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Liūdnasis Birželis
Dar tikrai nežinia kuris mė 

nuo Lietuvai buvo nuostolin- 
giausias, trūksta tikslesnės 
statistikos iš antros koraunis- 
nistų okupacijos apie ištrėmi 
mus ir žudymus, tačiau birže 
lio mėnuo Lietuvos istorijoje 
pasiliks amžiams įrašytas, 
kaip prancūzų istorijoj šv. 
Baltramiejaus naktis, nes šį 
mėnesį prasidėjo didžiausios 
Lietuvos nelaimės 1940 m. 
birželio mėn. įsiveržia raudo 
noji armija ir okupuoja Lie
tuvą. 1941 m. ankstybą 14 d. 
birželio rytmetį gaujos enka
vedistų įsibrovė į ramių gy
ventojų namus ir «vežė iš na 
mų» į Rusijos gilumas, miš
kus ir dykumas. O tuos veži
mus lydėjo ašaros, aimanavi 
mai. Suimtieji buvo suvaryti 
į gyvulinius vagonus, kur trū 
ko vandens ir oro Kai stoty 
se sustodavo traukiniai, praei 
viai išgirsdavo duslius šauks 
mus iš užkaltų vagonų, pra
šančių vandens ir oro

Birželio mėnesį Maskvos 
parėdymu buvo įvykdintos 
masinės nekaltų žmonių, ne 
lik vyrų, bet moterų ir vaikų 
žudynės Prie Červenės, ma
tydami enkaved štai, kad ne
suspės pasprukti nuo besiartj 
nančio fronto ir tūkstančių 
kaliniu nuvaryti Rusijos gilu
mo'». iš visų mišių kalinius 
apsupa kulkosvaidžiais ir at 
sidaro ugnį. Ir tūkstančiai 
aukų sukniumba Sužvėrėję 
enkavedistai, kuriais yra pa
remtas komunistinės Rusijos 
raudonasis imperializmas, su 
žeistuosius pribaigia šautuvo 
buože ar revolverio šūviais.

Tą pat padaro su Previeniš 
kių kalėjime uždarytais tau
tiečiais Visus, vyrus, moteris 
ir vaikus išvaro kieman ir iš 
visų kampų atidaro ku’kosvai 
d žiu ugnį. Vos trejetas 
stebuklingu būdu išvengė

mirties.
Apie okupantų žvėriškumą 

tebeliudija Rainių miškelio, 
Budavonės ir kitų vietovių 
kankiniai.

Čia paminėti faktai yra iš 
pirmos okupacijos. Neturime 
tikslesnės statistikos iš antros 
okupacijos, - -

<• iš -Sibire nukankintu 
tautiečių- Tačiau žinome, kad 
daug aukų krito ir Tėvynėje 
ir Sibire.

Šią gedulo dieną prisimena 
me ir lenkiame savo galvas 
prieš visus nukankintus lietu 
vius, ar dar tebek.ankinamus. 
Lietuva per abidvi, maskolių 
ir vokiečių okupacijas. įskai
tant ištremtuosius, mažių ma 
žiausiai, neteko 30 procentų 
visų savo gyventojų. Mažai 
tautai yra labai didelis nuos
tolis Gedulo diena privalo 
būti nevien pasmerkimo ko
munizmo žvėriškų darbų, bet 
taip pat susikaupimo ir pasi
ryžimo diena. Susikaupimo 
diena nenuleisti rankų, aki
vaizdoje kritusių gyvybių mft 
su brolių pralieto kraujo, iš 
kentėtų kančių, privalome sa 
vo širdyje prisiekti išlaisvini
mo kovą vesti ligi laimėjimo.

Kova nėra ir nebus lengva. 
Ji turi būt planinga. Kur yra 
lietuvis, ten turi būt kovos 
baras. Vykdinkime Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to planą Suorganizuokime šią 
gedulo dieną nuolatinį Lietu
vos laisvinimo komitetą, ku
rio pareiga būtų nuolat bels
ti į viešą pasaulio opiniją pri 
menant, kad į laisvę turi tei
sės, ne tik Afrikos juodukai, 
bet kultūringos, Europos šir
dyje gyvenančios tautos, ku
rios jau daug kultūrinių ver
tybių yra sukūrusios ir įro- 
džiusios, kad jos gali laisvai 
gyventi.

Nežinomajam Kareiviui pagerbti paminklas - kapas, Kau 
ne Karo Muzėjau> sodely, dabar komunistų sunaikintas. Kai 
Lietuva bus išlaisvinta Karo Muzėjaus sodelis vėl taps šven
tove, kur laisvas lietuvis ateis nulenkti galvą tiems, kurie 
į laisvę kelius praskynė.

moka virš trijų tūkstančių ru 
bliu.

— Kanadoje rinkimus lai
mėjo konservatorių partija. 
Virš 20 metų daugumą atsto
vų pravesdavo liberalų par
tija.

Krizis Brazilijos kcmcaistn 
partijoje

Kartu su Agildo Barata pa 
sitraukė iš Brazilijos komu 
nistų partijos nemaža narių. 
O ir likusių tarpe yra, kurie 
nesutinka su vadovybės užim 
tu linija, aklai vykdinti Mask 
vos planus. Už tat partijos va 
dovybė yra nusprendusi par 
tiją apvalyti nuo narių nepri 
tariančių politinei partijos Ii 
nijai.

Nežiūrint, kad komunistų 
partija pergyvena sunkų krizį, 
Komunistinę propagaandą te 
bevaro, kur tik prieina. Pas 
kutintu metu komunistai prã 
dėjo agituoti lauko darbinių 
kus, organizuoti partijos rate 
liūs, organizuoti streikus. :

Taip vadiname nacionalistl 
niame fronte, kuris rėkia, kad 
«Petroleo ê nosso», jaučiama 
komunistų įtaka. Komunis 
tams svarbu yra gyventoju» 
nedraugiškai nuteikti prieš 
Amerika

— São Paulo estado guber 
natorfus Janio Quadros birže 
lio mėn. 22 d. išvyks vienam 
mėnesiui atostogų. Jį pava
duos vice gubernatorius gen. 
Forfirio da Paz.

— Bourges Manoury pavy 
ko sudaryti vyriausybę ir ga 
vo parlamento pasitikėjimą. 
Vyriausybę sudaro radikalso 
cialistąi ir socialistai. Krikš 
čionys demokratai balsuojant 
vyriausybei pasitikėjimą, su 
silaikė. Jei būt balsavę prieš 
naują vyriausybę pasitikėjimo 
nebūt gavusi. Siam kabinetui 
pranašaujama trumpas amžius.

Lietuva ir Portugalija
Šiuo metu Brazilijoj vieši 

Portugalijos prezidentas gene 
rolas Craveiro Lopes, šešta
dienį atvyks į São Paulo.

Šia proga prisimintina Lie
tuvos santykiai su tolimu, bet 
simpatiškų kraštu, Portugalija

Nepriklausomybės metais 
Lietuvą neturėjo stipriau iš
vystytų neį komercinių, nei 
kultūrinių santykių. Viena d.i 
delis nuotolis skiria, o antra 
vienas ir antras yra žemės 
ūkio kraštai

Lietuvai nelaimių, okupaci
jos metais, Portugalijos vyri
ausybė yra aiškai ir atvirai 
pasisakiusi už pavergtų kraš 
tų išlaisvinimą Portugalu spau 
da dažnai talpina straipsnius 
palankius Lietuvai ir kitiems 
Lietuvos bendro likimo drau 
gams.

Portugalija prieš 30 metų 
pergyveno didelį ekonominį 
ir politinį krizį. Kraštą iš bet 
vąrkės ištraukė ir ekonomiš 
kai sustiprino, tai ilgametis 
ministeris pirmininkas Sala
zar, didelis ekonominių ir fi

nansinių reikalų specialistas. 
Jo dėka pinigas jau daug me 
tų yra pastovus, valstybės 
biudžetas suvedamas be nuos 
tolių. Kartą ant visados pabai 
gė su kyšininkyste.

Valdžios forma yra korpo- 
ratyvinė demokratija. Gyven 
tojai yrv patenkinti vyriausy 
bės politika. Kadangi korpo 
rątyvinėje demokratijoje vyk 
domoji valdžia turi daugiau 

galios, tai komunis
tai ir socialistai rėkia, kad 
Portugalijoje diktatūra. Žino
ma. jei Portugalijos vyriausy 
bei vadovautų panašus tipelis 
Stalinui ar Titui, tai vadina
mieji «demokratai» arba tylė
tų, arba sakytų, kad Portuga 
lijo j viskas tvarkoj.

Sveikiname mums draugin
gos Portugalijos prezidentą 
atvykus į S. Paulo, kartu su 
visais paulistais.

Kiuscev prisipažino

Generalinis Rusijss komu
nistų partijos sekretorius Kru 
ščev. lankydamasis Suomijo 
je vienoje kalboje prisipaži

no, kad Rusijos žemės ūkis 
yra labai atsilikęs ir Kad Ru 
sijos darbininko pragyvenimo 
standartas yra žemesnis už 
Vakarų valstybinių darbinin
kų pragyvenimo lygį

Ir geležinė uždanga, anot 
Kruščev pranyksianti, kai dar 
bininkąi geriau gyvens. Reiš 
kia komunistai geležinę už 
dangą užtvėrė, kad Rusijos 
darbininkai negalėtų pamaty 
ti kitų kraštų darbininkų gyve 
nimo Rusija darys visa, kad 
išvystyti žemės ūkį ir ben 
drai pakelti ekonominį gyve 
nimą. Patys komunistai prisi 
pažįsta, kad per 40 metų ūkio 
neįstengė pakelti..

Visiems yra žinoma, kad di 
džiausiąs stabdis Rusijos ūkio 
yra pati komunistinė santvar 
ka, panaikinimas privačios 
nuosavybės, gyventojų šuva 
rymas į kolchozus. Nė penk 
mečių planai nieko nepadėjo.

— Libane parlamente rinki 
mus laimėjo partija, kuri yra 

šalininkė palaikymo rylių su 
Vakarais.

Lietuvoje trokšta drabužiu

Patikrintomis žiniomis Lie
tuvoje yra didžiausias trūku 
mas rūbų ir apsiavimo. Rūbų 
kainos yra labai aukštos Už 
gerą kostiumą juodoj rinkoj
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Nepraleiskite Progos 
pamatyti linksmą komediją

“ViCJININEIEME”
Švento Jono Išvakarėse

Birželio 23 d. (sekmadienį) 3 vai. p. p. 
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje 

Vaidina: Parque das Nações lietuviškas jaunimas 
Režisuoja: mokytojas St. Jurevičius 

Pastatymo pelnas: klebonijos darbams užbaigti.
Atvykę maloniai praleisite sekmadienio popietį ir pa- 
remsite klebonijos darbus.

— Amerikos prezidento Ei
senhower susirgimas buvo su 
kėlęs didelio susirūpinimo. 
Jo sveikata nėra stipri Dalį 
darbų, kuriais pats preziden
tas turėtų rūpintis yra perda 
vęs savo bendradarbiams.

— Spėjama, kad šiuo metu 
S. Pauly yra apie 80 tūkstan 
čių bedarbių. Bedarbių eiles 

didina nuolatinis nortistų 
antplūdis į miestą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Naujos ūkinės reformos ir kas už ju slypi
(tąsa)

Būdingi sovietinio gyvenimo 
reiškiniai

(Elta) Kompartijos organe 
«Tiesoje» rašoma,kad Pakruo 
jo rajone buvusi paskaita a 
bie alkoholizmą. Paskaita vi 
siems patikusi, kilo ir disku 
sijos. Bet kai kitą dieną žmo 
nės pamatė patį lektorių ne 
blaivą, visos kalbos pasidarė 
kitokios.

Tame pačiame «Tiesos» nu 
meryje (Nr 67) atpasakojama 
«aukšč. tarybos» prezidiumo 
pirmininko J. Paleckio kalba 
tos tarybos sesijoje. Pakiliu 
balsu jis tvirtino, kad «lietu 
vių tautos atstovai dalyvauja 
aukščiausiosios valdžios orga 
nuošė, sprendžiančiuose įvai 
rins tarybų valstybės vidaus 
bei užsienio gyvenimo klau
simus». Tuo tarpu visiems y- 
ra žinoma, kad sovietiniam re 
žimui viešpataujant, lietuvių 
tauta neturi jokios įtakos nei 
į vidaus, nei į užsienio politi 
kos vairavimą. Viskas vairuo 
jama iš Maskvos, net ir po to 
kai tariamai «praplėstos» są
junginių respublikų «suveri- 
nės teisės». Paleckis tokiais 
tvirtinimais niekuo nesiskiria 

«TĖVYNĖS GARSAI»
V1ENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

< GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

SEKMADIENIAIS

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

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Gali užsira

šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 

Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

nuo ano Pakruojaus priešal- 
koholinio paskaitininko, kurį 
gyventojai antrą dieną matė 
girtą. Kaip taisyklė, visų ko
munistinių ir sovietinių veikė 
jų kalbos ir rašymai yra pa
našus į tą Pakruojaus lekto
riaus elgesį: Vieną sako, kitą 
daro.-

Ir čia, kur eina apie visai 
konkrečius ūkinio gyvenimo 
reikalus, diena iš dienos, ms 
tai iš metų matosi tas pats 
dviveidiškumas. Vilniuje nese 
niai įvyko sovietines Lietu
vos žemės ūkio pirmūnų ir 
specialistų suvažiavimas. Bu
vo gražiausios kalbos apie pa 
siektus «laimėjimus», apie vie 
no kito kolchozo pirmavimą, 
- bet ir iš pačių sovietinių 
šaltinių, ir iš atvykusiųjų iš 
Lietuvos pasakojimų aiškiai 
seka, kad Lietuvos žemės ú 
kis daugeliu atžvilgių yra ne 
paprastai susmukdytas ir kad 
kolchozininkų padėtis, gal ke 
lis previlegijuotus «pirmūnus» 
išėmus - yra katastrofinga. 
Nenuostabu, kad žmonės bė 
ga iš kaimu į miestus, kur ti 
kiši bent kiek lengvesnio pra 
gyvenimo pramonėje. Bet ir 
tuose miestuose štai kokių 
vaizdų dar būna (ir dargi Vii 
niuje): «Duonos skyriuje su 

sidarė pirkėjų eilės», rašo 
«Tiesa» (69 Nr.), «dienos te 
momis». O tame pačiame «Tie 
sos» numeryje pilietis skun 
džiasi, kad naujai pastato 
miems namams nesą galima 

gauti tinkamų lan 
gâms stiklų .. Tuo tarpu Pa 
leckiai ir kiti kiekviena pro 
ga vis tebeleidžia burbulus 
apie «gerą gyvenimą». Ir tik 
užsienyje gyveną lietuviai 
«buržuaziniai nacionalistai» 
per savo radijo transliacijas 
ir spaudą, girdi, stengiasi «ta 
rybinį gyvenimą juodinti», 
Lietuvos bolševikams vis ne 
maloniau darosi pastebėjus, 
kad laisvojo pasaulio lietuvių 
informacijos priemonės yra 
veiksmingos ir pasiekia visus 
okupuotos Lietuvos kampus.

Sovietuose moteris priešinasi 
suvalstybinimui

(Elta) Kai pereitais metais 
Lietuvoje ir kitose sovietinė 
se respublikose varu buvotel 
kiami jaunuoliai ir jaunuolės 
plėšininėms žemėms Kazachs 
tane, labiausiai tam jaunimo 
išvežimui priešines motinos. 
Pasipriešinimas Pabaltijo kraš 
tuose buvo aiškus ir savaime 
suprantamas. Bet būdinga, kad 
net tokioje Maskvoje soviet! 
nės motinos priešinosi tam 
jaunuolių išvežimui i taigas. 
Kai iš Maskvos jau buvo iš 
gabenta 12.000 jaunuolių, Ch 
ruščiovas ragino dar daugian 
sutelkti, tuo tarpu maskvie 
tės moterys ir atskirai ir ko 
lektyvais kreipėsi į Maskvos 
miesto partines įstaigas, pra 
šydamos tolesni telkimą sus 
tabdyii Net Furzeva. žymiau 
šia pareigūnė Maskvos sovie 
tinėje hirarchijoje. pasiprieši 
no tiems telkimams. Stalino 
laikais, žinoma, to nebūtų drį 
susi.

Sovietinės moterys ir šiaip 
reiškia savo nepasitenkinimą 
įvairiomis sovietinio gyveni 
mo negerovėmis. Chruščiovas 
ir jo artimieji bendradarbiai 
vis dar siekia šeimas iš pa 
grindų griauti, siūlydami moti 
noms vaikus iš pat jaunų die 
nų atiduoti į bolševikinius lop 
Šelius, vaikų darželius, inter 
natus ir pan. Daugelis mote 
rų, sunkiai dirbdamos įmonė 
se, yra priverstos savo vai 
kus atiduoti į tas sovietines 
prieglaudas, nes šiaip nebūtų 
kam juos nrižiūrėti. Bet moti 
nos lieka motinomis ir sovie 
tiniame režimo. Jos norėtų 
vaikus pačios užauginti. Tik

Vincas Jonikas.

ATSISVEIKINIMAS
Užu lango naktis kaip ne žemės, — 
Kiek žiedų, tiek žvaigždžių ant kaštanų, 
Tik šešėliai viršūnėmis remias
Juodu kryžium širdin partizano.

Ko verki? Ar baugu, kad išeisiu 
Ir negrįšiu, kaip daugel išėję?
Bet žydėti parnešime teisę?
Nudulkės tau keleliai viešieji.

O žiedais pakvėpuot kas nenori?
Ir manęs to bereikalo klausi —
Gaila, kitas tave pas altorių
Nusives, ir sapnams susiglausit.

Kitos lūpos nušluostys blakstienas,
Neseniai dar bučiuotąsias mano, 
Kai berželis nakčia vienų vienas 
Klaups prie kapo apverkt partizaną.

kad gyvenimo sąlygos perne 
lyg nepalankios. Rusijos fede 
ratyvinėje respublikoje, pa 
vyzdžiui, butų krizė yra to 
kia, kad vienam gyventojui 
tenka tik apie 4 kvadratiniai 
metrai gyvenamojo ploto, ki 
taip tariant, vienas kambarys 
keturiems žmonėms, kiekvie 
nam po kampą. Tai vidurkis, 
tuo tarpu daugelis gyvena dar 
labiau sugrūstai. Vien tik 19 
51-55 metais apie 9 milijonai 
rusų persikėlė iš provincijos 
į miestus, siekdami ištrūkti iš 
kolchozinio vargo. Susigrūdę 
ankštose patalpose šeimos, ži 
noma, negali vaiką tinkamai 
išauginti.

Kaip veikia gyventojų prie 
auglį sovietinio režimo suda 
rytos nepalankios šeimų gy 
venimo sąlygos, matyti iš to 
kios labai būdingos statist! 
kos; 1926 metais kiekvienam 
1000 gyventojų buvo 44 gimi 

mai. 1938 m. tik 38, o 1955 
metais jau tik 25,6.

ligą laiką sovietinė mote 
ris buvo tik darbo įrankis ir 
įrankis gyventojų prieaugliui 
dauginti. Bet Sovietų Sąj'un 
gos moterys ėmė vis labi>u 
prieš tai šiauštis Tuo labiau, 
kad ir visuomeniniai moterys 
buvo skriaudžiamos, nustumia 
mos į šalį Nors moterys iš 
bendro dirbančiųjų skaičiaus 
Sovietuose sudaro net 45%, 
jų svoris šalies valdyme iki 
šiol buvo labai menkas. Kom 
partijos centro komitete mo 
terų buvo ligi šiol tik apie 
2%, o j ck prezidiumą pate 
ko tik viona moteris — Fur 
zeva. «Rinkimuose» j vietines 
tarybas Lietuvoje kovo 3 d. 
moterų atstovių buvo išstaty 
ta ir «išrinkta», tiesa, trečda 
lis, bet visiems žinoma, ko

(pabaiga 3 pusi.)

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

8. SAULĖS STEBUKLAS

Spalio 13 dienos saulės ste
buklą patvirtina visa eilė žy
mių asmenų. Pirmas iš tokių 
asmenų yra Leirijos vysku
pas, kurio vyskupijos ribose 
yra pati Fatima. 1930 metų 
spalio 13 dieną jis paskelbė 
ganytojišką laišką, kuriame 
tarp kita sako:

«1917 metų spalio 13 die
nos saulės reginys, kurį apra 
šė laikraščiai, buvo kažkas 
nepaprasta. Jis visiems, kurie 
tik turėjo laimę jį matyti, pa 
liko neišdildomą įspūdį. Vai
kučiai buvo iš anksto nurodę 
stebuklo dieną ir valandą. Ži
nia apie jį greitai pasklido 
po visą Portugaliją. Nors o- 
ras buvo nepalankus ir smar 
kiai lijo, susirinko tūkstančių 
tūkstančiai žmonių. Jie visi 
dalyvavo paskutiniam apsi
reiškime ir matė visus jį, ly
dinčius ženklus Dangaus kū
nai pagerbė Dangaus ir Že
mės Karalienę. Šio įvykio nė
ra užregistravusi jokia obser 
vatorija. Todėl jis yra kaž

kas nepaprasta. Jį matė įvai
rių sluogsnių ir luomų žmo
nės. Matė tikiniieji. netikincie 
ji, laikraštininkai, žmonės bu 
vusieji čia pat ir už kelioli
kos mylių Bet koks mėgini
mas aiškinti, kad tai buvęs 
tik įsivaizdavimas, neįmano
mas»

Dr. Almeida Cerette, Coim 
bros universiteto profesorius, 
šiuo reikalu rašo: «Aš atvy
kau pačiam vidurdienį, sma,r 
kus lietus pylė, nuo at ryto, 
kaip iš kibiro, ir grėsė tikru 
potviniu. Aš stovėjau ant ke
lio. kiek aukščiau tos vietos, 
apie kurią buvo kalbama, kad 
ten vykstą apsireiškimai. Bu 
vau apie 100 metrų nuo ten. 
Lietus tiesiog srovėmis krito 
ant galvų ir sunkėsi į drabu
žius. Jau buvo kiek po vidur 
dienio. Ūmai saulės spindu
liai prasiveržia pro storą de 
besu sluogsnį Visu akys nu 
krypsta į saulę Aš mėginau 
stebėti. Ji panaši i aiškių 
bruožų rutulį. Ji spind;, bet 
neakina Aš girdėjau, kad kai 
kas mėgino ją vaizduoti, kaip 
matinio debesio rutulį. Palygi 
nimas nevykęs. Saulė buvo 

aiškios ir spindinčios spalvos 
nei jo pritemusios šviesos. Ji 
nebuvo panaši taip pat ir j 
paprastą saulę, kai jišviečia 
pro debesis. Rutulys buvo ne 
žymiai paslėptas, bet aiškiai 
išsiskyrė iš savo aplinkos. Jis 
rodos, judėjo, bet tai nebuvo 
koks žvaigždžių judesys.

Ūmai žmonėse pakyla klyks 
mas SaulS, kuri su ne papras 
tu greičiu sukosi aplink save, 
rodos, atplyšta nuo skliautų 
ir visa raudona, kaip ugnis, 
artėja prie žemės, grėsdama 
visa sutriuškinti. Tai buvo bai 
sus momentas! Visą šį vaizdą 
aš šaltai ir ramiai sekiau. Aš 
aprašau, bet jį aiškinti ir ver 
tinti palieku kitiems».

Ignotas Lorenco Pereira, ku 
ris vėliau buvo mfsijonierius 
Indijoje, savo 1917 metų spa 
liu 13 dienos įspūdžius Fati 
moj taip aprašo: «Jau praėjo 
14 metų, bet gilus įspūdis, ku 
rį mano jaunutėje steloje pa 
liko 1917 metų spalio 13 die 
nos saulės vaizdas, tebėra gy 
vas manyje iki šiol. Tuomet 
aš turėjau vos 9 metus ir Jan 
kia u pradžios mokyklą savo 
gimtąjam kaime, esančiam 
ant kalvelės prieš Fatimą — 
apie 10 kilometrų nuo jos. Bu 
vo bemaž pdurdienis. Mus 

staiga nugąsdina žmonių klyk 
smas, kurie būriais vaikščio 
jo ant kelio. Mūsų mokytoja, 
gera ir religinga, bet kartu 
labai baiminga moteris, išbė 
ga pirmutinė iš mokyklos. Aiš 
ku, ir vaikų nebuvo galima 
sulaikyti. Ant kelio vis gau 
siau renkasi žmonių. Drėbė 
darni, jie stebi saulę. Tai di 
delis stebuklas, kurį nuo ma 
no gimtinės kalvelės buvo ga 
Įima .visai aiškiai sekti. Tai ti 
kras saulės stebuklas. Jau 
čiuosi bejėgis aprašy ti, ką tuo 
met išgyvenau. Nejudėdamas, 
stebėjau saulę Ji buvo balz 
gana, be savo spindėjimo, la 
biau panaši į sniego skritulį, 
kuris sukosi pats aplinkui sa 
ve. Netrukus ji pradėjo vin 
giuoti, grėsdama nukristi ant 
žemės. Baisiai išsigandęs, pa 
bėgau, norėdamas pasislėpti 
tarp žmonių, Visi verkė iš 
baimės, Jaukdami pasaulio 
pabaigos.

Salia manęs stovėjo vienas 
iki šiol visai netikintis žmo 
gus. Prieš tai jis visą laiką 
tyčiojosi iš vykstančiųjų į Fa 
timą Dabar jau stebėjau jį. 
Jis buvo priblokštas Nustebu 
siomis ir plačiai išskėstomis 
akimis jis sekė saulę. Mačiau 
kaip jis visas drebėjo. Galiau 

šiai, jis pakelia savo rankas 
į viršų puola ant kelių nors 
visur gilus purvas, ir šaukia: 
«Svč. Mergele! Pagirtoji Mer 
gele! Ražančiaus Karaliene, 
gelbėk Portugaliją!» Ašaros 
gausiai rieda per jo skruos
tus. Tuo tarpu žmonės vis kly 
kia, žadindami gailestį. Jie 
bėga į netoliese esančią kaimo 
koplytėlę, norėdami pasislėp 
ti Per keletą minučių koply 
tėlė taip prisigrūsta, jog joje 
visai nebelieka tuščios vie
tos.

Per saulės reginį visi apie 
mus esantieji daiktai atrodo 
nudažyti vaivorykštės spalvo 
mis. Pažvelgę vienas į kitą, 
matome, kad vieno veidas mė 
lynas, kito geltonas, trečio 
raudonas. Tai visa dar labiau 
baugina. Po dešimt minučių 
saulė nurimo. Žmonės, pajutę 
kad pavojus praėjo, nebesty 
go iš džiaugsmo. Jie klaupė 
si ant kelių ir, tarsi viena bur 
na, šaukė’ «Stebuklas, stebu 
klas! Garbė mūsų Maloniajai 
Poniai»!

(B. D.)
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Štai. inž. Mik. Ivanauskas

Marija Gimbutienė - Lietuvos 
Priešistoriniu Laiku Tyrinėtoja

Iš praeities tavo sunūs 
Te stiprybę semia.

Dr. V. Kudirka

Marija Alseikaitė Gimbutie
nė, gimusi 1921-1-23 Vilniuje. 
Mokėsi Vyt D. gimn Vilniuje 
ir Kauno Aušros gimn. 1938 
įstojo į Vyt D. Un-to hum. 
lak tą ir studijavo lituanisti
ką ir tautotyrą 1940 persikė
lė į Vilniaus un-tą studijuoti 
proistorę. Un tą baigė diplo. 
muotos archeologės vardu 19 
42-44 parašė veikalą «Laido- 
seną Lietuvoje priešistoriniais 
laikais». Įteikusi veikalą Vil
niaus Un tui daktarui laips
niui gauti, disertacijos ginti 
nesuspėjo. Disertaciją apgy
nė 1946 Vokietijoj Tūbenge- 
no Un te. Čia studijavo Euro
pos, archeologiją, tautotyrą ir 
religijų istoriją. Filosofijos 
daktaro laipsnį gavo už virš 
minėtą veikalą vokiečių kal
ba «Die Bastattung in Litauen 
in der vorgeschichtlichen 
Zeit» 280 pusi su 115 paveiks 
lų ir 5 žemėlapiais, atspaus
dinta 1946 Tūbingene

Nuo 1950 dirba Peabody Mu 
seum Harvardo univ Cambri
dge. Mass, J. A V bėse

Šiuo metu išėjo iš spaudos 
antrasis Dr. Marijos Gimbutie 
nės veikalas «Rytų Europos 
ankstyviausioj] istorija* anglų 
kalba «The Prehistory of Eas 
tern Europe» Jį išleido Har
vardo Universitetas.

Šis veikalas apima Rytų Eu 
ropos proistorę - mezohtinio, 
neolitinio ir vario laikotarpio 
Kultūros Rusijoje ir Baltijos 
srityje

Knyga turi 177 iliustracijas 
ir braižinių ir tu sričių žemė 
lapį

Būtų labai gera, kad sulauk 
tumėm bent ištraukų lietuvių 
kalba š to veikalo, kur lie
čia mūsų protėvių keliavimą 
Dunojaus srityje ir apie Bal
tijos kraštų kultūras.

Dienraštis «Draugas» kovo

(tąsa iš 2 pusi ) 
kios menkos reikšmės teturi 
tos tarybos krašto valdyme. 
Jos tik vykdo, kas iš centrų 
įsakoma.

Bėgdamos iš vargo, siekda 
mos sudaryti bent kiek geres 
nį gyvenimą sau ir savo vai 
karas Sovietuose moterys gau 
šiai nuėjo į tokius darbus, k u 
rie laisvojo pasaulio kraštuo 
se moterims neįprasti. Kaipo 
taisyklė, sovietinėje šeimoje 
turi dirbti ir vyras ir žmona, 
šiaip neįmanoma šeimos su 
vaikais išlaikyti. Bet kai abu 
tėvai dirba, vaikai lieka arba 
be priežiūros ir auklėjimo, ar 
ba patenka į bolševikines au 
klėjimo įstaigas ir pasidaro 
šeimoms svetimi. Dažnai so 
vietinė šeima ir stato sau 
klausimą, kokia čia laimė tu 
rėti vaikų, jei jų negalima pa 
tiems užauginti, jei jie pasi 
daro svetimi Tai ir yra vie 
na iš priežasčių, dėl ko tose 
kadaise gausiose rusų šeimo 
se metai iš metų susilaukia
ma vis mažiau ir mažiau gi
mimų.

Sovietinės moterys vis la
biau šaušiasi prieš tokį reži
mą, kuris neleidžia joms bū
ti moterims, motinomis. Reži
mas yra priverstas moterims 
no truputį nusileisti, gaminti 
įvairesnio, gražesnio aprėdo, 
kosmetikos ir pan. Bet visa 
tai yra tik dirbtinos priemo- 
ir sovietinės moters nenura- 
mios. Moterims to nepakanka. 
Jos siekia, kad būtų su jomis 
elgiamasi kaip su žmonėmis.

(B. D)

23, 1957 džiaugiasi, kad vei
kalas daro ypatingai gerą įs
pūdį ir, kad lietuviai gali di
džiuotis autore, kad davė to
kį stambų įnašą į pasaulio 
kultūros lobyną.

Bet dar ne viskas!
Indianos universitetas Bloo 

mingtone spausdina Dr. M. 
Gimbutienės naują veikalą a- 
pie senovišką lietuvių liau
dies meną, folklorą bei seną
ją, prieškrikščionišką lietu
vių religiją. Ši studija vadina 
si «Ancient Symbolism in Li
thuanian Folk Art». Knyga tu 
rés rinktinių 169 Lietuvos liau 
dies meno bei priešistorinio 
meno iliustracijų.

Knyga spausdinama Ameri 
can Folklore Society leidinių 
serijoje. Bus įrišta į kietus 
viršelius. Jos leidėjas nėra 
biznio įstaiga, o tik veltai iš
siuntinės 1200 egzempliorių 
bibliotekoms ir mokslinėms 
institucijoms po visą pasauli. 
Tą knygą leidžia mokslo įs
taiga ir daugiausia mokslo 
reikalams. American Folklo
re Society yra viena geriau
sių folkloro institucijų visa
me pasaulyje

Lietuvių Bendruomenės Ku! 
tfiros Fondas ragina lietuvių 
visuomenę prenumeratomis 
paremti šios knygos išleidi
mą Iš anksto prenumeruo
jant kainuos tik 2.50 dol

Prenumeratą siusti galima 
pačiai autorei (Dr. M. Gimbu 
tianė 4 Rutledge St., Besten 
32, Mass. USA)

Brazilijai prenumeratai rin
kti įgaliotas Inž. Mik. Ivanaus 
kas, Caixa Postai 4118, S. 
Paulo Autorė yra pasižadėjo 
si leidyklai surinkti 600 pre
numeratų Šiuo metu vieton 
parėmimo, 
iš lietuvių kolegų šlykščios 
akcijos 
pavidale, dar knygai nepasi
rodžius. Iš tikrųjų 
iš tų «duobkasių» 
knygos rankraščio 
nei skaitęs.

Reikia pastebėti, 
veikalo 
lietuvių 
tad visi 
meruoti.

Jei kas norėtų įsigyti ank* 
čiau atspausdintas Dr. M. G 
knygas, tesikreipia pas auto 
rę, nurodytu adresu

Patogiausia, kad jūsų prie 
tekiai ir pažįstami J. Ameri 
kos V bėse užprenumeruotų 
Jums tiesioginiai leidžiamą 
knygą.

autorė susilaukė

piktų straipsnių

nė vienas 
nėra tos 

nei matęs

kad šio 
yra mūsųišleidimas 

prestižo klausimas, 
kviečiami jį prenu

Si didžiulė lėkšte su 7 metrų 60 cm. diametru, yra var 
tojama saulės energijai, spinduliams ir dėmėms tirti

Šitokių radijo teleskopų Amerikoje yra keletą. (USIS)

Bernardas Brazdžionis

Mano žemės sirdis
Žemės širdį žydinčią ir gyvą, 
Plakančią ir trapią, kaip žmogaus. 
Aš jaučiu žydėjime alyvų, 
Aš girdžiu maldoj rasos dangaus.

Žemės širdį pilką, kaip arimai, 
Aš regiu iš vasaros vagų, 
Jos pasiklausyt ant arklo rymau, 
Jos ugnim ir jos krauju degu.

Žemės širdį žiema šaltą, gilią 
Po ledu randu ir po pusnim, 
Ir. kai, tartum mirę, d rvos tyli, 
Ji kaip paukštis gieda su manim.

Ji gyva ir gruodžio gruode plaka, 
Nenutyla ritmo jos giesmė 
Ir, kaip amžinoji upė, teka 
Jos gyvybės žydinti versmė.

Ar komunizme išaugusi bur 
zuazija gali pakasti Ru 

sijos vidaus santvarka?
PASINAUDOKITE PROGA

Savo buto papuošimui, Įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai beveik visi nauji 
ir niekur dar nebuvo parodose išstatyti. Išvažiavi
mo iš Brazilijos proga parduodu juos žymiai papi
ginta kaina, pradedant nuo 300 kruzeirų.

Kreiptis bet kuriuo laiku, Rua Marques de Itú, 69 
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant 
iš Praça da Republica. Dail. A. Kairys.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Paskutiniame (49) nr. “Į 
Laisvę” yra įdomus Dr. Ant. 
Maceinos straipsnis “Trys 
Pavojingos Vakarų iliuzijos”. 
Vakaruose žmonės mano, kad 
komunistinės idėjos jau ne- 
beimponuoja daugiau, kad at 
sirandanti nauja buržuazinė 
kl įsė pajėgs pasukti visą gyve 
nimą demokratijos link. Kito 
kios nuomonės yra Dr. Ant. 
Maceina Šiuo klausimu jis 
štai ką rašo:
Rusiją lank.Vakarų žurnalistai 
jau senokai yra metę mintį, 
esą bolševikų pastanga sukur 
ti neklasinę ne tik kad nėra 
pasisekusi, bet, priešingai, 
ten kylą naujos klasės, turin 
čios nemažesnės reikšmės, ne 
gu senosios. Jos statančios 
savų reikalavimų, saugančios 
savas privilegijas, nebenorin- 
čios būti proleiarijatu. Svar
biausia esą tai, kad šios kla
sės kaip tik yra Rusijoje vai

dančiosios. Todėl esą visai 
natūralu, kad jos pamažu pa 
keisiančios visą bolševikinę 

. santvarką. Komunizmas iš lė- 
< to išsivystysiąs j buržuaziją.

Nėra jokios abejonės, kad 
Rusijos lankytojų pastebėji
mas turi pagrindo. Lygybės 
principas sovietuose niekad 
nebuvo ir nėra įvykdytas. Ne 
lygybė ten viešpatauja net 
žymiai didesniu mastu, negu 
Vakaruose. Administruoti vi 
są gyvenimą, nepaliekant jo
kios srities privatinei iniciaty 
vai, pareikalavo didžiulio vai 
dininkų kadro, kuris savaime 
ir būtinai turėjo būti geriau 
aprūpintas, negu darbininkija, 
ar ūkininkija. 
ši «naujoji 
teisingai sako W. Weidlé «pa 
vydžiai saugo save 
jas, yra judri, trokšta pasipel 
nyti, yra visiškai abejinga 
praeičiai, o godžiai žiūri tik 
į ateitį. Tai yra faktas, kurio 
neigti negalima. Tačiau rei
kia jį tinkamai suprasti. Ar iš 
tikro jis reiškia komunizmo 
išsivystymą į buržuaziją?

Kas sudaro šią «sovietinę 
buržuaziją»? Vakaruose ji su 
sideda iš pramonininkų, pre
kybininkų, laisvų profesijų, 
žemės savininkų, vadinasi, iš 
tokių žmonių, kurie turi nuo
savybes ir daugiau ar mažiau 
yra nuo valstybės nepriklau
somi. Tuo tarpu Sovietų Są* 
jungoje viskas yra valstybės 
žinioje bei kontrolėje Visi šio 
sluogsn.o žmonės ten yra vale 
tybės tarnyboje. Sovietinė bur 
žuazija yra ne kas kita, kaip 
valdininkija plačiausia šio 
žodžio prasme. Jos galios šal 
tinis yra ne savarankiška vei 
kla ir ne privatinė nuosavy
bė. kaip Vakaruose, bet iŠ 
valstybės rankų gaunamas 
atliginimas pinigo, buto, susi
siekimo priemonių, pirkimo 
lengvatų pavidalu, Sovietinė 
buržuazija ne tik kad nėra 
nuo valstybės nepriklausoma, 
kaip Vakaruose, bet ji yra 
kuo labiausiai išduota valsty
bės malonei.

Ar gali tad ši klasė kada 
nors tapti pavojinga socialis
tinei santvarkai ir pakeisti 
jos pagrindus? Tai galėtų at
sitikti tik tada, jei komunistų 
partija, kaip viso gyvenimo 
apsprendėja bei vedėja, šios 
klasės kūrimosi neregėtų, jos 
dvasios nesuprastų ir laisvai 

įleistų jai išsivystyti. Deja, 
taip nėra Buržuazijos forma 
vimąsi Sovietų Sąjungoje ko
munistai taip lygiai gerai ma 
to, kaip ir Vakarai. Koralinis 
tų partija mėgino ir mėgins 
šlaikyti savo narių idealizmą, 
turis stengsis atsverti kiek- 
”ienoje visuomenėje iškylan
čius buržuazinius polinkius. 
O partija turi gerų priemonių 
šiam pavojui užbėgti už akiu 
ir buržuazijos galią padaryti 
nekenksmingą

Dvi priemonės pasirodo e- 
sančios sėkmingos augančiai 
buržuazinei klasei sutramdy
ti: 1 «pinigo apvalymas» ir 
2. paveldėjimo mokesčiai.

Kadangi sovietinės buržua
zijos galia glūdi jos uždarby 
je, o ne jos kapitale daikti
niu pavidalu (sovietuose gali 
ma turėti daugių daugiausia 
automobilį ir nedidelę viliokę) 
todėl buržuazinė klasė gali, 
turtėti, tik telkdama pinigą 
Tuo tarpu pinigas yra labai 
pažeidžiamas dalykas. Sovie
tinė valstybė jį pažeidžia są 
moaingai ir sistemingai. Kar 
tas nuo karto Sovietų Sąjun
ga vykdo vad. ninigo apvali- 
mą”, prisidengdama noru lik 
viduoti spekuliantus ir juodą 
ją rinką Pastarojo apvalimo 
metu pinigo savininkams bu
vo palikta tik 3G00 rublių, o 
visa kita buvo pakeista santy 
kiu 1:10. Sumažinant tad visą 
turimą pinigo kiekį dešimt, 
kartų. -

(B. D.)

Ir šis kadras, 
augštuomenė»

privilegi
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Alyvų Darželis.
Kitą kartą, labai labai se

niai, gyveno nuskurdęs žmo
gus su žmona. Kartą jiedu su 
silaukė mažos dukrelės — per 
pačias Žolines, rugpjūčio pen 
kioliktą.

išėjo žmogus krikštamotės 
ieškoti, bet niekur negali gau 
ti. Prašo vienos kaimynės, pra 
šo kitos, bet visos atsisakmė 
ja: tai šventė, tai šis, tai tas,
— o iš tikrųjų nė viena ne
nori sii tokiu vargužiu kūmuo 
tis. Eina žmogus namo verk
damas ir pamatė prie kelio 
ant didelio akmens besėdin
čią gražią, baltai pasirėdžiu
sią moteriškę. Ji jo paklausė:

— Ko taip verki, žmogeli?
— Kaip man neverkti, da

vė Dievas dukterį, o niekas 
į kūmas nenori eiti.

— Neverk, aš pabūsiu krikŠ 
tamote. Atnešk čia savo du
krelę.

Žmogus džiaugdamasis atsi 
nešė mergaitę, ir ta moteris 
pakrikštijo ją Marytės vardu. 
Paskui pabučiavo kūdikį ir 
atidavė tėvui tardama:

— Auklėk ir mokyk mano 
krikštadukrę kuo geriausiai, 
o po penkiolikos metų per 
Žolinę vėl ją čia atvesk.

— Auklėsime kaip mokėda
mi, bet jau su mokslu neži
nau kaip bus. Vargšas esu, 
vos duonutei uždirbu.

— Apie tai nesirūpink, - 
nusišypsojo gražioji moteris.
— Eidamas gulti išrišk prie 
vartų statinę, apklok ją balta 
skepeta ir palik per naktį.

Žmogus padarė, kaip jsaky 
tas. Ryto metą atsikėlęs, ra
do statinę pičpilnaitę auksi
nių pinigų Tai apsidžiaugė 
vargdienis. Tuojau prisipirko 
žemės, pasistatė namus ir gra 
žiai gyveno. Vaikų daugiau 
nebeturėjo, tai tą vienturtę 
Marytę augino kaip karalaitę'. 
Kadangi buvo labai gabi, tė
vai jai samdė geriausius mo- 
kytojus, kurie ją mokė ne tik 
visokių gudrybių, surašytų 
knygose, ne tik -virimo, kepi
mo, siuvimo ir kitokių darbe
lių, reikalingų gerai šeiminio 
kei, ir ypatingai dailaus elge 
siOį malonii,s kalbos ir mei 
lės žmonėms.

Išaugo ji labai graži, išmin 
tinga ir gera mergaitė: dži
augsmas tėvams, pasigėrėji
mas visiems.

Kai Marytė sulaukė penkio 
likos metų, tėvas labai neno
rėjo vesti jos pas tą akmenį, 
kaip buvo krikštamotei paža
dėjęs. Bet žodis duotas, reikia 
pildyti. Atvedė jis dukterį, o 
krikštamotė jau besėdinti ant 
akmens, belaukianti.

- Sveikas, kūmai, — tarė 
ji — Sveika Maryte. Gerai, 
kad atėjai, aš norėjau tau pa 
rodyti savo dvarą

Ttk nesakė ji, kad tas jos 
dvaras buvo dangiškasis dva
ras, nes ji buvo dangaus ka
ralienė, pati Dievo Motina. 
Nusivedė ji Marytę į dangų, 
a prodė visus pašalius, išklau
sinėjo jos, ką mokanti, ką dir 
banti. Pagaliau tarė:

— Miela dukrele, gražiai e- 
si išauginta ir išmokyta. Viso 
kios dorybės lyg gėlės darže 
ly vešliai bujoja tavo širdy. 
Tiktai trūksta tenai vienos 
mažos gėlėlės, kuri mergai
tei taip svarbi kaip žiedui kva 

t

Kaip kiekviena lietuvaitė, 
Kaip gera, darbšti mergaitė,

Barborytė mėgsta gėles;
Tulpes, Rūtas, Radastėles.

Džiaugias jos gera širdelė 
Matant žydinčią gėlelę.

pas. Trūksta jos, nes jos vie
tą turi užkerojusi viena pik- 
tažolė. Ji taip įsišaknijusi ta
vo, širdy, kad bijau, jog gali 
nusmelkti visas kitas gėles, o 
tada iš to darželio liktų tik 
dilgėlynas...

— Aš nežinau jokios pik* 
žolės, — tarė Marytė.

— Tavo atsakymas ją pa 
rodo, — liūdnai pakraipė gal 
vą Dievo Motina. — Giliai 
šaknis įleidusi... Bet išrausi 
sime Tuo tarpu, mano dutere 
le, turiu tave palikti vieną, 
man reikia eiti dvaran. Pasi 
vaikščiok po dangiškuosius 
sodus, pasidžiauk mano gėlė 
mis. Tiktai, prašau tavęs. ne;k 
prie alyvų darželio ir nežiū 
rėk į jį, nes ten žmonėms žiū 
rėti draudžiama.

Vaikštinėja Marytė po dan 
gaus sodus, paukštelių klau 
sosi, su angelais šnekučiuoja 
si, o širdy vis mintis nerami: 
kas tame alyvų daržely?

Bevaikščiodama viename 
dangaus pakrašty pamatė tan 
kius alyvų krūmus, ratu suso 
dintus Alyvos žydėjo baltai, 
raudonai, violetiniai ir kve ė 
jo taip saldžiai, kad mergai 
té neiškentė ir, priėjusi visai 
arti, prasklaidė šakas, nore 
dama pamatyti darželį O pa 
matė ji keistą reginį: visa 
olotmė. apsodinta alyvomis, 
buvo tik paprasta juoda že 

mė, kurioje neaugo joks ža 
lias stagarėlis. Mergaitė tuo 
buvo labai nusivylusi, nes ti 
kėjosi pamatyti kažin kokių 
stebuklingų grožybių Tik štai 
ga prilėkė į tą tuščią plotą 
daugybė paukščių. Snapuose 
jie nešėsi mažučius meldinius 
krepšelius, lygmenai pripiltus 
kažin kokių sėklų Pasidalijo 
paukščiai trejukėmis ir pra 
dėjo darbuotis: vienas snapu 
duobelę išrausia, antrasis jon 
sėkliukę įdeda, o tretysis duo 
belę užlygina.

Marytė; bežiūrėdama tų ne 
paprastų darbininkų, nėpaju 
to, kaip kažin kas ją už ran 
kos paėmė. Atsisukusi pama 
tė angelą.

— Dangaus karalienė lau 
kia tavęs prie dangaus var 
tų. Eime.

— Pasakyk man, angele, ką 
čia paukščiai sodina?

-- Žmonių mintis.
— O kaip jos žydi?
— Mirtingos akys to žydėji 

mo negali matyti.
Angelas paėmė ją už ran 

kos ir nuvedė prie dangaus 
vartų. Dievo Motina pažiūrė 
jo į Marytę ir paklausė:

Ar žiūrėjai į alyvų darželį?
— Ne, nežiūrėjau.
— Blogiau, negu maniau, - 

atsiduso dangiškoji moteris. - 
Po šitokio atsakymo nebega
lėsi danguje ilgiau bebūti. Pa 
sakyk tiesą: ar žiūrėjai į aly 
vų darželį?

— Ne, — nusuko galvą mer 
gaitė.

‘ — Kentėsi dėl savo užsis
pyrimo. Bus geriau, jei da
bar prisipažinsi.

— Nežiūrėjau, tarė griež
tai Marytė.

Dievo Mokina linktelėjo gal 
va angelui, ir jis, paėmęs 
mergaitę už rankos, ištiesė sa 
vo sparnus. Nespėjo ji nė ap 
sižvalgyti, kaip pasijuto vėl 
besanti žemėje, ant to paties 
akmens, nuo kurio ją krikš
tamotė buvo nusivedusi. An
gelo nebebuvę.

Ji atsisėdo ant akmens ir 
pamatė atjojantį jauną, gra 

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj
1957 metais Rugpiūčio men, 10 d., Rua Lituania, 67 — 

Moėca rengia puikų

V A A IR A
Programoje bus vaidinimas, šokiai, dainos. Šokiams 
gros gera muzika, kuri patenkins ir jaunimą ir senimą. 
Šokiu metu lošimai — loterija gražių ir brangių fantų. 
Nepraleiskime šios progos pasilinksminti, susitikti su 
pažįstama s ir maloniai laiką praleisti savųjų tarpe prie 
turtingo bufeto.

Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituânia, 67 - Moóca.

žų vaikiną Buvo tai karalai
tis, atvykęs medžioti į tas apy 
linkės. Pamatęs tokią gražią 
mergelę, jis sustojo ir pradė
jo ją šnekinti. Iš kalbos ir ap 
siėjimo ji nepaprastai jam pa 
tiko. Ir Marytei karalaitis pa 
tiko. Pakvietė ją karalaitis 
paviešėti į savo dvarą, o pas 

-kui ir vedė už žmoną.
Pagyveno laimingai kiek 

laiko, ir susilaukė jaunoji ka 
ratienė dukters. Naktį į mie 
gamąji atėjo Dievo Motina ir 
tarė:

— Ar jau išrovei iš savo 
širdies netiesos piktžolę, Ma 
ryte?

— Aš nežinau jokios pikt 
žolės.

— Dar netinki savo j duktė 
riai auklėti, - tarė krikštą 
motė ir pasiėmė naujagimę 
su savim.

Ryto metą karalius ir visi 
dvariškiai ^negalėjo suprasti, 
kur dingo mažoji karalaitė. 
Ieškojo, ieškojo visur, bet nie 
kur nerado

Po metų karalienė susilau
kė ir antrosios dukters. Nak
tį vėl atėjo krikštamotė.

— Ar išrovei puikybės pikt 
žolę iš savo širdies. Maryte?

— Nežinau jokios Piktžolės.
Ir vėl pasiėmė naujagimę 

Dievo Motina su savim. Ka
ralius, neradęs dukters, labai 
nuliūdo, o dvariškiai pradėjo 
šnibždėtis, kad ar tik nebū
sianti karalienė kokia ragana.

Praėjo vėl metai. Visa ka
ralystė šoko, gėrė, ūžė; pa
trankos šaudė, varpai gau
dė, skelbdami linksmą žinią, 
kad karalienei gimė sūnus, 
sosto įpėdinis. Karalius sar
gais miegamąjį apstatė, ktd 
niekas prie sūnaus neprieitų. 
Bet dangaus karalienė užlei 
do sargams kietą miegą ir, 
nėkieno netrj loma, vėl atėjo 
pas Marytę

— Ar prisipažįsti netiesą 
sakiusi?

- Nieko nežinau.
— Imuosi sūnų su savim!
— Nieko nežinau.

(B D)

TEGUL BONA GARBINAMAS, visų 
[mūsų 

šlovinamas Sakramentas Švenčiausias 
dangaus valgis tikriausias. Dabar ir 
visados ir per amžius. Amen.

ŠVENTAS, šventas, šventas, Viešpats, 
Galybių Dievas. , ;
Pilnas yra Dangus ir žemė. Jo garbės 

(3. k)

GARBINKIME Švenčiausiąjį Sakra- 
[mentą,

Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, 
Tikrąjį Kūną ir Kraują. ’ (3 k) 
Dabar ir visados ir per amžius. Amen.

O KRISTAU, pasaulio Valdove, 
Ir žemės ir augšto dangaus, 
Tau amžiais ir meilę ir šlovę 
Varpai širdyse mūsų gaus.

Kaip pavasario žydinčioj šventėj 
Žydi Kristaus šviesi vėliava.

Su Tavim eina Tautos gyventi, 
Su Tavim eis visa Lietuva.

O Kristau, o meilės šali ni, 
Gyvenk mūs šeimoj ją pašvęsk, 
Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę 
Šventoj Eucharistijoj vesk. 
Kaip pavasario žydinčioj.

PRIEŠ TAVO ALTORIŲ nužeminti 
[klūpom

Ir auką aukojame Tavo» Sūnaus,
Ir meldžiame Tave širdim mes ir lū- 

[pom:
Suteik mums palaimos iš augšto dau- 

[gaus.

Nes toji auka Tau labiausiai patinka, 
Tau ją paaukojo mieliausias Sūnus: 
Dėl nuopelnų Jo Tu ranka gailestinga, 
Palaimink mūs darbą, laukus ir namus

ŠTAI UŽBAIGĖM AUKĄ gausią, 
Laimink, Dieve, mus visus!

Ir tėvynę mūs brangiausią, 
Ir senuosius tėvelius.

Lai vienybė, meilė žydi
Mūsų Brolių širdyse,
Lai atgal sugrįžta klydę 
Ir atgyja jų dvasia.

Dar syk klaupiame ant kelių: 
Savo ranka mus pašvęsk!
Ir maldos savų vaikelių, 
Neatstumk! nuo savęs.

VARDAS MARIJOS lyg dangaus ma- 
[lonė, 

Šviečia ir guodžia mūsų žemės klonį. 
Vardui Brangiausiam angelų valdovės 
Mes nesiliausim teikę didžią šlovę. -

Vardas Marijos-Motinos, Mergelės 
I dangų veda lyg šviesiausias kelias- 
Širdim ir lūpom jį kasdien minėsim 
Ir nūn suklaupę giesmėmis lydėsim

O šventas Varde, malonių šaltini
Būk Jūros žvaigždė, vedanti tėvynėn: 
Išmelski laimę ten geriems žadėtą 
Su šventaisiais leisk tavim žavėtis.

SVEIKA MARIJA, Šiluvos Mergele, 
Varge aplankius Lietuvos šalelę! 
Tada-mums Dievą grąžinai, 
Garbė, garbė tau amžinai!

Ašaroms savo aplaistei mūs žemę, 
Nušvito širdys, neviltim aptemę, 
Suskambo Bokštuose varpai — 
Garbė, garbė Tau amžinai!

Paguodos ranką vėl ištiesk artojams 
Giesmė nutilusi tegu kartojas. 
Pamiltą Dievą sugrąžink, 
Nuo pikto priešo šalį gink!
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dantų Ui n i ka

1957 m. birželio 15 d.

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus,
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

raSBHMBHI
1

MIELI LIETUVIAI!

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

Saugiausia pinigams vieta yra
BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javsės, 626 - Tei. 51-4011 - São Panic

Casa ^printįs & Čia.
PRAÇA SÃO JOSE, 1 V. ZELINA — S. PAULO 

Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

•BMnmHnOBBHHDBI
fHiiiiiihiiiiiii<iniiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiituiiii (linu m.iiiiiiii m mi niun uiuu m niuiiun iii (fliMuiiiiiiuiiuii=== 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í 
| IRMÃOS BAUŽYS i 
ÇE Registrado no C. R. C, sob o n.© 551 r?

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
f Telefone 63-6005 f
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
| Cor.trat. na Junta Comercial 
| Diskai, na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
j HORÁRIO das
"u; 'in num iiuiiuiiiiwi|iuii:iHiiHiiiiuHiiniiiiiiiiii!HiuK!iiiiiufflinuuuuuiiuBi iiiiiiiiimiwtmiiKw«iiwiiiiiiiiiiwiU)iiiJiiiuiiuum)uiiw3

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

8 às 19 horas.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

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

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

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

nt

" Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankiu 
krautuvė tiktai nas

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

IKA4ÁCJ CAlRRitKI
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
'I elefones: 51-4019 e 51-2223 »

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ji u vy įkloję ILAIUIPO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

s São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL. 371 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

PRISIMINIMAS MALDOJE

Sekmadienio vakare 7 vai. 
Vila Zelinos bažnyčioje bus 
kalbamas rožančius už ištrem 
tuosius: žuvusius, mirusius ir 
kenčiančius, po to bus nakti
nė žvakių proceeija prie sim
bolinio partizano kapo. Visi 
kviečiami pasimelsti už iš
tremtuosius.

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį po 9 vai šv. 
Mišių mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkime kalbės mokytoja 
H. Mošinskienė, beto bus rin
kimai Federacijos Vado ir vy 
riausios valdybos. Kiekvieno 
ateitininko pareiga rinkimuo
se dalyvauti Valdyba ragina 
visus ateitininkus dalyvauti
liūdnųjų birželi^ 1 vykių minė 
jime.

«VIRŠININKIENE»

K Skorupskas, D Bortke 
vičiūtė, D. Jurevičiūtė, A..Na 
viekas, J Skliutas. A. Kukys 
R. Klimavičius ir J. Kebelkš 
tis 2yra komedijos «Viršinin 
kienė» artistai. Veikalą jie 
dar kartą pakartos 23 birže 
lio 3 vai. p. p Vila Zelinoje 
gimnazijos salėje

L. K. BENDRUOMENĖS CHORAS
Liepos 13 dieną ruošia

VĄKARA
GROS RADIO GAZETA ORKESTRAS

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 bàngomis 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 Pablo.

GEROS’ ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas; me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ/

REIKIA PATALPŲ INDUSTRIJAI ?
Pasinaudok išnuomojama patalpa, 44 kv. metrų, su 

įvesta elektros jėga, rua Prof. Gustavo P. de Andrade 89, 
(Buvusi Venda Nova), prieš metalurgikos fabriką. Dau
giau informacijų vietoje minėtu adresu.

AUKOS KLEBONIJAI

Z. Lukoševičienė 200, B. Ju 
zėnas 500, E. Šimonytė 500, 
P. Baltėnas 1 000, P. Šukys 
700, (trečią kartą) J. N. 200, 
J. Simonytė 200. Dabar fon 
das turi 17.440 cr. Iki 24 bir 
želio reikia sumokėti 50.000 
cr. skola. Visus, kurie gali 
prašome padėti.

KERMOŠIUS

Liepos mėnesį rengiamas 
kermošius. Rengėjai prašo 
kermošių paremti fantais.

Padėka
Parque das Nações lietuviš 

kos mokyklos vadovybė nuo
širdžiai dėkoja:

A. Mus parėmusiems stam
biomis aukomis ruoštame jau
nimo vakare, kuris įvyko š. 
m birželio mėn 1 d,: Lietu
vos Konsului A. Polišaičiui 
(Cr$ 200,00) Klebonui KunP. 
Ragažinskui (400,00), I.SB Pr. 
Kpt. J Čiuvinskui (300,00), 
Kun J. Šeškevičiui (250,00), 
Agronomai A. Boguslauskui 
(200,00). J .ledeliui (200.00), D 
Ruzgąitef (200,00), A Saldžiui 

(200,00) ir J. Širvydui (200 00).
B. Lietuviškųjų radio pusva 

landžių vadovybėms už nemo 
karną propagandą per radiją.

C Parque das Nações Spot- 
to Klâbo vadovybei už sutei
kimą nemokamai savo salės 
vakarui.

D. Jurevičiams už suteiki
mą buto repeticijoms ir pasi
ruošimui prie vakaro

E. Buragams už parúpini- 
mą papigintomis kainomis bu 
fetui produktų.

F Stočkams už rūpestingą 
sutvarkymą bufeto ir jame 
nenuilstamai dirbusiems.

G. M. Skarupskienei, M. Ku 
kienei, R ir V. Klimavičiams 
ir Kaziui X už pagalbą bufe
to organizatoriams.

H. D. Pukeniui ir K. Ska- 
rupskui už leidimų ir orkes
tro parupinimą ir

I Visiems mieliems tautie
čiams, atvykusioms į šį Jau
nimo Vakarą, tuo parėmu
siems materialiniai ir morali
niai musų jaunimo pastangas.

Tad dar kartą visiems taria 
me nuoširdų lietuvišką ačiū!

Mokyklos Vadovybė.

LIET. SĄJUNGOS VISUOTI
NIS SUSIRINKIMAS

1957 m Liepos mėn. 7 die
ną šaukiamas Lietuvių Sąjun 
gos Brazilijoj visuotinis narių 
susirinkimas, 16 vai, Rua Li- 
tuania, 67 Visų narių dalyva 
vimas būtinas, nes bus svars 
torai svarbus Sąjungos reika
lai. Kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti susirinkime.

Valdyba

- <i sekmadieni Agua Ra
za lietuviams bus pamaldos - ŠĮ šeštadienį bus šlifibas 
8 vai. vietinėj parapijos baž- Albino Giedraičio su Catari- 
nyčioje. na l’eodorov >. ..............................

DR. NELSON PENTEADO 1 - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1N1CA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien

Consultoric: A v Zelina, 471, Tel 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai

Saukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus

PENSÃO ROSA-MARIA

Kviečiame tautiečius apsilankyti mūsų pensione Rosa - 
Maria, esančiame Santos mieste prie pat juros, netoli 
Bažnyčios Embare. Av. Bartolomeu de Gusmão, 59, 
Tel. 4-1727. Bondes: 4 13 32 39 42 44, Onibususas 42 Prie 
pensiono yra didelis kiemas sustojimui automobiliams - 

Marija Olga Galkienė

EJCR1TCS3IC CONTAEIL

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

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order Dr. Gr. Valančius, 1770. Ludlow 
str. Granada. Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir. greitai persiunčiame vaistus.

GEDULO DIENOS MINĖJI
MAS

Bus šį .sekmadienį su šia 
programa: 11 vai. pamaldos 
už Lietuvos išlaisvinimą Vila 
Zelinoje. Oficialioji ir meni
nė programa prasidės 15 vai. 
Mokoje, Rua Lituania67, Liet 
S gos Brazilijoje patalpose. 
Laukiama gausiai atsilankant 
lietuviškos visuomenės tiek 
bažnyčion, tiek po piet salėn. 
Minėjime dalyvaus vereado- 
rius Paulo Taršo ir pasakys 
kalbą.

— Pavergtų kraštų reika
lais kas kart vis daugiau ir 
dažniau rašoma spaudoje, kai 
bama per radijo ir televizijo
je Štai birželio mėn. 12 d. 18 
vai. per Radijo A Gazeta apie 
pavergtus kraštus kalbėjo Es 
tijos konsulas Sauka Birže
lio 13 d per canal 7 buvo pra 
nešimas, o birželio 14 d 12,15 
vai. canal 3 ir 23,30 vai. ca
nal 5

— Antano Pangonio, prieš 
dešimts dieni; sunkiai sužeis
to fabrike galvon, sveikata ge 
rėja. Taip pat šiomis dieno
mis ruošiasi grįžti iš ligoni
nės į namus Karolina Navic
kienė.

i
SĄJUNGOS NARIAMS 

CHURRASCO

Birželio 29 d. (per Petrines) 
šeštadieni, Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj Valdyba rengia vi
siems nariams ir jų še moms 
churrasco. Moóca mol ’klos 
kieme. Rua Lituani t. 67, 16 
valanda Bus taip pat muzika 
ir pasilinksminimai Neužmirš 
kite nariai ir atsiveskite savo 
šeimos narius

Šeimos žl 
šiasi Valeijl 
Hildegart 
zeliauskas su Angelina Cha
con, Pijus Jakelaiüis su Ma
ria Leite Cavalcante.

— Birželio m. 8 d., Moinho 
Velho Vlado mikalausko Var 
do Vargo mokyklos tėvai su
sirinko Tūbelių namuose pa
sitarti mokyklos reikalais. Su 
sirinkimą pradėjo vaistinin
kas Juozas. Lukoševičius, ra
gindamas toliau tęsti kultūri
nį darbą. Mokyklos ir moky 
mo reikalais toliau kalbėjo 
mokyklos valdybos pirminin
kas Antanas Kučinskas ir mo 
kytojas S. Bakšys. Tėvai pa
dėkojo mokytojui S. Bakšiui 
už darbą. Moinho Velho lietu 
vių nedaug, bet jie gali būt 
pavyzdžiu savo vieningumu 
kitoms kolonijoms. Naujon 
mokyklos valdybon išrinko 
Balį Tubelį pirmininku, Juo
zą Klimašauską - pirmininko 
padėjėju, Povilą Urboną-kasi 
ninku Edvardą Jakštį sekre
toriumi, Antaną Tubelį - kny
gininku.

— Parque das Nações lietu 
v’ams kiekvieno mėnesio an. 
tra sekmadienį, 10 vai . vieti 
nėį parapijos bažnyčioj kun. 
J. Šeškevičius laiko pamal
das Nemažai lietuvių susiren 
ka, galėtu dar dangau susi
rinkti į lietuviškas pamaldas 
Praėjusi sekmadienį Parque 
das Nações huvo pakrikšty
tas Pranciškos ir Petro An- 
drijaosk;:"sūne’is Petras Kri 
kšto tėvais buvo Balys ir Vin 
cė Tubeūai iš Moinho Velho.

- Ateinantį ketvirtadienį - 
Devintiniu šventė, vila Žoli
noje pamaldi) tvarka ta nati 
kaip semad'enia's Tn piet 3 
vai miesto centre pr e ka’e 
droš, prasidės tr; d C'nė arky 
vyskupijos Devintini' nrocesi
ja centr-ilinėmis miesto gat
vėmis

- Laiškai: M. Presmik, H 
Rinkevičiūtei, V Bogar.J. Kli 
šilti, 1. Katkienei, St. Čemar 
kai, H. Nadolskiui, J. Selio- 
kui, J. Guoba vi čiui, J. Bau
džiu!, J Girdauskui, Pr. Za- 
gorskienei. Alg. Kazlausku’, 
Mg. Sejunienei, D Trubienei.

- - Birželio mėn 13 d Vila 
Barcelonoje, S. Caetano do 
Sul mirė Izabelė Paleliúníené 
75 m amžiaus, kilusi iš Ute
nos apskričio Nuliūdime nali 
ko vyrą, sūnų Julių, marčią, 
anūkes. Velionė kai gyveno 
Vila Beloje, buvo narė Liet. 
Kat. Moterų Draugijos ir Mal 
dus Apaštalavimo. Palaidota 
S. Caetano kapuose.

— Rašytojas Petras Babic 
kas, Lietuvos pasiuntinybėje 
Rio de Janeire, spaudos ir kvl 
tūrinių reikalų vedėjas, birže 
lio m 4 d , šešiems mėnesia
ms išvyko Siaurės Amerikon. 
Pastovi apsistojimo vieta bus 
Čikagoje.

PARSIDUODA namas ge
roj vietoj, Rua Campos No
vos, 24 • V. Zelina. Smulkes
nių informacijų kreiptis Rua 
Monteiro Snares Filho, 42 - 
(antiga Rua 5) V. Zelina

PARSIDUODA geroj vietoj 
ir geromis sąlygomis - BA
RAS. Teirautis Rua Rio do 
Peixe, 1 - V. Zalina. (Netoli 
lietuvių bažnyčios).

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