Žymantas užrekorduoti
minėjimo Amerikos Balsui.
Po minėjimo Oficialiosios
dalies įvyko gražus, pasiseki
mo turėjęs koncertas Smuiki
ninkė Sara Sheftel ąkompa
nuojama vyro Paul Sheftel,
Fulbright stipendijato. pui
kiai išpildė Aleksandravi
čiaus Z «Ave Maria», Šimu
čio Leonardo jr. «Andante 2
ir Vivaldi 2 sonata in La mag
giore*.
Pažymėtina kad abu išpildy
tojai, nors ir ne katalikai, la
bai noriai apsiėmė dalyvauti
aktyviai minėjime, neimdami
nė cento, del to kad Paul
Sheftel tėvas kilimu buvo iš
Vilniaus ir skaitėsi lietuviu.
Pats Paul Sheftel yra gimęs
Amerikoje.
Ita ų žymus sopranas Ma
ria Luisa Constantini išpildė
Pergolesi «Stabat Mater» Pizzetti «Ninna Nanna di Uliva»,
Bach «Ateik mirtie». Vivaldi
«Skaidrios Bangos», Bizet «Ag
nus Dei».
Minėjimo svarbesnieji mo
mentai buvo perduoti per Ita
lijos Valstybinę televiziją. Ita
lijos radijas gi davė žinių du
kart prieš ir tris kartus po
minėjimo, taip kad jis nus
kambėjo per visą Italiją. Va
tikano radijas savo ruožtu ir
gi plačiai pažymėjo šią svar
bią lietuvių tautai sukaktį.
Neatsiliko nė Italijos spau
da: dienraščiai «II Quotidiano»
pasitalpino straipsnius apie
minėjimą du kartus ir minė
jimo fotografiją, «11 Popolo»
du kartus, «L Osservatore Ro
mano» tris kartus, «II Giorna
le d’ltalia «II Tempo». «L’Avvenire d’ltalia», «II Giornale
dei Mezzogiorno», «LTtalia»,
«II Socolo XIX» ir daugelis
kitų.
Šv. Kazimiero 5.G6 metų nuo
jo gimimo puikiai pavykęs su
kakties minėjimas Krikščio
nybės centre yra Italijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kO kun Vinco Mincevičiaus
didelio pasiaukojimo ir pas
tangų rezultatas tuo labiau
kad tai buvo padaryta su la
bai kukliomis lėšomis.

Jurgis Baltrušaitis
VELYKINIAI

VARPAI

Varpas sugaudė - - Velykos - Ir sušvito sielos nykios !
Dievo ugnys ryškį kelia. . .
Tamsio žemėje - - be kelio . ..
Sapno vaikai, nykio žmonės,
Klaupkit žemėn be dejonės!
Mielas gausmas nemirtingas,
Aukščių šauksmas ambicingas . . ..
Žemėj myrio, žemėj skausmo
Tilsta niurnos aklo jausmo ...
Dievo žiežirba įveikia
Žemiško nekelio klaikį, Vaikai sapno, sūsikaupkit,
Pulkit žemėn, atsiklaupkit!

bažnytinis, jis negali nepadė
ti Ar galima atstumti artimą
savo? — Ne, Dom Estanislau
to nemokėjo, krikščioniškoji
sąžinė to neleido.jJTačiau gy
venimo vieškelis toks grubus,
jame tiek akmenų ir akmenė
lių! Kiek sykių buvo sužeis
tos kelionėje vienuolio kojos!
(pabaiga iš 2 pusi )
Kiek sykių širdis alpo iš nuo
damasis padėti, pagelbėti ver vargio! Mes to nematėm. Bet
kiančiam broliui Kun Ausen Apvaizdos akis budi Apvaiz
kos tyra širdis nežino klas dos valia vieną naktį tarė:
tos. Jis remia kiekvieną, tie «Gana!». Ir nusviro rūpesčių
sia pagėlbos ranką nes kaip pilna galva ties atversta kny
gi broliui atsakysi ir dar lie ga, širdis sustojo, užgęso ge
tuviui?! Koks bebūtų reika rosios akys... Sušiureno Mir
las, ar tai pasaulietiškas, ar ties Angelo sparnai kuklioje

celėje, apglėbė Dom Estanislaų sielą ir nunešė ją Viešpa
čiui .Artimųjųmeilės ašarų ve i
nikas ją palydėjo, o varpai
Šv Povilo mieste pranešė,
kad nebelauktume jo sugrįž
tant.
Tačiau mes tikime į Prisi
kėlimą Mes stovime Prisikė
limo Šventės slenkstyje. Dom
Estanislau idealai prisikels jau
nos kartos siekimuose, o mes
jo kartos broliai ir sesės, sek
dami jo pavyzdžiu skleiskime
mūsų tarpe krikščioniškai lie
tuviškus principus, kaip juos
jis skleidė ir bus gražiausias
paminklas jo šviesiai atminčia |
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«JAUNYSTES AIDAS»
«M. L » styrins jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:
Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4*118

São Paulo.

KETURIOS DIENOS DÉDÉg
JUOZO MAŠINOJE

VELYKŲ MIJIOJ
Iškilmingosios Mišios prasi yra tikrasis Avinėlis, kurs pa
deda. Su vargonais, varpais naikino pasaulio nuodėmes,
ir varpeliais angeliškasis «Glo kurs mirdamas mūsų mirtį su
ria ir excelsis Deo» vėl ati griovė ir prisikeldamas grąži
duoda Dievui garbę Virpa no gyvybę .»
kaip varpelis ir tavo širdis,
Pakyla konsekruota ostija
sujaudinta šio momento iškil kunigo rankose, tarsi vėl pats
mingumo. «Aleliuja, aleliuja, Kristus keliasi iš karsto, nu
aleliuja! Duokit garbę Viešpa galėjęs nuodėmę ir mirtį. Že
čiui, nes Jis yra geras, nes mai palenki galvą prieš trium
Jo gailestingumas niekada ne fuojantį Kristų ir tikėdamas
sibaigia» (Psl 117, 1). Links tari: «Mano Viešpats ir mano
moji naujiena vėU'paskelbia Dievas, mano Išgelbėtojas».
ma: «Jo čia nėra, nes Jis pri Už kelių minučių Jis jau džiu
sikėlė, kaip yra sakęs» (Mat, gina tavo širdį ir stiprina ta
28,6).
ve savo atsilankymu. Sveiki
«Tikrai», kartu su kunigu ni Jį, garbini, dėkoji, džiau
ir tu sakai, «yra verta ir tei giesi.
singa, reikalinga ir išganinga
Pajunti, kad su Juo prisike
Tave. Viešpatie, garbinti kai Ii ir tu.
mūsų Velykinis Avinėlis, Kris
Kęstutis Trimakas,
tus, yra paaukotas. Nes Jis
S. J.

Vasario septynioliktos anks
ti rytą išklausę šventas Mi
šias iškeliavom. Automobilyje
be Dėdės Juozo dar buvo Lai
mutis, Romas, Vygandas Al
bertas ir Pauliukas. Važiavom
į Guaragatatuba iš ten j Ubą
tuba, Čia netoliese jau būtu
me radę tą palaimintą Lelijų
Salą, kur nuošalioje vietoje,
ant marių kranto stovi p p.
Šišlų vila ir jos raktas buvo
mūsų kišenėje. Tačiau atsiti
ko kaip pasakoje. Kai pasie
kėm Paraibūna ūžėjo lietus
(o upė užtrino, kelią užliejo)
ant kelio buvo virš dviejų me
trų vandens, paskui kalnas
nuvirto ir kelią užgriuvo. M ės
metėmės į kitą kelią, bet ir
čia gavome greit nusivilti, su
žinoję, kad vanduo kartu su
savim nusinešė vienintelį til
tą ir mūsų viltį. Reikėjo griž
ti. O tas Vygandas, kad jis bū
tų bent nepasakojęs, kaip ten
gražu, bent širdį nebūtų taip
skaudėję. O dabar, jis visą
kelią niekino sutiktus kalnus,
slėnius medžius ir kitus mū
sų akims stebuklingai gražius
vaizdus, sakydamas kad tai
VELYKŲ KIŠKUTIS LIETUVOS LAUKUOSE
tik niekis prieš Lelijų salos
Iliustrac ja Irenos Zarakauskaitės
grožį. Ir štai dabar šitas t-tebūklingas rojaus kampelis ta
po atskirtas nuo mūsų, kaip ugniniu Arkangelo kalaviju. pos de Jordão. Lietuviškai
Nors ėmęs ir verk žmogus, turbut būtų Jordano laukai.
pagalvojęs, kad per mokyklos Nors tai nėra joki laukai me
suolo iš>argyta «skūrą» nesi- džiais apaugę yra ir pušelių
atkaklųjį berniuką kur vaiz ris šilto-* ir gaivinančios jū D J. sako tokių, kaip Lietu
džiai buvo parodyta, kaip nu ros bangos. Verkdamas kak voje kalnai. Tai yra vienas
kankintas mažas Lietuvos ber tos neištaisysi Sužadinę viltį, iš gražiausių Brazilijos kalnų
niukas nei danguje negali pu kad rytoj gal jau bus prava kurortų su daugybe sanatori
rimti nesirūpinęs savo paverg žiavimas pasukome į Paiol jų, įvairaus stiliais vilų ir di
ta tėvyne. Mergaitės padaina Grande, kur tėvai Oblatai, tu džiulių viešbučių. Žinoma
vo eiliuotus atsiminimus pik- ri gražiai įrengtą atostogų ko
nesustojome viename iš
ninko 'juos talpinsime atski loniją. Vieta aukšta 16 0 me mes
jų,
nes
tik automobilį parda
rai). Paskiausiai pasirodė trų. Po kalną išmėtyti namu vę, galėtume
sąskaitą apmo
•Milžinų kvartetas» padainuo kai. dėdė Juozas sako šveica kėti, o pasukome
tėvelius
damas «Kam šeri žirgelį» ir riško stiliaus. Aukčiausioj vie Saliziečius, kur jiepasturi
«Sudieu sesutės lietuvaitės». toj . koplytėlė kiek žemiau vietę savo klierikams.vasar
Di
Beja buvau užmiršus progra baigiama rengti didžiulė, spor džiausias šios vietos malonu
moję girdėjome Pranuko Or to halė ir kiti namai, kaip mas buvo laiveliai ežerėlyje.
SUSITELKIMO DIENOS JAUNIMUI
kestrą. Agapei baigiantis A. teatras, virtuvė valgykla ir Ar ne tiesa Pauliuk!? Na ir
Kovo 14 šeštadienio vakare dradarbiavimu rengiant šven Tyla padėkojo Valdybai už kit Kunigas direktorius, iš važinėjomės iki nakties. Ir
buvo pasirengimas išpažinčiai tę, tiek joje dalyvaujant ir darbą agapę organizuojant, klausęs mūsų nepasisekimo ankstų rytą vos pakilę vėl
ir konferencijos įžanginę kon išreiškė viltį, kad tai nebus ponioms Jurgelevičienei ir «raudas» priėmė tikrai tėviš grįžom prie laivelių, saulės
ferenciją sakė tėvas Petras paskutinis toks susibūrimas. Bratkauskienei ir Dėdei Juo kai. Pradėjom atostogas. Mau tekėjime raižėm kalnų ežerė
Daugintis S J. po to atskirai Apie meilės ryšio grožį kalbė zui už talką, poniai M Kindu dėmės ne jūroje, bet stovy lio paviršių Kaikoplytėlėje sus
berniukams kalbėjo kun. J. jo Dėdė Juozas. O agapės rienei už kvarteto išauginimą. klos tvenkinyje, kur žinoma kambo varpas skubėjom prie
Šeškevičius mergaitėms • Tė paskirtis ir yra tarpusavio Kai ponia pradėjo darbą tai už jūrą mažesnis, bet didelis. krašto. Laimutis savo laively
vas Daugintis Tą patį vakarą meilės ryšį labiau pagyvinti. «milžinai» du r buvo visai ma Vakare valgėme skanią, bet je atsistojo, susiūbavo ir vos
daugumas priėjo išpažinties. Programai vadovavo iš S Jo ži, šiandien jie jau tapo mo labai pikantišką vakarienę spėjęs riktelti ūūū visu savo
Sekmadienį per devintos va sė dos Campos sugrįžę tekni ksleiviais ir pasidarė lyg atei Albertas sakė: «não gesto, kad ilgiu krito į vandenį. Kad suš
landos šv Mišias visi bendrai kos studentas A Tyla. Progra tininkų nuosavybė. Ateitinin tiek daug pipirų», ir dalyvavo lapo, neteik nė sakyti, turbūt
tikisi, kad ponia juos ir me pajoliečių pasirodyme. Pir
priėmė Velykinę Komuniją, moję pianu skambino Joana kai
toliau
neatsisakys lavinti mąją atostogų naktį praleidom nė po nagu sausa neliko Šitą
išklausė tėv. Dauginčio pamo Bratkauskaitė ir Liucija Šuky Agapės nuotaika
buvo gera, ant sporto reikalams skirto ištęstą ūūū, tai įsikando mūsų
kslo ir rinkosi agapei. Agapę tė, deklamavo Liudvika ir Da tiesiog puiki, kiekvienas
Albertas ir tol kar
matraco teatre. Visos lovos jauniausias
pradėjome malda. Atidarymo nutė Mošinskytės. A. Zaluba, vis jautėsi didelės mielosdaly
tojo,
kad
draugai
jau net muš
buvo , užimtos nuolatinių sto
žodį pasakė Kuopos Pirminiu J. Jurgelevičiūtė ir P. Satkū- mos nariu. Po pietų buvo šei
ei vyklautojų, kurių yra beveik ti žadėjo, kad tik liautus!. Su
kas Augustas Zaluba pasi nas vaizdiningai paskaitė Ne nami «Kryžiaus Keliai» ir gie
šelpę nelaimės draugą, nors
džiaugdamas tiek darniu ben tęs Mazalaitės legendą, apie dami «Graudūs Verksmai» už < 200. Buvome patenkinti, kad ir skolintais, bet sausais rū
nereikėjo miegoti miške, bet
persekiojamą Lietuvos jauni šonus vistiek skaudėjo, nes bais ėjom koplytė i ėnišklusėm
mą. Graudžių verksmų gies-.. čiužinys buvo kietas. Sukilo šv. Mišių ir priėmėn Komuni
mės sekėsi geriau už Kry-:- me anksti Uškopę į koplytė ją. Dabar dar kartą bandėm
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines
žiaus Kelių, gal būt dėlto, kad . lę ir dar keletą valandų pasi prasimušti prie jūros. Išban
pirmieji
jau buvo giedami an naudoję stovyklos malonu dėm telelonus. stabdėme iš
Radio Programos
trą kartą o pastarieji tik pir mais, padėkojom vaišingiem tos pusės atvažiuojančią kiek
mą Susitelkimo dienose daly šeimininkam ir leidomės že kvieną mašiną, ir tik vingiuo
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
tu kalnų keliu nuvažiavę 8©
vavo
ne tik moksleiviai atei
18,06 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
myn į Šv. Bento miestą. Čia kilometrų ir pasiekę S. José
tininkai.
bet
ir
kitų
vilų
jąu
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
bandėme telefonu
dos Uampos miestą išgirdome
nimas. daugiausia iš Seno Ma sužinoti
1
jį rems susipratę lietuviai.
ar dar nėra pravažia dantišką: «Palikite betkokią
lūno.
Tikimės,
kad
kitais
me
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
vimo, o tie provincijos telefo viltį». Truks mažiausiai aštuo
tais susirinks daugiau
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
kokie jie negreiti, po po nios dienos kol kelią nuvalys..
Šia progą dėkojame Tėv, nai,
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsros
valandų
atsaky Taip buvome galutinai aps- .K
Dąuginčiui už konferencijas. naę «não» ne. gavome
’ ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
Vėl kilome au
(pabaiga 6 pusi.)
Joana Satkūnaitė kštyn šį kartą sukome į Cam
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Skai tyk i te «M ús u Lietu va»

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

.r

.

— Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tautiečius MARMORARIA
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R.
Salesopolis, 146. (Travessa da
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

Pirkimas pirkimui nelygus.

TAUTIEČIAI!
..

pusi S

LIETUVA

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintarė» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7888, S. Paulo.

:as ssssss? ssss:£« hí:

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

—

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos piatin
t o j ą g a Įima gauti
nusipirkti naujausių iietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

Vila Celeste

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

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

★ 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 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. BenecjL de Camargo. 698, Penha
AL Bogeslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

PRANAS & ČIA. LTPĄ
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria <ITA» — Serra dos Aimorés— Município de
NanqueEstado de Minas Gerais“

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS
1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARsAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,

I

III

RUA COSTA BARROS,
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VILA ALPINA
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VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDOTI

IIRMÃOJ CARB2IERI

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus..

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

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

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

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

SÃ O

Caixa Postai 3967

PAULO

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas
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pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
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e

m«i«t-ni« «tn ®«-üís
s

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
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IRMÃOS BAUŽYS

f

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V, Zelina - S. Paulo

S

Registrado no CJ R-; Cl cob o n.• 551

Telefone 63-6OO5
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--------- --------------------------Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transiereneias de firmas
Gantmt. na Junta Comercial
Dis^a-t. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

l

HORÁRIO das

jB.uvyrLOJE LAUPO.
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Rua do Orfanato, 686

|
Vila Prudente
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---------------------------------- 1-------------------------------------------------------------------------------- g

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

f
=
f
|
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às 19 hora*.

f
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[Fone 63-5294
Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
. ją,_ 1
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

Pirmas po Velykų švenčių

VAKAKAJ-lKONCERTAji, .
kurį ruošia Liet. Kat. Bendruomenės Choras,
bus 11 d. balandžio Vila Zelinoje, gimnazijos salėje Pro
gramoje naujos choro dainos, gros šaunus orkestras,
skanus bufetas. Pasiektti salę per Av Zelina yra patogu
pėščiam ar važiuotams, nes asfaltuota ir apšviesta.
Todėl visi 11 d. Balandžio reservuokime koncer
tui ir kartu maloniam laiko praleidimui Vila Zelinoje
koncerte.

Didžiosios

Savaites

Pa

maldų Tvarkaraštis
Vila Zelinoje

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
3 vai. p p. Iškilmingi Baž
nyčios Maldavimai Kry
žiaus ir Šv.
Komunijos Dalinimas
7 vai. vai. vakaro. Procesi
ja, Pamokslas (braziliškai)
«Kryžiaus keliai»,
Pamokslas (Lietuviškai)
«Kryžiaus keliai»
Išpažinčių bus klausoma
nuo 12 vai.
DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ
8 vai. vakaro Ugnies, Vely
kinės Žvakės, ir Krikšto van
dens šventinimas, po to Šv
Mišios.
Išpažinčių bus klausoma
visą dieną.
Pastaba: iš ryto jokių pa
maldų nebus, Sv. Komunija
dalinama tik vieną kart iš
kilmingų pamaldų metu.

VELYKŲ RYTĄ

6 vai. Prisikėlimo Procesi
ja ir Šv. Mišios. Kitos šv.
Mišios, 8, 9 11, ir 19 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž 10 vai., Casa Verde, N.
s. das Dores baž 17,15 vai.
Antrą:
Parque das Nações 10 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16
vai.
K e tvirtą:
Utinga 19 30 vai.,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Iš Dr. J. Basanavičiaus vardo
mokyklos globėjų veiklos

Š. m. gegužės m S d. Dr. J.
Basanavičiaus vardo moky
klos globėjai ruošia puikų va
karą Programą išpildys Tau
tų Parko lietuviai artistai su
vaidindami 3-jų veiksmų ko
mediją «Mano išrinktoji moti
na>. Tikimasi sulaukti daug
svečių

— Iki šiol teturėjome du
mokyklos Garbės Globėjus,
būtent, Vandą ir Kostą Meš
kauskus, o dabar prie jų dar
prisidėjo inž. Petras Baltėnas.
Tai sektinas ir skatinantis pa
vyzdys kitiems mūsų tautie
čiams.
— Vila Anastacio lietuvių
mokyklos patalpose jau prasi
dėjo lietuvių kalbos kursai.
Pamokos vyksta antradieniais
ir ketvirtadieniais nuo 18 iki
20 vai.. Pamokoms vadovauja
mok. St. Kubiliūnas. Visi lie-.

tuviai tėvai prašomi leisti sa
vo vaikus į tuos kursus kur
jie pramoks ne tik kalbėti,
bet skaityti ir rašyti lietuviš
kai.

— V. Anastacio apylinkėje
organizuojasi naujas lietuvių
jaunimo sporto klubas, kuris
žada pasivadinti «Onze Litua
nos» ir apimti įvairias sporto
šakas, kaip futbolą, lengvąją
atletiką, stalo tenisą ir kit.
Tai būt lyg ir tęsinys prieš
karą turėtojo lietuvių sporto
klubo. Linkime jiems pasise
kimo.

— Agr Al Boguslauskas
kovo 20 d grįžo iš kelionės
Amerikoje ir Kanadoje^ kur
užtruko virš trijų savaičių.
Apl nkė gimines ir daug drau
gų bei pažįstamų.

— Tėv. Petras Daugintis
Gavėnios metu pravedė reko
lekcijas Parque das Nações
ir Vila Anastazijos Lietuviams.
Didžios savaitės metu talkins
klausyti išpažinčių Vila Želi
noje.

JAUNIMO DĖMESIUI
DIDĮJĮ PENKTAIENI nuo 13
iki 14 vai. laikas yra skirtas
ateitininkams ir lietuviškų mo
kyklų lankytojams bu d ė ti
prieš* Šv. Sakramento. Kvie
čiamas dalyvauti visas jauni
mas. Velykų ryto Procesijoje
ateitininkai dalyvaus organi
zuotai su vėliava. 5 vai 30
minučių rinktis ramovėje.
— PAIEŠKOMAS —

Juozo Marčiulionio, arba jo
posūnių Pūrų Kazio. Vaciaus,
Orlando ir Reginos Plančkaus
kienė, Stasė Drulienės ieško
Antanas Kačinskas travessa
São Jorge, 26 - Ribeirão Preto.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.
J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P, Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),
J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 25, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti prie S.
Gonçalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Ruã Ilianza 822, V. Prudente,
VI. Pupienį, Rua Oratorio
1257, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nho Velho.

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia

— Laiškai: P. Šimoniams, J.
Masiui, St. Milinavičiui. J. Ma
siulienei, M. Mitruliui, J Bag
džiui, L. Bendoraičiui. An. Bu
trimavičienei, J. Vepstui W.
Urbanavičiui. J. Masiuliui, O.
Jurgelevičienei, Br. Ajauskui,
M. Vitkúnienei, VI Merkevi
čiui. M. Matelionytei Ant. Kai
riui, Elzai Tamaliūnienei, L.
Šlapelienei, Juzei Jurkonienei.
— Liet. Kat Bendruomenės
choro koncertas artėja. Vie
nuolikta balandžio jau tik už
poros savaičių Choro rėmė
jai ir kitų apylinkių lietuviai,
kurie Velykų švenčių metu
atvyksite Vila Zelinon, malo
nėkite apsirūpinti pakvieti
mais ir staliukais, nes tuo pa
lengvinsite choro valdybos
darbą. Visų namuose aplanky
ti nėra galimybės. Choras va
dovaujamas maestro F. Girdausko, uoliai ruošiasi kon
certui Programoj bus naujų,
dar nedainuotų dainų.

— Kovo m. 30 d, pirmadie
nį sueis metai laiko nuo kun.
Antano Ausenkos mirties Ve
lionies intencija šv. mišios
būs 7 vai Vila Zelinoje.

— Velykų šventėms į Vila
Zelina ruošiasi atvykti daug
lietuvių iš įvairių S. Paulo
priemiesčių bei provincijos;
— Liet. Bendruomenės pir
mininkas Jonas Antanaitis pa
sitraukė iš pirmininko parei
gų— Šį penktadienį, penkta
valandą šaukiamas BLB val
dybos posėdis Vila Zelinoje.
— Prof Kan Z. Ignatavi
čius jau grjžo iš ligoninės ir
pradėjo darbą Rio de Janeiro
kunigų seminarijoje.

— Paieškomas Povilas Lim
ba. kilę iš Utenos apsk. Bra
zilijon išvykęs apie 1925 m.
Ieško iš Amerikos puseserė
Limbaitė Kreiptis į kun. P.
Ragažinską.

St. Jurevičių ir Stočkų Par
que das Nações.

— Kovo m. 23 d. Mokoje
mirė Anastazija Žilinskienė,
81 m. amžiaus, kiluli iš Rau
dondvario. Nuliūdime paliko
dukterį Joaną sūnus: Mykolą
ir Praną Septintos dienos mi
šios-egzekvijos bus 31 d. ko
vo, antradienį, 7,49 vai. Vila
Zelinoje.
BRAZILIJOJE.
— 1958 m. Brazilijos užsie
nio prekybos balansas suves
tas su nuostoliai*. 307 milijo
nais doleriu. Mangano ir kitų
metalų išvežimas, nežiūrint
pastangų, nepadidėjo.

— Trabalistų (PTB) ir progresistų (P>P) partijas nori
ma sujungti, padaryti vieną
stiprią partiją Tuo reikalu ta
riasi partijų vadai S. Paulo
prefeitas Adhemar de Barros
ir respublikos vice prezidentas João Goulart. Sujungimas
numatomas padaryti neužil
go, dar prieš prezidento rin
kimus.
— Praėjusią savaitę S. Pau
ly vyko udenistų (UDN) par
tijos kongresas, į centro val
dybą nepateko nė vienas pau
listas. Paulistų atstovas Her
bert Levy pralaimėjo prieš Mi
nas Gerais atstovą Magalhães
Pinto, kuris buvo išrinktas
partijos pirmininku. Nors dar
ligi prezidento rinkimų yra
nemaža laiko, tačiau udenistai palaikys Janio Quadros.
— Jei nebus pakeltas atly
ginimas 30 procentų, tai 10 d.
balandžio visų autobusi] linijų
tarnam o jai ir darbininkai
streikuos. Miestas liktų be
susiekimo.
CMTC pakels
susiekimo kainą.

— Lietuvoje praėjusi žiema
nebuvo šalta. Neries upė ne
buvo užšąlusi.
— Marijampolėje stotoma
pora didelių fabrikų

— Lietuvoje Kaišiadorių vys
kupui T. Matulioniui komunis
tinė vyriausybė neleidžia ei
ti pareigų Taip pat ir jo pa
dėjėjui vyskupui Slatkevičiui.
Abudu iš Kaišiadorių yra iš
tremti.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILOINI©

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

EJCKiTOKl© CONTAE1L
NA/.CIMENT©
Irmãos Nascimento
REG. C.«.C. SP. Mre 1.484

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10 ° and. eonj. 101 - Tel. 35-0062

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

— Mirė dailH____________
jus Kulvietis. SiPHlIÇWWB
rio 12 d. po trumpos ligos ir
sunkios operacijos Kolumbi
jos Šv. Vincento ligoninėje,
Medelline, mirė dailiilihkas
Eugenijus Kulvietis. Velionis
buvo gimęs 1883-IV-10d. Alun
čių dvare. Vaidoklių valšč.,
Panevėžio apskr. Gimnaziją
baigė Rygoje. Tapybą studivo Petrapilio karališkoje me
no mokykloje. Dalyvavo rusųjaponų kare. 1910 1914 gyve
no JAV, Čikagoje, daugiausia
versdamasis fotografo amatu.
Be to, gyvendamas JAV, Kul
vietis surengė kelias savo kū
rinių parodas.
Rašykime ir skaitykime
lietuviškai.

Lietuvių kalbos pamokos
būna šeštadieniais nuo 18 iki
19,30 vai. Dom Bosco bažny
čios mokykloje (Rua Tres
Rios) Bom Retire ir antradie
niais — ketvirtadieniais nuo
19,30 iki 20,30 vai. Praça Car
los Gomes, 180, Liberdade,
miesto centre.
Stasys Remenčius

(pabaiga iš 4 pusi.)

pręsti už kalnus. Sekančią
dieną pasiekėme aukščiausią
Itapevos kauburį iš kur ma
tosi 7 miestai Nors mes matė
me ne visu, kitus užstojo de
besėliai. Bet maudėmės gėliam kainų ežere, ant kranto
kepėme blynus: kalnų saulė,
apgalvikė pasirūpino, kad
mes ilgai šias kelias nerūpės
tingas valandas atsimintume.
Dauginusiai nukentėjęs Ro
mas sakė: «O aš maniau, kad
saulė tik prie jūros degina».
Bet tai jau buvo paskutinė
mūsų kelionės diena Susidė
ję savo daiktelius leidomės
žemyn iki pasiekėm Šv. Povi
lo miestą. Čia dar pusvalandį
paplaukioję patvinusiom gavėm sugrįžom į Vila Zeliną,.
Sugrįžom pavargę, bet paten
kinti. Parsivežėm daug gra
žių įspūdžių ir saugojam vii
tį. kada nors vėl nuvykti į
tą šalį, kur tėvų tėvai nebuvo.
Dėkui Dedei Juozui už pavežiriimą.
Albertas, Romas ir
Pauliukas

PARDUODAMAS BARAS IR
BILIJARAS
Su 3 snooker stalais, dešrų
pjaustimo mašina, kavai virti
mašina, šaldytuvu ir t.t. Kli
jentūra ir apyvarta didelė.
Kreiptis vietoje: Praça São
Jose dos Campos 4 (paskuti
nė Vila Zelinos autobusų lini
jos stotis).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavy®
džiai). Vaistai, maistas, skah
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garsu
tuotas.
Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vink4naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 37Ų
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V.Zelins
(prasideda iš Av. Zelina, 993)

