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1941 m. birželio m. lietuviu tau 
tos sukilimas

Komunistinė Rusija jėga Lie 
tuvą okupavo ir prieš jos va 
lią prijungė prie Sovietų Są
jungos.

Buvo aišku, kad greitesnio 
išlaisvinimo viltis galėtų atei
ti tik iš galimo Rusijos - Vo
kietijos karo. Hitlerinė Vokie 
tija 21 birželio užpuolė stali 
nistinę Rusiją Lietuvių tautos 
vadai, kurie okupacijos metu 
jau dirbo pagrindyje, wutaré 
naujai susidariusias aplinky 

j bes panaudoti Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymui, suda 
rymui Lietuvos, kad ir laiki
nos vyriausybės

Šis žygis pasauliui privalė
jo parodyti, kad orievarta bu 
vo prijungta prie Rusijos. 
Taip pat ir naujus okupantus 
vokiečius turėjo pastatyti 
prieš įvykusį faktą suorgani
zuotą nepriklausomos Lietu
vos vvriausybę

Darbas reikalavo drąsos, 
ryžtingumo, suruoštas su dide 
liais pavojais, nes karo pra 
džioje biivo visur pilna, sad 
ir netvarkingai besitraukian- 
jjog rusą armijos, kuri si>rog 
dino tiltus, padeginėjo pa«ta 
tus Po L etiivos padange skrai 
dė vokiečiu lėktuvai bombar 
dtiodanr strategines vietoves, 
besitraukiančią rusų kariuo
menę. Ir šiuo metu lietuviai 
užėmė ginklų sandėlius. Sten
giasi užimti strategines vieto
ves ir jas apsaugoti nuo su
naikinimo Užėmė Kaune ir 
Vilniuje radijo stotis, per ku
rias paskaitė atsišaukimą j tau 
tą, skelbė jos nepriklausomy
bės atstatymą visa Kraštą kvie 
čia prie ginklo išvyti okupan 
tą. Buvo sudaryta nors ir lai
kina Lietuvos vyriausybė At 
sivėrė kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų durys, kalinia 
ms nuo rankų nukrito rete
žiai. Jie grįžo į Laisvę. Atro
dė kad Lietuvai prasidėjo nau 
ja gadynė.

Užėję vokiečiai nors irskai 
tėsi su laikinąja vyriausybe, 
tačiau pilnai nepriklausomos 
Lietuvos nepripažino, paliko 
tik ribotą autonomiją. Visi 
valdininkai ir policija buvo 
lietuviška. Tik sostinėje ir 
apskričių miestuose buvo vo
kiečių paskirti prižiūrėtojai. 
Vokiečiai norėjo laikinąją vy 
riausybę paversti kvislingais 

panaudoti savo tikslams. Ta
čiau sudarytoji vyriausybė ne 
sutiko. Jai sukompromituoti 
hitlerininkai panaudojo lietu 
vius nacionalistus, kurie ture 
jo suruošti perversmą ir pas 
tatyti vyriausybės priešakyje 
žmones sutinkančius vokiečių 
planus vykdinti, kurie labai 
dažnai-nesiderino su gyvybi 
niais lietuvių tautos ir Lietu 
vos.valstybės reikalais.

Sukilimo sukurta vyriausy 
bė matydama, kad jos veiki 
mas yra naįmanomas, kad vo 
kieči- i ia nori panaudoti kai 
po ak’a įrankį, po sentynių 
savaičių sunkaus darbo, vy 
riausybės nariai, nuėję į Ka
ro Muziejaus sodely, sugiedo 
ję Tautos himną, sustabdė sa 
vo veikimą ir perėjo veikti 
į pogrindį.

Vokiečiams reikalaujant, 
kad l'etuvišktji spauda griež 
tai na sytų vokiečių cenzūros 
reikalavimu, pogrindyje pra 
dėjo išeiti neriįodinė ir nene 
r'jodinė snauda ir bendrai 
įvairios direktyvos, kaip rei 
kiš lietuviams laikytis oku 
panto atžvilgiu

Labai kirsta tie. kurie sa 
ko. kad suklimo nustatyta vy 
riausybė huvo vokiečių jran 
kiu. Faktai kalba ką kita. Ne 
maža dalis jos narių buvo su 
imfu ir natalpintu i koncen 
traciios stovyklas

Birželio m. 22 d sukilimas, 
buvo tarsi nuplovimas gėdos, 
kuri buvo užmesta Lietuvai 
del jos, be iokio pasipriešini 
mo, pasidavimo komunistinei 
Rusijai. Tauta, ypač jaunimas 
būt kovojęs, kaip kovojo šuo 
miai, reikia apgailestauti, kad 
to meto vyriausybė nuo visuo 
menės slėpė tikrąją padėti, ku 
ri tik tada galutinai paaiškė 
jo. kai Lietuvos keliais jau 
raudonarmiečiai žygiavo.

Sukilimas pareikalavo gyvy 
t>ės aukų Daug krito kovos 
baruose rinktinio Lietuvos jau 
»imo. Jie savo krauju patvir 
tino, kad lietuvis, kad ir pa 
čia brangiausia kaina gyvybe 
yra pasiryžęs kovoti del lais 
Vės.

Jau šešiolika metų praėjo 
nuo tos istorinės dienos, ka
da radijo bangomis »o visą 
kraštą pasigirdo sutartas,slap

Amerikoje jau daromi bandymai su lėktuvu, kuris gali 
nuo žemės pakilti vertikalia, tiesiai į aukštį Pasiekęs ata 
tinkamas aukštumas pradeda skristi horizontaliai, kaip ir 
kiti lėktuvai Leidžiasi irgi vertikaliai Atsistoja ant uodegos 
ir artėja prie žemės. Arti žemės sustoja ore. ir padedama 
tam tikra platforma, su kuria lėktuvas atsiremia į žemę. Šie 
bandymai yra daromi Amerikos karo aviacijos Reikia ma
nyti, kad į vertikalinį lėktuvų pakilimą netolimoj ateity bus 
įvesta daug patobulinimų Tuomet atpultų didžiulių aerodro
mų siaus ta ir lėktuvas bet kur galėtų nusileisti. (US1S)

tas ženklas, daina Saulutė 
raudona sukilti Tačiau Lie
tuva dar tebevergauja. Jos 
išlaisvinimai pareikalaus dau 
giau auka ir darbų. Neži
nia, kada išsila svinimo valan 
da priartės, tačiau kartą ji 
ateis. Šito tikėjimo neturime 
teisės pamesti Lietuvos iš
laisvinimas priklauso ir nuo 
Lietuvoj pasilikusių, bet labai 
daug ir nuo laisvame pasauly 
je gyvenančiu. Lietuvos lais 
vės idėja privalėtų nešviesti 
visus mūsų kelius ir darbo 
planus Ją privalome gaivinti 
savųjų tarpe ir skleisti tarp 
vietinės visuomenės.

Neužtenka vien aukštus pa 
reigúnus supažindinti su mū
sų reikalais Reikia eiti į pla 
čią svetimšalių visuomenę, 
jai išaiškinti, mėsų kovos tiks 
lūs, kad ji spusteltų vyriausy 
bę, kuri per savo atstovus 
tarptautiniuose susirinkimu- 
muose, pirmoj eilėj Jungtinių 
Tautų Organizacijoj, rimtai 
svarstytų pavergtųjų išlaisvi
nimo planus. Gyvename isto
rinį lemiamą Lietuvos istori
jos momentą. Protai, širdys ir 
ir rankos privalo būt sujung
ti Lietuvos laisvinimo fronte.

v isus prekj binius suvaržymus 
su komunistine Kinija Lau
kiama, kad ir Amerika atšau 
ks prekybos suvaržymus su 
komunistnė Kinija.

— Jordanijos vyriausybė už 
darė savo ambazadą Egipto 
sostinėje Užsienio reikalų mi 
nisterija pranešė, kad tai dar 
nereiškia diplomatinių santy
kių nutraukimo su Egiptu. 
Tarp šių dviejų kraštų pas
kutiniu metu santykiai vėl 
paaštrėjo.

— Italijos vyriausybė irgi 
nutarė leisti laisvą prekybą 
su komunistine Kinija.

— Lenkijos ministeris pir
mininkas Gomulka vyks Mask 
von. Spėjama, kad prašys pas 
kolos ir javų. Žinoma, už tat 
turės pasižadėti grįžti atgal 
prie stalinizmo politikos.

— Lenkijos kardinolas Vi
šinskis, Romoje prabuvęs 40 
dienų, sugrįžo Varšuvon.

—■ Lenkijoje kas kart sti
prinama spaudos cenzūra, pa
keičiami laikraščių redakto
riai.

Argentinoje rinkimuose 
dalyvaus 23 politinės partijos. 
Partijų daugumas rodo visuo 
menės politinį nesubrendimą. 
Politiškai subrendusiuose kra 
štuose, partijų skaičius nesie 
kia nė dešimties. Laikoneji 
Argentinos vyriausybė bijo 
peronistu, kad ateinančio mė 
nėšio rinkimuose negautų 
daug balsų.

— Danija nenusigando ru
sų grąsinimų Savo krašte sta 
to raketiniams ginklams ba
zes. Raketes Amerika duoda.

— Gen Radfort, S. Ameri
kos visų ginklų rūšių štabo 
viršininkas pareiškė, kad So
vietų Rusijos ieškojimas tai
kaus sugyvenimo su Vakarais 
yra pasekmė Amerikos mode 
rniškesnio bei geresnio apsi
ginklavimo Tačiau nereiškia 
kad komunistai atsisakytų nuo 
savo planu siekti pasaulį pa
vergti. Tai tik šiam momen
tui reikalinga taktika

— São Paulo estado parla
mente. kartu su konstitucijos 
pakeitimu yra iškeltas suma 
nymas iškelti iš S Paulo es- 
tarto sostinę. Bús moji estado 
sostinė yra numatoma tarp 
Jaú ir Baurū.

— Sirijos ir Arabijos Sau
dita santykiai paaštrėjo Ara
bija reikalauja, kad Sirija su 
gražintų paskolą, 6 milijonus 
dolerių Sirai negrąžina. Arą 
bai reaguodami konfiskuoja 
privačius sirų turtus

— Rusai egiptiečiams įtei 
kė tris povandeninius laivus. 
Gi žydai prašo ginklų iš Ame 
rikos apsigynimui nuo povazi 
deninių laivų.

— Lenkijos premjeras Go
mulka atvykęs į rytinį Berly 
ną, komunistinės Vokietijos 
premjerui Ulbrichtui pataria 
nevartoti teroristinių priemo
nių prieš studentus ir darbi
ninkus.

— Londone ir kitose Vaka 
rų sostinėse manoma, kad ru 
sų įteikimas egiptiečiams tri 
jų submarinų, reiškia užmas 
kuotą rusų jūrų laivyno šutei 
kimą Viduržemio jūroje. Šis 
įvykis dar daugiau paaštrins 
padėtį Rytuose ir prives prie 
didesnio apsiginklavimo.

v
Lietuviu meno paroda Čikagoje

Birželio m 27 d. gražiose 
Morison viešbučio patalpose 
prasidės lietuvių dailininkų 
meno paroda, kuri truks ligi 
liepos 14 d. Parodoje dalyvau 
ti yra pakviesta 100 lietuvių 
menininku. Parodoje bus ats 
tovaujamos visos meno kryp 
tys ir šakos. Dalyvaus vetera 
nai ir jaunieji menininkai, 
tradicinės ir moderniosios me 
no krypties atstovai. Parodo
je pasirodys na«ji talentai, 
naujos jo-gos.

Lig .šiol rengtos parodos 
nuo šios skirsis tuo, kad bu
vusios parodos atstovavo ats
kirą dailininką, mažą jų gru
pę. Gi šion parodon kviečia
mi visi dailininkai gyvenantie 
ji laisvame pasaulyje. Reikia 
tikėtis, kad ši paroda bus gau 
šiai lankoma. Bus atostogų 
metas Todėl ir moksleivijai 
bei studentijai ir iš tolimesnių 
apylinkių bus laiko atvvkti, 
ypač, kad parodos metu Čika 
goję įvyks jauuimo kongresas.

— Italijos komunistai patys 
prisipažįsta, kad jie pralaimi 
kaip pavyzdžiui šiomis dieno 
mis atsitiko Sardenijos saloje 
kur pirmiau komunistai buvo 
gana stiprūs. Pralaimė'imo 
priežasčių jie patys nežino.

— Italijos vyriausybė suda 
ryti yra pravesta krikščionių 
demokratijos partijos genera 
liniam sekretoriui Amintore 
Fanfani. Italijos socialdemo
kratai yra nutarę į organlzuo 
jamą ministerių kabinetą įeiti.

— Vakarų Vokietija atėmė

Nepraleiskite Progos
pamatyti linksmą komediją
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Švento Jono Išvakarėse

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

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

Pastatymo pelnas: klebonijos darbams užbaigti.
Atvykę maloniai praleisite sekmadienio popieti ir pa- 
remsite klebonijos darbus.
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Ar komunizme išaugusi buržuazija gali pa
keisti Rusijos vidaus santvarka?

(Tąsa)

Iš kitos pusės, sovietai nuo 
latos leidžia vad. vidaus pas 
kolas, kurias turi praktiškai 
pirkti visi, kas nenori nusto 
ti komunistų malonės. Valsty 
bė moka už šias paskolas pro 
centus ir sieja su jomis lote 
rijos laimėjimus net ligi pu 
sės milijono rublių. Tačiau pi 
nigų apvalymo metu ir šios 
paskolos esti nuvertintos ligi 
30% pirmykštės savo sumos. 
Taigi ir paskolų forma turi 
mas kapitalas sumažėja dviem 
trečdaliais. Galop neteko gir 
dėti, kad valstybė būtų vieną 
ar kitą iš savo taip gausių vi 
daus paskolų realiai išpirkų 
si. Ji jas praktiškai sunaiki 
na nuvertindama, bet neiš 
pirkdama. Vadinasi, sovietinė 
valstybė sąmoningai stengia 
si, kad privatinis kapitalas pi 
nigo pavidalu usados pasilik 
tų kukliose ribose ir niekad 
nevirstų jėga atskiro žmogaus 
ar atskiros klasės rankose.

Dar sėkmingesnė pramonė 
yra paveldėjimo mokesčiai. 
Kadangi nekilnojamo privati 
nio turto, išskyrus nedidelius 
namelius saviems reikalams 
sovietuose nėra, todėl prak 

«TĖVYNĖS GARSAI»
V1ENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

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

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 

Speciali “Cafė Seleto” programa visiems! Gali užsira
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!

Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti j 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.

tiskai galima paveldėti tik pi 
nigus. Bet paveldėjimo mokės 
čiai sovietuose yra toki dide 
H, jog jie šį paveldėjimą pa 
daro praktiškai neįmanomą: 
prie pusės milijono rublių pa 
veldėjimo mokesčiai siekia 
jau 90% paveldimos sumos. 
Tuo tarpu pusė milijono rub 
lių Sovietų Sąjungoje dar nė 
ra joks didžiulis turtas. Tuo 
bėdų jei kam nors ir pasisek 
tų sutaupyti keletą milijonų 
rublių ir juos palikti vaikams 
ar giminėms, šie gautų tik 
nuotrupas.

Įsivaizduokime betgi, kad, 
kas nors sovietuose yra mili 
jonierius: praktiškai tokių as 
menų tarp augštųjų valdinio 
kų ir mokslininkų neabejoti 
nai yra. Tačiau ką šitoks žmo 
gus gali ten su savo milijo 
nais veikli? Už juos jis neįsi 
gis nei fabrikų, nei žemės, 
nei miškų, nei kasyklų; jis ne 
paims i savo rankas preky 
bos sričių. Kitaip tariant, ob 
jektyviniame gyvenime sovie 
tinis milijonierius buvo ir te 
bėra bejėgis. Savo milijonus 
jis gali panaudoti tik saviem 
subjektyviniams reikalams. 
Sovietinis buržujus gali su sa 
vo pinigais tik gerai pagy

venti — pats ir jo šeima. Jei 
gu tad sovietinės buržuazijos 
aug mâs prie ku nors ir ve 
da, tai ne prie gyvenimo pa 
keitimo, ne prie gyvenimo pa 
ėmimo j šios klasės rankas, 
bet prie šios klasės išlepimo. 
Sovietinė buržuazija“ darosi 
vis labiau hedonistinė, vis la 
biau egoistinė, vis labiau pa 
tvirkusi. O šitokią klasę tvar 
kyti yra labai lengva, nes jos 
reikalai yra sutelkti aplinkui 
ją pačią, ir ji klauso valsty 
bės labai nuolankiai, nes ži 
no, kad tik iš valstybės malo 
nės ji gali ir toliau tenkinti 
hedonistinius savo įpročius. 
Manyti tad, kad sovietinė bur 
žuazija išaugs į socialinę ga 
lybę, kuri savo jėga pakeis 
socializmą ir atstatys senąją 
santvarką, reiškia neregėti 
šios buržuazijos hedonistinio 
pobūdžio kyla savaime iš ne 
galėjimo panaudoti pinigo cb 
jektyviniams užsimojimams- 
Komunistų partija šią klasę 
niekina ir laiko pažabotą. Va 
karų domėjimasis šia klase ir 
viltingas lūkuriavimas, esą ji
virsianti būsimosios santvar 
kos pagrindu, yra didžiulė so 
ciloginė iliuzija.

Sovietuose klasės iš tikro 
kuriasi, bet visai kitokiu pa 
grindų. Techninis išsilavini 
mas ir pasiokti darbo rezulta 
tai ten yra skiriamieji ženk 
lai, kurie sovietinę vi«uome

nę padalina į klases. Techni 
nių žinių įsigiję asmens jau 
čiasi prašokę kitus visa gal

A Tyruolis

Žuvusiam šviesios vasaros draugui
Šalto Sibiro taigoje gaivą padėjęs
Amžiams, vasarai mus jau negrįši
Nei tai dienai auksinei, kuri mums spindėjo 
Ir susiėjo mus mylimu ryšiu.

Tu mylėjai taip Nemuną liūdną ir tylų 
Ir jo vakarus, auksu nulietus, 
Vasarvidyje saulėje rymantį šilą, 
Kurs mielojon viešaagen mus kvietės

Kaip žyniai nešėm auką mes upei ir giriai 
Irklo taktu, takeliais švesiaisiais
Ir nesyk, saulei gęstant, naktin nusiyrę, 
Grižom aukso tyliais paryčiais jau

Žemei šaltai po galva padėjus velėną, 
Tu miegosi, sapnuodamas šviesią
Mūsų mirusios vasaros brangiąją dieną 
Kur takus saulės pilin muštu tiesė.

Trečias Amerikos karo laivyno povandeninis laivas va 
romas atom.ne energija, leidžiamas jūron. Dabar Š. Amerika 
submarinus pradeda dirbti serijomis. Greitu laiku jų bus tiek 
pagaminta, kiek yra numatyta planuose. (U>IS)

va Inžinierius technikas (pla 
čia prasme; taigi čia priklau 
so ir botanikas, ir biologas, 
ir kiekvienas, kuris apvaldo 
gamta) yra sovietų žmogišku 
mo idealas, ir ka» šį idealą 
išreiškia, tas yra gerbiamas 
ir išskiriamas iš kitu ločiau 
ši techninė dvasia sovietuose 
yra '«sociologinė Ji kuria 
nauju žmogaus tipą, kuriam 
socialinės bei politinės proble 
mos iš viso neegzistuoja. Iš 
šitos tad techniku klasės jo 
kio gilesnio socialinio pake! 
timo laukti netenka. — Dar 
mažiau laukiama iš «darbo he 
rojų» arba stachanoviečių, ku 
rie kitus pralenkia savo dar 
bo rezultatais Stachanovie
čių sąjūdis ugdo tiesa, gabią 
ir darbščią klasę, kuri yra vi 
šokiais būdais (premijomis, 
pagyr mo lapais, medaliais, 
atostogomis kurortuose) ska
tinama bei palaikoma. Tačiau 
ši klasė minta komunistiniu 
idealizmu ir greič au yra So
vietų Sąjungos ramst s, negu 
jai pavojus vadinai-i, abi 
šios naujosios sovietinės kla
sės yra komunizmo išraiška: 
jos komunizmas pasiekia sa
vo idealą. Šių klasių formavi-

(pabaiga 3 pusi)

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

9. FAT1MOS VAIKUČIAI 
PRIES APSIREIŠKIMĄ

Visi trys Fatimos vaikučiai 
yra kilę iš netoli esančio Ali- 
ustrėlio kaimo. Liucija, vy
riausioji ir tikrasis jų vadas, 
yra gimusi 1907 metų kovo 22 
dieną Pranciškus išvydo pa
saulį 1908 metų birželio 11 
dieną, o jo sesutė Jacintą 19 
10 metų kovo 11 dieną.

Iki 1917 metų vaikučiai ra
miai gyveno savo giliai reli
gingose šeimose. Jacintą ir 
Pranciškus iš pat kūdikystės 
dienų jautė ypatingą patrau
kimą prie Liucijos. Tai buvo 
trys neatskiriami draugai Ja
cintą ir Pranciškus dažnai u- 
žeidavo pas Liuciją ir vesda
vosi ją į jos tėvų sodą. Ten 
viename kampe buvo me
džiais apaugęs šulinys ir gra 
ži aikštelė. Ji ir buvo vaiku
čių megiamiausioji vieta. Čia 
jie būdavo paprastai žaidžia 
ir dalinasi žiniomis, kurias 
gauna savo šeimoje. Šią vie
tą vaikučiai dažnai lanko ir 
vėliau, kai juos paliečia skau

dūs bandymai /.ankenetam, 
kad linksmai žaistų, bet kad 
verktų ir melstųsi, pasislėpę 
nuo žmonių.

Pasitaikydavo, kad Liucija 
namuose turėdavo darbo Mat 
jos kaimynės, vykdamos į lau 
kus. savo mažus vaikus daž
nai palikdavo pas Liucijos tė
vus. Liucija ir jos dvi vyres
niosios seserys, kurios vertė
si siuvimu, gaudavo paliktuo
sius vaikus prižiūrėti Tuo bū 
du Liucijos namai buvo lyg 
koks vaikų darželis Liucija 
gi, turėdama vos aštuonerius 
metus, buvo to darželio vedė
ja Jai esant užimtai, Pranciš 
kus ir Jacintą negalėdavo ža 
isti tame nuošaliame sodo 
kampelyje ir jiems tekdavo 
prisidėti prie bendru žaidimų 
su kitais vaikais kieme.

Popietinėmis valandomis, y 
pač gavėnioje, Liucijos moti
na dažnai mokydavo savo vai 
kus katekizmo Pamokose daž 
nai dalyvaudavo ir svetimi 
vaikai. Vieną kartą Liucijos 
motiną pasiekia nusiskundi
mas, kad kažkuris iš vaikų 
esąs pasakęs biaurių f žodžių 
Ji skaudžiai subara nusikaltę 

lį, pabrėždama, kad negalima 
vartoti biaurių žodžių, kad tai 
esanti nuodėmė kad Kūdikė 
Jis Jėzus dėl to verkiąs. Vai
kai, kurie nusikalstą bjaurio
mis kalbomis, jei tik neina š 
pažinties, patenką j pragarą. 
Motinos pastaba padaro gilų 
įspūdį vaikučiams, ypač Ja 
cintai Kai vėliau vieną kartą 
Jacintą su Pranciškum ateina 
pas Liuciją vestis jos į sodą, 
randa kieme susirinkusį vai
kų būrelį. Jacintą, rimtai pa
mąsčiusi. klausia Liuciją, ar 
šiandien jai motina neleidži
anti eiti į sodą. Gavus atsaky 
mą, kad neleidžianti, ji su bro 
liuku rengiasi vykti vieni du. 
Liucija atsidėjus prikalbinė
ja juodu pasilikti kieme ir da 
lyvauti bendruose žaidimuo
se. Bet Jacintą pareiškia jog 
mama nenorinti, kad jie žais 
tų bendrai, su kitais Ji, bijau 
ti, kad jie neišmoktų biaurių 
kalbų. Tai pareiškusi, ji kar 
tu su Prancišikum grįžta na 
mo.

Dievo Kūno šventės proga 
Liucija pakviečiama barstyti 
bažnyčioje per procesiją gė 
lėlės. Sužinojusi tai Jacintą, 
maldauja ir jai suteikti tą lai 
mę, pareikšdama, kad ir ji no 
rimti barstyti Jėzau gėleles.

Jos noras patenkinamas, pra 
sideda gėlių barstymo pamo 
kos

«Ar mes matysime Kūdikė 
lį Jėzų?» — klausinėja mer 
gaitė. «Tikrai, klebonas neša 
Jį». Mergaitė :š džiaugsmo pa 
šoka. Vėliau ji vis teiraujasi, 
ar uar toli Dievo Kūno šventė.

Pagaliau, laukiamoji diena 
ateina. Mergaitės, apsitaisiu 
sios su baltais drabužėlisis. ei 
na prieš baldakimą su pinti 
nėlėmis rankose Liucija be 
ria nurodytuoju būdu gėleles. 
Ji ragina tai daryti ir Jacin 
tą Šioji tačiau savo akytes 
laiko įsmeigusi į kleboną ir 
nieko daugiau nemato. Proce 
sija baigiasi, o Jacintos pinti 
nėlė palieka nepraimta.

«Kodėl tu nebėrei Jėzui gė 
lėlių?» — klausia Liucija. «Aš 
Jo visai nemačiau», — atsa 
ko Jacintą. Eidama iš bažny 
čios, ji vėl teiraujasi: «Ar tu 
matei Jį?» — «Ne», — atsako 
Liucija, — «ar tu nežinai, kad 
ostijoje Jėzaus negalima ma 
tytl! Jis ten yra pasislėpęs. 
Mes taip Jį priimame ir šv. 
Komunijoj». - «Ar 'tu pasi 
kalbi su Juo, kai imi šv. Ko 
muniją?» — klausia vėl Ja 
cinta «Tikrai». — «Tai kodėl 
tu Jo nematai?» — «Jis pasis 

lėpęs». — atsako Liuc ja. «Bet 
kaip tai galima, kad t e« daug 
žmonų tuo pat laiku priimtų 
pasislėpusį Kūdikėlį Jėzų? Ar 
kiekvienas gauna tik dalelę?» 
— «Ne», - atsako Liucija; 
«ar tu nematai, kad ostijų yra 
daug; kiekvienoje ju yra pa
sislėpęs Kūd kelis Jėzus»

Tai graži katekizmo pamo
ka Dieviškas Išganytojas se
ka ją su pasigėrėjimu Tai ne 
kaltų, Dievą mylinčių širdžių 
dvasios bendravimas!

«Aš prašysiu mamą, kad 
leistų ir mane prie pirmosios 
Komunijos», — tęsia Jacintą. 
«O, ne», — pastebi Liucija, - 
«klebonas tavęs neleis, kol tu 
neturėsi dešimt metų* — «Ir 
tu dar neturi dešimt metų, o 
šv. Komuniją jau priėmei». - 
«Aš mokėjau katekizmą», at
sikerta Liucija. Nuo šiol Ja
cintą ir Pranciškus maldauja 
Liuciją pamokyti juodu kate
kizmo.

Pamokos vyksta paprastai 
vaikučių pamėgtąjame sodo 
kampe. Jie mokosi katekizmo 
su tokiu atsidėjimu, kad visi 
pamiršta žaidimus Per trum
pą palyginti laiką Jacintą ir 
Pranciškus išmoksta visa, ką 
tik Liucija sugeba jiems paaiš 

x kinti (B. D.)
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Guadalupes Madona
Mokslininkai, kurie ilgą lai

ką tyrė stebuklingąjį Guada- 
lupės Madonos paveikslą, skel 
bia, kad jie Švč. Marijos aky 
se pastebėję žmogaus atvaiz
dą. Kaip žinoma, Madonos pa 
veikslas, pagal padavimus, 
buvo įspaustas į Jiį a n Diego 
apsiaustą, kai jis ėjo pas vys 
kūpą, vykdydamas ŠvČ. Ma
rijos pageidavimą.

Tikima, kad Švč. Marijos 
akyse esąs atvaizdas yra Ju
an Diego, kuriam Dievo Moti
na apsireiškė 1531 metais.

Šią žinią paskelbė Meksi
kos miesto arkivyskupas Mi
randa, pridurdamas, kad pa
veikslo tyrinėjimai atliekami 
su specialiais įrengimais, ku
rie yra mikroskopo tipo.

Daugiau kaip prieš dvejus 
metus Don Francisco Campis, 
dailininkas ir spalvų eksper
tas, padaręs eilę tyrimų, pas
kelbė, kad neatrado, jog Gua 
dalupės Madonos paveikslas 
nutapytas «žmogiškų rankų». 
Jis pažymėjo, kad spalvos ne 
sančios cheminės ir kad ati
dus tyrimas įrodė, jog jos yra 
nuolatinės ir nesikeičiančios.

— (E) Italija, Romoje spalio 
2-4 dienomis šaukiamas Liet. 
Kat. mokslo akademijos su
važiavimas. Suvažiavimo pas
kaitų temos numatytos šios’ 
Iš teologijos: Kristaus mistinio 
kūno doktryna sąryšyje su da 
barties gyvenimo faktais: iš 
filosofijos: Materializmas ka
talikiškos filosofinės doktri
nos šviesoje: iš sociologijos: 
Socialistinių problemų krikš
čioniško sprendimo perspek
tyvos: iš teisės: Katalikų Baž 
nyčios doktrina apie tautų ap 
sisprendimo teisę; iš istorijos: 
Apaštalu Sostas ir Lietuva;iš 
medicinos: Medicinos etika pa 
gal Popiežių direktyvas Pas
kaitų temos gali búti pačių 
prelegentų patikslintos.

, — (E) Pabaltiečių paroda 
įvyks Buenos Aires mieste 
birželio 14 23 d. d Parodoje 
bus pabaltiečių rankdarbiai ir 
kiti būdingi eksponatai.

(tąsa iš 2 pusi.)
mas rodo komunizmo stiprėji 
mą ir vis didesni skverbimą
si į žmogaus sielą. Vakarai 
apsirinka, įsistebėję į augan
čią hedonistinę sovietų bur
žuaziją, o neregėdami ir ne
teikdami reikšmės technikų 
ir stachanoviečių masei.

Mėlynumas turi kai kurių gė
lių amspalvį, kurio joks me
nininkas negali nukopijuoti.

Atsimintiaa, kad Švč. Mari
ja kelis kartus apsireiškė Ju
an Dego ir kiekvieną kartą 
reikalavo nueiti ir pranešti 
vyskupui, ką yra matęs. Ta
čiau vyskupas buvo skeptiš
kas ir prašė Svč. Marijos žen 
klo. Tada ji liepė Juanui na- 
eiti į vieną vietą ir parinkti 
rožių. Radęs rožių, sugrįžo, 
Švč. Marija liepė apsupti ap
siaustu ir nunešti vyskupui. 
Kai apsiaustas buvo praskleis 
tas, jame buvo normalaus žmo 
gaus dydžio Svč. Marijos pa 
veikslas, (j. k.).

«Draugas»

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”

Leonardas Andriekus

f v. Jonas
Saulė jam džiovina drėgną kamžą,
Vėjas jam vėdina sunkią stulą,
Tai kartojasi kasdieną amžiais,
Lyg bangų lopšinė —
Sielvartas ant koplytėlės gula, 
Tartum švinas.

Žmonės mano, jog tai lengvas rūkas
Dangsto pūdymus, lankas, ganyklas,
Bet ar žino, ką verpetai suka
Vidury upelio —
Kas, pradaužęs vakare jo stiklą, 
Siaubą kelia?

O kaip miela būti žemės sargu —
Skęstančiam atrast paguodos žodį —
Kai pasauly neviltis ir vargas
Jau paliko žymę —
Kiekvienam, kas tik paprašo, duoti 
Išrišimą.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDAI**
galimą užsisakyti už 160 eruz. pas

1) t Kun. Ant. Ausenką, (Doių Estanislau) Sío Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

MŪSŲ LIETUVA

Liūdnojo birželio minėjimas
Šiais metais São Paulo lie 

tuviškų organizacijų buvo su 
ruoštas 16 d birželio Moko
je, Liet. S. gos Brazilijoje pa 
talpose.

Minėjimą pradėjo Liet. S- 
gos Brazilijoje pirm-kas kap. 
J. Čiuvinskas. Liet. Kat. Ben 
druomenės choras sudainavo 
Brazilijos himną.

Po to į susirinkusius kalbė 
jo Lietuvos konsulas p. Al. Po 
lišaitis, kun P Ragažinskas. 
São Paulo miesto savivaldy 
bės atstovas Paulo Tarso, vaiz 
džia ir gyva kalba sveikino 
lietuvius São Paulo miesto 
vardu, kartu patikrindamas, 
kad Lietuva bus laisva, nes 
anot kalbėtojo, tiranijų žiau 
rių diktatūrų amžius nėra ii 
gas. Ir Lietuvoje, Karo Mu 
ziejaus sodelyje, Nežinomojo 
Kareivio paminklas, kurį oku

1957 m. birželio 22 d.

Luiz Aparicio, venezuelietis, geriausias beisbolo žaidė
jas 1956 ra. S. Amerikoje, priklausantis Cikago beisbolo pro- 
i'isionalų komandai. Jis labai taikliai atmuša Kamuolį. (ÜS1S)

pantai sugriovė, vėl bus ats 
tatytas ir lietuvių tauta ten 
eis nusilenkti laisvę atkovo 
jusiems didvyriams. Kalba ke 
lėta kartu buvo pertraukta 
gausiais plojimais.

Inž, Z Bačelis savo kalbu 
je nušvietė birželio 13 d. įvy 
kių istoriją, komunistų pada 
rytus žiaurumus lietuvius tre 
miant. Kitoj kalbos daly pa 
brėžė, kad yra lietuvių ku 
riems jų tautos išgyventi skau 
dus įvykiai nedaro įspūdžio. 
Lietuviška sąžinė ir širdis vi 
siems lietuviškiems ir Lietu 
vos laisvinimo reikalams pri 
va’ėtų būti daug jautresnė.

Meninėje dalyje p M. Vin- 
kšnaitienė skaitė savo kūry
bos momentui pritaikintą ei
lėraštį. Dainininkas K Am- 
brozevičius akompanuojant F 
Girdauskui sudainavo Skubink 
prie kryžiaus ir kalinio dainą 
Auditorijai, prašant dar pridės 

jo Kur bakūžė samanota.
Dainininkas Vaclovas Lauri 

naitis sudainavo Maldą užTė 
vynę ir Kad širdį tau skaus
mas suspaus.

Liet Kat. Bendruomenės 
choras, vadovaujamas ^maes
tro F. Girdausko sudainavo 
Kur bėga Šešupė, Laisvės dai 
na, Lietuva brangi, 2Jau sla
vai sukilo, Libera me Domi
ne (žuvusiems pagerbti) ir 
Tautos himną

Minėjimas praėjo, nors žmo 
nių galėjo daugiau susirinkti, 
gilaus susikaupimo,lietuviškoj 
nuotaikoj.

Minėjimas buvo rengtas ben 
draį visų organizacijų. Patys 
rengėjai dirbo sutartinai ir 
nebuvo jaučiama kokio nors 
nesklandumo, ar trukdymo.

Kalbos nebuvo per ilgos ir 
klausytojų nenuvargino. Tau-

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuviu kanklės
Kanklės yra senas styginis 

lietuvių liaudies muzikos ins
trumentas. Pirmą kartą jas ran 
dame paminėtas istoriniuose 
šaltiniuose iš XVI amžiaus: Jo 
nas Bretkūnas kalba apie kan
kles psdlmių knygose, versto 
se į lietuvių kalbą. Kankles 
yra apžiūrėjęs XVII amžiuje 
Lepneris. Jo aprašinėjamos 
kanklėą turi 9 arba 12 stygų.

Senovės kronikose beveik 
nieko nerandame apie lietu
vių liaudies muzikos instru
mentus

Nuo XVI amžiaus Lietuvos 
didikų dvaruose pradėjo įsi
galėti kitų tautų ištobulinti mu 
zikbs instrumentai (klavicim- 
bolai fleitos, arfos), kure stel 
bė lietuvių liaudies muzikos 
instrumentus.

1638 m viename Prūsų her
cogystėje išleistame rašte kai 
bama apie ragus, būgnus, švil 
pynes ir kitus liaudies muzi
kos instrumentus, kuriais lie
tuviai grodavo atvažiavę į baž 
nyčią jungtuvėms ir tuo būdu 

trukdydavo pamaldos.
Tame pačiame rašte įsako

ma naikinti muzikos instru
mentus, o muzikantus bausti 
piniginėmis baudomis.

Laikui bėgant svetimi muzi 
kos instrumentai pradėjo įsi
galėti ir liaudyje Šie instru
mentai išstūmė į antraeilę 
vietą senuosius lietuvių liau
dies muzikos instrumentus!

XVIII amžiuje kankles mi
ni Kristijonas Donelaitis Me
tuose (1763 1770 m.)

Kanklių aprašymus randa
me XIX amžiuje. Simanas Dau 
kantas Būde (1845 m.) aprašo 
kankles su geležinėmis ir va 
rinėmis stygomis. Jų skambe 
sys, teigia Simonas Daukan
tas, esąs trumpas ir kimus.

1847 m. lietuviškas kankles 
ir melodijas aprašinėjo T. A. 
Gotholdas. Taip pat A. S. Fa- 
mineynas savo 1890 m išleis
tame veikale Gusli (rusų liau 
dies muzikos instrumentas): 
aprašinėdamas rusų guslės. 
plačiai kalba apie lietuvių, 

latvių, estų ir suomių kankles.
Kanklių muziką paskutiniai 

siais dešimtmečiais rinko ir 
senuosius kanklininkus apra
šinėjo Lietuvių Tautosakos ar 
chyvas Kaune.

Kanklės lietuvių tautosakoje

Apie kankles kalba visų rū 
šių lietuvių tautosaka: pasa
kos, senovinės sutartinės, dai 
nos, patarlės ir t. t.

Kaikurios pasakos ir dai
nos, kalbančios apie kankles, 
šiokia labai gilią senovę. Tau 
tosakoje pasakojama, kad kan 
klės daromos iš medžio, išau 
gūsio ant žuvusio žmogaus ka 
po. Pavyzdžiui, viena pasaka:

Tėvas augino tris dukteris. 
Vyriausioji buvo pirmosios pa 
čios, o dvi jaunesnės — an 
trosios. Atjojo jaunikaitis ir 
sakė pasirinksiąs tą, kuri pri 
uogausianti puodynę uogų.

Visos trys išėjo į mišką. 
Pirmoji priuGgavo našlaitė. 
Jaunesniosios seserys nužudė 
ją, užkasė ir, parėjusios na
mo, pasakė, kad vyriausioji 
pasiliko beuogaujanti, o vie
na iš jų pasigyrė pirmoji pri 

rinkusi uogų.
Vestuvėms tėvas turėjo ga 

minti kankles Bekertant lie
pą ištryško Kraujas.

Kai užgrojo per vestuves 
tomis kanklėmis, visi išsigan
do, nusiminė, nes kanklės ska 
mbėdamos raudojo.
Skambink, skamb’nk tėtušėli, 
Skaust ir mano širdužėlė. 
Dūrė mane į širdelę, 
Kasė mane į žemelę.
Tėvas nuėjo į mišką, atka

sė tos liepos kelmą ir pama
tė, kad ta liepa išaugusi iš jo 
dukrelės našlaitės širdies.

Kituose tautosakos pavyz- 
dž’uose žmogus pasiverčia į 
medį, iš kurio padaromos kan 
klės. Pavyzdžiui, vienos dai
nos, užrašytos Valkininkų a- 
pylinkėje, turinys toks:

Išsiuntė anyta martelę line
lių rauti ir prigrasino:

— Kai tu nurausi, tai namo 
eisi. Jei nenurausi — lauke 
nakvosi.

Martelė nespėjo linų nurau 
ti. Liūdnas jos likimas:

— Keleliu ėjau, viešuoju 
ėjau ir pasiverčiau aš putine 
liu...

Važiavo bernelis keleliu ir 

jam patiko tas putinėlis Apie 
tai jiš papasakojo savo motu 
tęf, ir ji patarė:

— Sūneli mano, vaikeli mą 
no, oi, tu paimki plieno kir 
velį. ir nusikirski tą putinėlį.

Pasidaryki žvangias kankles 
Yra lietuvių liaudies dainų, 

kuriose kalbama apie kanklių 
skambėjimą, pavyzdžiui:

Skamba, skamba kankliai, 
Atataria vamzdžiai 
Gieda, gieda marčios, 
Atataria mergos...
Kanklės minimos liaudies 

burtuose bei prietaruose Kan 
klės esą, gerai skambančios, 
jeigu joms gaminti medis ima 
mas iš didelės girios. Labai 
svarbu, kada medis yra nu
kertamas. Geriausia esą kan
klėms medį kirsti žmogui mirš 
tant arba jam mirus, kol dar 
nepalaidotas. Jeigu miręs žmo 
gus yra labai apverkiamas, 
kanklės pagamintos iš tuo me 
tu nukirsto medžio, turės skur 
dų, graudų balsą Yra žino
mas toks kanklininkės P. La
pienės pasakojimas:

Biržų apylinkėje, mirus žmo 
gui, jo sūnus pirmiausia nuė- 

(pabaiga 6 pusi.)
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Raidė užmuša, o dvasia gaivina
(KeL’os pastabos kitam kartui)

«Mūsų Lietuvoje» nesenai 
skaitėme korespondenciją a- 
pie draugijų pirmininkų pasi 
tarimą dėl Liūdnojo berželio, 
minėjimo. Manome, ne vienas 
buvo nustebęs, kad tiek ma
ža atstovų buvo susirinkę ko 
respondencijoje ju buvo išvar 
dinti. Kyla klausimas, kodėl? 
Atsakymas labai paprastas. 
Ano pasitarimo iniciatoriai 
kitų nekvietė. Kodėl? Tai ti
ksliai galėtų tik jie patys pa 
sakyti

Mes pasitarime būtume no
rėję matyti Parque das Na
ções Lietuvių Komiteto atsto 
vą, ten toks komitetas veikia 
jo pastangomis išsilaiko lietu 
viška mokykla, savo veiklą 
jis jau pora kartų pareiškė 
ir gražiai suorganizuotais va 
karais; mūsų supratimu turėjo 
ten búti ir Moinho Velho ats 
tovas, juk visi žino, kad šios 
apylinkė-* lieti.v ai graži»: susi 
organizavę, tur* s* ve m< k* klą 
ir komitetą; trūko ten ir Vila 
Anastazijos lietuvių, o kas no 
ri žinote, žmo. kad ir ten lie 
tuviai turi mokyklom globos 
komitetą, kurs mokytojo va
dovaujamas talkina mokyklai 
ir rengia šventes: derėjo, kad 
j pasitarimą būtu pakviestas 
ir Bom Retiro lietuvių komi
teto atstovas, nors šis komi»e 
tas tiesa dar nesenas, bet jo 
'darbu rezultatas gražiai be
veikiant. skaitlinga šeštadieni 
nė mokykla, o viešan nar.en- 
giman jis naiégé surrâuk 
ti minią lietuvių, dalyvavo 
net jau 10 ar 12 metu jokiam 
parengime nedalyvavusieji. 
Kodėl jie visi nebuvo pakvi 
esti, kaip jau viršui minėjo
me žino iniciatoriai, mes te 
galime spėlioti. Gal nenutolsf 
tne nuo tiesos mánydami, kad 
buvo vadovaujamasi jau ne 
kartą girdėtu posaku: «Kolo
niją atstovauti, gali tik regis 
truotų draugijų pirmininkai». 
Manau mums lietuviams ture 
tų būti brangesnis gyvas, yei 
klus lietuviškas susibūrimas, 
negu registruotas, bet miręs 
(jokiais darbais savo gyvybes 
neapreiškiąs). Nereikėtų tiek 

daug žiūrėti raidės. Nes «rai
dė užmuša, o dvasia gaivina»: 
sako šv. Povjb s savo laiške 
korintiečiams (pi. 2. Kor. 3.6) 
Tad žiūrėkime ir mes daugi
au dvasios.

Dar labiau nustebome, kad 
posėdin nebuvo pakviestas 
«Lietuvių Brazilų Bendradar 
biavime Klūbas».

Kai Klubas buvo patekęs 
jau beveik mirusių organiza
cijų tarpan, tai jo pirmininkas 
panašiuose pasitarimuose vi
suomet dalyvaudavo Dabar, 
kai kliūbas j savo eiles su
traukė nemažą būrį Vila A- 
nastazijos jaunimo, turi savo 
jaunų žmonių energingą val
dybą, tai jis nebuvo pakvies 
tas. Kadangi kiiūbas registruo 
tas, tai regis jo nekvietimą 
turėtų nulemti kitas motyvas. 
Ar tik tai nebus senosios kar 
tos veikėju baimė jaunimui 
pripažinti teisės Paveda tė
vas sūnui ūkį ir už kiek lai
ko žiūri, kad tas gryčioje er 
dvesnius langus kerta, nusi 
gąsta senelis ir vaikščioja de 
juodamas: «Sugrius ūkis, su
grius kas tai matė šitaip da 
ryti!»

Regis dėl tos pačios naujų 
žmomų baimės posėdin nebu
vo ' pakviesti ir moksleivi ti 
ateitininkai, o juk tai irgi vie 
nas iš veikliausių jaunime su 
sibūrimų. Nerašėme šių pasta 
bų ankščiau, kas nors nepa
laikytų ju noru pakenkt mi 
nėjimui. Dabar rašome, ne no 
rėdami ką nors kritikuoti, bet 
susirūpinę, kad ateityje klai
da nebūtu kartojama. Už mė 
nėšio kito jau imsime kalbėti 
anie Vasario 1b minėjimą. 
Kai rinksimės antart* organiz 
avimo darbų, kvieskime visų 
gyvų lietuviškų vienetu atsto 
vus Sujungtos rankos bus sti 
presnės, paskirstyti darbai 
lengvesni Prie ankščiau iš
vardytų kvies* nųių. mūsų su 
pratimu, dar reiklų pridėti ak 
tualiai dirbančius lietuvius 
mokytojus ar bent jų atstovus 
jie juk konkrečiais darbais 
jrodo, kad lietuviški reikalai 
jiems labai prie širdies, jie sto

LAIŠKAS «ŽINIŲ» 
REDAKTORIAMS

Nuoširdžiai dėkojam už ži
nutę «Jaunimo Atstovai» tal
pintą praėjusios savaitės Jū
sų laikraštyje, nes tai liudija 
kad ir Jūs rūpinatės S Paulo 
lietuviško jaunimo apjungimu.

Moksleiviai ateitininkai pra 

vedami arčiau prid dabarti
nio mūsų prieauglio, gerau 
pažįsta jaunųjų nusiteikimus 
ir gal lengviau padės mums su 
rast, būdus, kaip jaunimą su 
dominti tokiais minėjimais. 
Jokiu būdu nevenkime pakvi 
esti. O kvies'i reikėtų ne tik 
Kultūrini Klubą ir Ateitinin
kus. bet ir lietuviškų mokyk 
lų atstovus, juk jose, visose, 
išskyrus zeliniškę. mokosi be 
veik išimtinai jaunimas (ne 
vaikai) Jau pats laikas jauni 
mą įtraukti j bendrus mūsų 
tautos rūpesčius Nebijokime 
kaip anas g' senęs ūkininkas 
dėlto, kad jaunimas jie s dau 
giau šviesos į mūsų narna, 
ūkis negrius Bendromis jėgo 
mis organizuodami, tobuliau 
suorganizuosime daugiau ir 
žmonai j minėjimą sutrauksi
me. o to juk visi siekiame 
Turėsime jaunimo atstovus 
organizatorių tarpe būkime ti 
kri netruks jaunųjų ir salėje

Jei šios pastabos bent kiek 
prisidės prie būsimu minėji
mu sėkmingumo., mes džiang 
simės, nes rašant šias eilutes 
tik to ir buvo siekto

Kuo. J. Šeškevičius 

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj
1957 metais Rugpjūčio mėn. 10 d„ Rua Lituania, 67 — 

Moóca rengia puikų

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

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

dėjo kurti S. Paulo lietuviško 
jaunimo šventės tradiciją. Jie 
ir šiais metais ėmėsi 
iniciatyvos sušaukti jaunimo 
atstovų pasitarimą. Todėl jau 
čiu pareigą pasiaiškinti del 
Jūs padarytų pastabų

V. Anastazijai mes per vė
lai pranešėme ir todėl jie 
nespėjo atvykti į posėdį. Ta
čiau jau atitaisėme klaidą (an 
kščiau negu Jūs mums tai pri 
minėte), ir sekanč uose posė
džiuose jie dalyvaus.

Než nojom, prisipažįstam, 
kad ir V Beloje veikia jauni 
mo židinėlis

Težinojom tik, apie ankš 
čiau ten sėkmingai ve kusi s 
vaikų popiečius dabar gada 
ir apie juos tik skaitome

Mes rengiame «Jaunimo 
Šventę» ir todėl pegalejome 
jų pakvesf. (Vaikų šventę 
Kalėdų laikotarpyje rengia 
lietuviška mokykla, ir būtų 
laba! gražu iei nrie jos prisi 
dėtu ir popieči; i)

Tačiau je V. Beloje išti- 
krųju yra jaunimo židinėlis, 
būsim labai dėkingi, jei jį 
murrs parodysit Mes ji nve 
lai priimsim, mūsų nora>, 
kain ir Jūsų, yra sujungti vi 
są S Paulo jaunimą

Su pagarba Juozas Tijūnėlis, 
Moksleivių Ateitininku 

pirmininkas

Ž I N 10 S

ANASTAZIEČIŲ ATSTOVAI

Anastazija zeliniečiams toli 
ir nelengva ją pasiekti, tuo 

labiau, kad nė vienas lietuvis 
neturi telefono Dėl šių prieš 
žasčių žinia apie pirmąjį jau 
nimo pasitarimą šventės rei
kalu anaetaziečius pasiekė la 
bài vėlai (vos keletą) valan
dų prieš posėdį). Jie turėda
mi kitus jsipareigoj mus, ne
galėjo taip greit į posėdį at 
vykti.

Posėdžio iniciatoriai norėda 
mi atpirti savo kaltę, susie
kė su Vila Anastazija atski
rai. Anastazijiečiai mielai su 
tiko dalyvauti Jaunime Šven
tėje ir į rengimo komitetą de 
legavo Feleksą Kazlauską ir 
Julių Ingaunį.

APIE VISKĄ

Praėjusiam ateitininkų susi 
rinkime kalbėjo mokytoja H. 
Mošinškienė tema «Jaunimas 
Lietuvos laisvės kovose». Taip 
pat buvo pravesti balsavimai 
į vyriausius At kų Federaci
jos organus. Mok. E Kilčiau® 
kaitė pradėjo mokinti naują 
dainą: «O tu strazde strazdeli» 
Sekmad enio vakare jaunimą® 
prie simbolinio partizano ka
po padėjo vainiką. Už’štrem 
tuosius pasimelsti susirinko 
gražus tautiečių Ne viena® 
kartodamas tylius maldos žod 
žįus išbuvo prie simbolinio 
kapo iki užgeso paskutinė 
žvakutė K B. Choras išpildė 
didesnę dalį meninės progra 
mos trėmimu minėjimo graži 
ai suda nuodamš keturias dai 
nas ir «Libera me Domine». 
Antrasis Jaunimo Šventės ko 
miteto posėdis įvyks ateinan 
tį sekmadienį po Viršininkie 
nė spektaklio klebonijoje.
' ■ . . ’ : i’-

. !■■ ■ . ■ • ■ ' ’ ■ - '

Dainuok, dainuok jaunyste!
Jaunime šias dainas išsikirpk ir 
stenkis išmokti, kai susirinksim į 
jaunimo šventė dainusim kartu 
Sekančiam numeryje talpinsim daugiau

LIETUVIAIS ESAME M.ES GIMĖ, 
Lietuviais norime ir būt! 
Tą garbę gavome užgimę. 
Jai ir neturim leist pražūt!

Kaip ąžuols drūtis prie Nemunėlio
Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie Šėšupėlio 
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!

LIETUVA BRANGI, mano tėvyne, 
Šalis kur miega kapuos didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargų prityrei.

2 k.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos 
Miškai, lyg rūtos kalnais žaliuoja, 
O tuos kalnuose sesutės visos 
Graudžias, malonias dainas dainuoja, 

2 k.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis — 
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas, 
Banguoja vagą giliai išrėžęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas 2 k.

SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ, 
Nudrengs drangi drangužėlė. 
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu? 2 k.

Ar ant bėro žirgužėlio,
Ar ant tymo balnužėlio, 
Ar uošvio dvarely. 
Margojoj klėtelėj? 2 k.

Greičiau, greičiua, žirgužėli, 
Pasiskubink, juodbėrėli, 
Į uošvio dvarelį — 
— Aukštąją stainelę. 2 k.

3U3ATOS Vakarėlį balnojau juodbėrėlį 
Oi lylia lylia, lylia, balnojau juodbėrėlį

Juodbėrėlį balnojau pa mergelę nu- 
[ jo jau.

Oi lylia... etc.

Nujojau šimtą mylių prijojau žalią
[girią

Oi lylia... etc.

Toje žalioj girelėj kukuoj’ raiba 
[gegelė

Oi lylia... etc.

Gegutėle raiboji ko taip gailiai ku- 
[kuoji?

Oi lylia... etc.

Ko taip gailiai kukuoji ar vargelius 
[rokuoji?

Oi lylia... etc.

Atsakė gegutėle, kad mirė mergužėlė 
Oi lylia... etc.

Mirė mano mieliausia, kitos tokios 
[negausiu.

Oi lylia.. etc.
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Bantu Klinika
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

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...

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A>

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Roa Javaės, 626 T^i. 51-4011 * São Pauk

PRAÇA SAO JOSE, t V ZELINA - S. PAULO 
Telefone 63 5915

B

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
B
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
Į IRMÃOS BAUŽYS !
S Registrado no C. R. O. eob o n.® 551 =■

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo t 
ė Telefone 63-6005
| Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
S Pis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.
= iiiiitii'wiiii'i»iuiwvwnmiwiiiiiHiwviw4Niiiiitiiwiaiiwv«iiuiiaiii)iii!iiiiiiuiwWiiir«iuiiiiiiuii0iiiiiuiiii>iuiwiuiitiiI

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
I .

Reikia žinoti kur. pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.

pusi. 5

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

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

■hkmhrm
. FOS lietuviams prane 

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

Nori. kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

OTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

!■»’

1KMÃCJ CAKKIfKI ™,.
Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas- 
kurio nuiku veikimą įi žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Jll U VYKLCJ E ILAUPO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir. kaina.
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Per Šventa Petra Vila Zelinoje Prasideda
— Laiškai: E Rinkevičiūtei, 

Juozui Mateliaūskui, Angeli
na! Dirsytei, Anelei Pumputie 
nei, Ant. Lazdauskui, Pr. 
gorskienei, J. Bagdžiui, 
Aškinienei.

Za- 
Br.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS S. . 
PAULYJE

Slenkant amžiams, lietuviai 
taip pamilo kryžių, kad be jo 
negali gyventi, kur jie būtų.

Šiandie nebe naujiena lietu 
višką kryžių rasti bet kokia 
me pasaulio krašte.

Šie kryžiai, laisvajam pa 
šauliui primena Lietuvos pa 
vergimą ir musų kovą už Ne 
priklausomybės atgavima.

Dabar būrelis kultūrininkų 
sudarė organizacinį komitetą 
pastatyti lietuvišką kryžių S. 
Paulo mieste.

Komitetą sudaro:
Inž. Vincas Abraitis, Kan, 

Rašytojas Aleksandras Armi 
nas-Ališas, Solistas Kazimie 
ras Ambroze vičius, Inž. Jo 
nas Antanaitis, Agr. Aleksan 
dras Boguslauskas, Dr. Elizie 
jus Draugelis, Inž. Aleksan 
dras Grabauskas, Prel. Kaži 
mieras Miliauskas, Antanas 
Pavilonis, Liet. Kolonijos Ka 
pelionas Kleb. Pijus Ragažins 
kas, Prof. Antanas Stonys, 
Dipl. Ek. Henrikas Valavi 
čius, Jonas Valavičius

Kryžiaus projektui paruošti 
ir vykdymo priežiūrai atlikti 
sutarė šie dailininkai: Vlada 
Siančikąitė Abraitienė, Anta 
nas Kairys ir Inž. Mikalojus 
Ivanauskas

LIETUVIAI SÃO PAULO 
ŠVENTĖJE

Šiais metais S. Paulo estą 
das labai iškilmingai švęs sa 
vo šventę - Nove de Julho, 
nes 9 d. liepos sueina 25 me 
tai kai S. Paulo (konstitūcio- 
nalistai) sukilo prieš Getulio 
Vargas diktatūrą Nors karas 
nebuvo laimėtas,

bet politinių lais
vių federalinė vyriausybė uatt 
giau suteikė. Todėl 9 liepos 
paulistams yra brang', ypaė 
šiais metais ruošiasi labai iš
kilmingai minėti. Iškilmių pra 
džia bus 7 d. liepos Pacâem- 
bu stadione. Programoje daly 
vauti pakviestos ir Svetimša
lių kolonijos, jų tarpe ir lietu 
viai, kurie pasirodys su tauti 
niais šokiais ir lietuviška dai 
na. Programą transliuos radi 
jo ir televizijos stotys.

Moksleiviai ateitininkai 
šoks «Malūną». Norima suor 
ganizuoti didesnę grupę «l ai 
velio» šokėjų. Visi kada nors 
šokusieji «Kalvelį» prašomi 
rinktis repeticijai šį sekma 
dienj (23 birželio 2 vai vaka 
re gimnazijos salėje V. Želi 
noje. Šokius parengs p Ju
lius Guiga. «Malūno» šokėjai 
repeticijai renkasi po 9 vai. 
pamaldų.

A.fA. ANTA1NA' PANGONIS, 
kuris 5 birželio buvo sunkiai 
sužeistas Fundição do Brasil 
fabrike, mirė 15 d. birželio. 
Velionis buvo 55 melų amži
aus, kilęs iš Alytaus parapi
jos Nuliūdime paliko žmoną 
Angelina, dukterį Oną sūnų 
Albiną, žentą, anūkus. Palai
dotas S Caetano kapuose.

— Agua Raza lietuviams 
pranešame, kad «Mūsų Lietu 
vą» galima gauti jau penkta 
dienio vakarais pas inž. M. 
Ivanauska ar Praną Čipą,rua 
Siqueira Buen<>, 2245

— Birželio m 16 d Vila 
Beloje mirė Marija Paukštie
nė, 80 m amžiaus, kilusi iš 
Aukštosios Panemunės. Nuliu 
dime paliko dukterį Bronę 
Naruševičienę. sūnus: Joną, 
Kazį. Stasį, žentus, marčias, 
anūkus

Septintos dienos mišios bus 
24 d birželio 7 vai Velionė 
klebonijos statvbai paliko Cr$ 
2 000.00. ' ’

— Birželio m 18 d. Vila 
Beloje mirė Karol'na Ruidie

nė. Vila Zelinoj — Kazimiera 
Nekrašienė.

— Praėjusią savaitę mirė 
Stasys Sejūnas, kilęs iš Zel 
vos.
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 
tomi svarbūs Sąjungos reika
lai. Kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti susirinkime.

Valdyba
SĄJUNGOS NARIAMS 

CHURRASCO
Birželio 30 d. (per oovilines 

sekmadieni,Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj Valdyba rengia vi
siems nariams ir jų šeimoms 
churrasco, Moóca mokyklos 
kieme, Rua Lituania, 67, 16 
valanda. Bus taip pat muzika 
ir pasilinksminimai. Neužmirš 
kite nariai ir atsiveskite savo 
šeimos narius

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką, 

atlankiusiems mane po sun 
kios operacijos ligoninėje ir 
sustiprinusiems dvasiškai, Kun 
Klebonui P Ragažinskui. Pre 
latui K. Miliauskui, Kanaunin 
kui A Arminui, Kun. J. Kar 
dauskui ir Kun. J Šeškevi
čiui, o taip pat mano artimie 
siems, bedėjusiems prie ma 
no lovos, ir gausingam būriui 
prietelių, kurių nuoširdi užuo 
jauta bei visokeriopa pagelba 
suteikė man daug jėgų ligai 
pakelti. Lai Augščiausias 
Jums visiems atlygina!

Karolina Navickienė

(pabaig^T^T^jus^

LIETUVIŲ KANKLĖS

į mišką kirsti kanklėmis med 
žio ir tik po to pradėję rū
pintis mirusiuoju.

Lietuvių tautosakos pavyz
džiai rodo, kad kanklės lietu 
vių liaudyje nuo seniausių 
laikų yra reikšmingas muzi
kos instrumentas.

Kaukių skirstymas

L. K. BENDRUOMENĖS CHORAS
Liepos 13 dieną ruošia

GROS RADIO GAZETA ORKESTRAS

PARDUODAMI SKLYPAI

Parduodama ilgam išsimckėjfmui Rua do Oratorio (Vila 
Libaneza) tik 59 sklvoų \reiptis j .JURGĮ GARŠKĄ,

R U A ORATORIO. 3 0 9 3.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KLINICA

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

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

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

Visi išlikusieji kanklių apra 
šymai, paveikslai, brėžiniai, 
foto nuotraukos, o taip pat 
kanklės saugojamos muzėjuo 
se ir išlikusios žmonių ranko 
se, rodo, kad kanklių korpu
sas vienodas Kanklės savo 
vystymusi perėjo į įvariais 
Stadijas, kurių kiekviena ats
tovavo atitinkamai liaudies 
muzikinės kultūros pakopai. 
Atsižvelgant į kanklių korpu 
so sudėtingumą ir stygų skai 
čių kėtnkles galima skirstyti 
į keturias grupes:

a) pirmines,
b) paprastąsias,
c) sudėtingąsias,
d) n -ujusias ir tonaciniais 

kaitikliais.
a) Pirminės kanklės yra 

pačios senovišktausios, turi 
5 7 stygas

b) Paprastosios stambesnės, 
turo 9 12 stygi

c) Sustingęs o arba naujės 
niosios turi 12 arba 13 stygų. 
Šiai grupei priklauso suval- 
kitč ų kankles.

d) Naujosios, su tonaciniais 
katikliais, kanklės išsivystė 
iš suvalkiečiu kanklių

1933 1934 m Ju tiras Stri
maiti. bendradarb nudama su 
kanklių me stro P Puišiu, pra 
plėtė kanklių skalę iki trijų 
oktavų (nuo g mažosios iki g 
trečiosios) ir uždėjo ton.-ici- 
nius kaitikįius Kaitiklū pagal 
ba galima kekvienos stygos 
garsą pustonio 
ba (užderinus 
pažeminti Jas 
m pradžioje Vilniaus Filhar
monijos Valstybinis Liaudies 
ansambli*. Pre šio kanklių 
tipo buvo apsistota. Joms ra
šoma muzikinė literatūra

aaugštinti ar 
ant kaitiklio 
įsivedė 1941

Draugas

GEROS ŽINIOS
• • ■ . f’

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. ,7
* 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: . j

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

PENSÃO ROSA-MARIA

Kviečiame tautiečius apsilankyti mūsų pensione Rosa - 
Maria, esančiame Santos mieste prie pat jūros, 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
l_________________________________
I ETC IK 8 TOKI© CCN TA E lt

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nfo 1.484

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

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

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

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.

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.770 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus.

(tąsa iš 3 pusi ) 
LIŪDNOJO BIRŽELIO MINĖ

JIMAS
tinę nuotaiką sustiprino solis 
tu ir choro dainos, prie šiam 
liūdnam minėjimui ir buvo 
parinktos. L K. Bendruome
nės choras maesto F. Gird. ua 
ko vadovybėje atgavo seniau 
turėtą formą Vięso dainos 
skambėjo darniai, harmonin
gai.

Atrodo, kad birželio įvykių 
ir Vasario 16-tos minėjimo 
rengėjai turėtų rimtai pagal
voti, iš anksto paruošiant, 
kaip daugiau pritraukti sve
timtaučių. Mes savo nelaimės 
ir laimėjimus gerai žinome. 
Reikia, kad apie Lietuvos dą 
bartinę padėtį žinotų kitatau
čiai ir mūsų sunkioje' kovoje 
daugiau talkintų. Grynai lietu 
viškas minėjimas galėtų būti 
Dariaus ir Girėno — Išeivių 
diena Kitur, Amerikoje. Ka
nadoje 16 tą. vasario ir birže
lio minėjimuose dalyvauja ne 
maža nelietuvių

Taip daryti mus pats gyve
nimas verčia

!

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

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