
MR: 464 ^2 i ) SÃO PAULO — BRASIL — 1958 M. GEGUŽIO MEN. — MAIO 24 O.

Jornal Lituano «NOSSA L1TUANIA»
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 

Dr. José Ferreira Carrato

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS: '
AV. ZELINA, 706 — O. POSTAL 371 

SÀO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA

CR.$3,00

XI METAI

J^ietavoS laisvinimo reikalai
PASIKALBĖJIMAS SU DR. A. TRI MAKU, VLÍ Ko PIRMININKU

sis Valstybės Departamente, konferencija 
esu pareiškęs žodžiu ir raštu 
mūsų susirūpinimą dėl Sovie-

klausimu ir numatome, atėjus 
laikui, padaryti naujų žygių, 
kur reikės.

(Elta) «Eltos Informacijų re
dakcija kreipėsi į VLIKo pir
mininką Dr. A. Trimaką kai 
kuriais aktualiais klausimais.

1) Ruošiamasi Viršūnių kon 
ferencijai Ką lietuvių ir aps
kritai pavergtų Europos tautų 
veiksniai daro ir turėtų dary
ti jos akivaizdoje?

Ar. kada ir kur tariamo 
ji Viršūnių konferencija įvyks 
dar nėra galutinai paaiškėję. 
Sovietai, kurie visai neseniai

tu žygių užsitikrinti sau nu 
matomoje konferencijoje ar ki 
tais netiesioginiais būdais o 
kupuotųjų Europos kraštu sta 
tus quo pripažinimą. Tuo rei
kalu, kaip žinote, Valstybės 
Departamentas yra patvirtinęs 
kad JAV niekados šiuo klau 
simu nenusileis Sovietų reika 
lavimams.

2) Ar VLikAS siųs stebėtoją 
į vietove, kur vyks Viršūnių

?
Tai paaiškės, kur planuo 

jamoji konferencija vyks. Sa 
vaime aišku, kad į Sovietų 
Sąjungą nebus galima pasiųs 
ti stebėtojų. Visur kitur teks 
jais pasirūpinti Stebėtoją tu 
rėti gali būti svarbu informa 
cijos ir politinės akcijos su- 
me imais.

3) Gegužės pradžioje Kopen 
hagoje Įvyko NATO valstybių 
atstovų konferencija Kas da

DIDIEJI NUTILO

Apie vadinamą «viršūnių», 
arba didžiųjų konferenciją, 
del kurios Maskva taip karš
čiavosi. nieko negirdėti. Šios 
tylos priežastis yra tame kad 
kitos valstybės nešoks taip, 
kaip Kruščiovas norėtu. Be to 
pačios Rusijos vidaus gyveni 
me yra svarbesnių reikalų, ne 
gu didžiųjų konferencija To
dėl ir kalbos apie ją nutilo, 
nežinia kada ir ar iš viso ji 
bus.

PRANCŪZIJOJE

ypatingai jos reikalavo, 
pradėjo tos konferencijos būkš 
tauti. Jie manė išnaudoti ją 
grynai savo propagandos tiks 
lams ir tam, kad susirinku 
Šios didžiųjų g lybių galvos 
patvirtintų Sovietų užgrobtųjų 
kraštų status quo. Paa škėjus 
tačiau, kad Zakarai neskuba 
prie tos sovietinės meškerės 
ir reikalauja planu damai kon 
ferencijai ko u kočios progra
mos Į kurią būtų traukta ir 
pavergtųjų Europos tautų iš
laisvinimo klausimas. Sovietai 
metėsi ieškoti nriekabiu kon
ferencijai sulaikyti

Nenuost.bu t iėl. kad Gro 
myko n v'an.jro tartis tuo 
reikalu kartu su; visais Vaka
rų ambasadoriais Priešingai, 
jis buvo iškėlęs Saugumo Ta 
ryboje bylą J u tinėms Ame
rikos Valstybėms dėl tariamo 
jo Amerikos lėktuvų apsigih- 
klayusių atomo bombomis, 
skraidymo Sovietų Sąjungos 
pasie yje. Bylą žinoma, vi
sai pelnytai pralaimėjo, bet 
tuomi pat Sovietai parodė, 
kad jiems ne susitarimas rū
pi, o savo valios primetimas 
kitiems

Tai aiškiai pasako, kad Mas 
kva yra pasišovusi toje kon 
fererencijoje. jei ji įvyktų, 
siekti ne laikos ir įtampos 
atoslūgio, bet vergijos paverg 
uose Europos kraštuose įam 

žinimo. Ne kitokių siekia ir 
Sovietų naujas reikalav mas 
įtraukti į konferencijos daly
vių tarpą Lenkijos ir Č kos 
lovakijos raudonųjų režimo 
viršūnes.

Nėra jokios abejonės, kad 
pavergtieji turi prieš tokias

PET savo ruožtu yra į tešku 
sios memorandumą NATO vai 
stybėms. įspedamos jas dėl 
Sovietu nedraugingų siekimų 
ir prašydamos užtikrinti pa 
vergtosioms Europos tautoms 
teisę laisvai apsispręsti ko
kios santvarkos jos norėtų. 
Tam įvykdyti be abejo, So
vietai turėtų pirma, kaip sine 
qua non sąiygą, iš tų kraštų 
pasitraukti kad žmonės be 
baimės galėtų pareikšti savo 
valią.

Panašiai manau turėtu rea 
guoti tuo reikalu ir mūsų dip 
la matiniai atstovai savo pas
kirties sostinėse, iš savo pu
sės sekame didžiųjų diskus! 
jas ' Viršūnių konferencijos

ryta, kad Baltijos reikalai šio 
je konferencijoje iškiltų į 
viešumą?

Šiuo reikalu teko atkreipti 
NATO valstybių dėmesį į tai. 
kad Baltijos srities saugumas 
negali būti laiduotas kol Bal 
tijos valstybės tebėra paverg 
tos.„Saugumas be laisvės neį 
manomas. Kol sovietai ten 
šeimininkaus tol Baltija pasi
liks politiškai ir kariniai pavo 
jaus zona, iš kur kiekvienu 
metu gali kilti kibirkštys ir 
neramumai Tai puikiai su
prasdami, Sovietai yra susti
prinę Baltijos pakraštį ir 
įruošę net raketų bazes.

(pabaiga 6 pusi.)

Pflimlin vyriausybė gavo iš 
parlamento nepaprastus įga
liojimus kurie suteikiami tik 
tais atve ais. kai krašto tvar
ka ir integralumas yra pavo
juje. X rželija yra faktinai pran 
cūzų armijos aukštųjų kari
ninkų kontrolėje, kurie nori, 
kad Prancūzijos vyriausybės 
priekyje atsistotų gen. De 
Gaulle Nemaža kariuomenės 
dalis, stovinti Prancūzijoje ir
gi De Gaulle. Nors padėtis 
dar neišryškėjus, tačiau ne
atrodo, kau * rancūzijoje būtų 
civilinio karo pavojus.

MASKVON SUSIRINKO KOMU 
NIS’iŲ VADAI.

Gegužės mėn. 20 d Mask
von susirinko komunistų va
dai Rusijos komunistams ats-

tovauja Kruščiovas, Mikoyan, 
Kozlov, Čekoslovakijos Novot- 
ni, Syrov, Vengrijos - Janes 
Kadâr, í enkijos - Gomulka 
uuvažiavime dalyvauja, be čia 
minėtų, Kinijos, Mongolijos, 
Šiaurėjos, A Ibanijos. Vietnã 
Jugoslavija nedalyvauja Svar 
stytinių klausimų tarpe yra 
aptarimas santykių su Jugos- 
1 įvijos Titu, ekonominiai bei 
politiniai klausimai.

LIBANE

Padėtis nusistovėjo Prez. 
Chamoun tvirtina, kad nepa- 
siduosiąs. I ibano vyriausybė 
sako, kad neramumų kėlėjas 
yra suvienytos arabų vyriau
sybės prezidentas Nasser Ža
da net Jungtinių Tautų Orga
nizacijai jį skųsti.

DOLERIS KRITO

Sovietų užmačias griežtai rea 
guoti. Savo laiku, lankydama

į Leonardas Mitrulis 
Liudviko rolę

❖

GEGUŽĖS m. 24 d. «MUSŲ LIETUVO'» VAKARE V idins:

Visi jaunimas ir

Si Sestddieni gegužės

senimas i «MUSU LIETUVOS»

ir.ėn. 24 d. Vila Zelinoje gimnazijos salėje.

Iš anksto reikia apsii ūpinti pakvietimais ir staliukais, kuriuos galima gauti Vila Zeli- 
noje «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, klebonijoje, Vyto bare, pas P.
J. Baužį, St. Ambrt zevičiūtę.

Bus suvaidinta trijų veik mų linksma k< mediją «Moterims 
suoja Jonas Ba ;džiu . Vaidira: V. 'i atarūnas, Eug. Lukoševičii tė, 
Ambrozevičiūtė, X 1b. .-'avilonis

Šimonį, J. Matelionį,

neišsimeluosi». Reži- 
Ii ena Klišytė, Stasė 

. Razulevičius, E. Rinkevičiūtė, J. Baranauskas, L. Mitrulis.

Šią savaitę doleris buvo iš
kilęs net ligi 146kruzeirų Bet 
del vyriausybės projekto nus
tatyti pastovią dolerio kainą, 
12Ó kruzeirų. doleris krito li
gi 128 kruzeirų. Kaip tikrumo 
j e bus, ar vyriausybė įstengs 
sulaikyti dolerio kilimą, kol 
kas neaišku. Spėliojimų yra 
visokių.

— Šiemet L etuvoje per Ve
lykas žmonės po sniegą brai
džiojo. Pavasaris labai vėly
vas. Pabaigoje balandžio kal
nelių viršūnės baltavo nuo 
sniego.

PRANEŠI MAS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo organizacinis 
Komitetas, vykdydamas Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo laikinąją konstituciją 
kviečia Pasaulio ’ ietuvių Ben 
druomenės Seimą pirmosios 
sesijos š.m. rugpiūčio 28 die 
ną 10 vai. rytą New Yorke 
Statler viešbučio patalpose.

New Yorkas. 1958. 5. 15.
(Pas) Prel Jonas Balkūnas 
Org Komiteto Pirmininkas

(Pas) Vytautas Vaitiekūnas 
Sekretorius
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SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Jonas Baranau kas
M„rčiaus rolę
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2 pusi. MŪSTJ IETUV X 

Malūnininko duktė išvysta Marija
(Šv. Bernadetos Sibourous metinė šventė esti balandžio 16)

Bernadeta Soubirous buvo 
neturtin o malūnininko duk

ate vyriausioji iš aštuonių 
vaikų. Jie gyveno taip skur
džiai, kad vos begalėjo pra
misti. o dangstėsi sulopytais 
ir nudėvėtais rūbais, kurių 
nelabai kuo buvo pakeisti 

s kai reikėdavo išsiskalbti. Tio 
boję buvo drėgna ir nei kiek 
nešilčiau, kaip lauke. Visa 
nauda, buvo ta kad neūžlyda 
vo ir vėjas nelabai užgrieb
davo Bernadeta, pasiėmusi 
pintinę, eidavo rankioti senų 
skudurų, gelžgalių, kaulų ir 
kitokių išmestų daiktų, ku
riuos apvaliusi stengdavosi 
parduoti. Ypač buvo sunku, 
kai dar tėvas susirgo Pati 
Bernadeta taip pat nebuvo 
sveika .. nuo mažų metų
turėjo dusulį (asma). buvo 
padžiūvusi • ir išblyškusi, bet 
maloni. mandagi ir miela 
mergaitė Visokiai paslaugai 
buvo skubi ir sumani, tik 
mokslas jai nėjo į galvą. Jau 
13 metus eidama dar nebuvo 
pramokusi nei skaityti nei 
rašyti; temokėjo poterius — 
Tėve mūsų, Sveika Marija i 
Tikiu į Dievą Tėvą ;š jų su 
darydavo rožančių, kuri labai 
mėgo kalbėti, dar pridėdama: 
O Marija be nuodėmės pra 
dėtoji melskis už mus. kurie 
Tavęs šaukiamės. Šv. Komuni 
jai dar tik buvę ruošiama, 
kai Marija jai apsireiškė.

1858 metų Užgavėnės, bu
vo ankstyvos. Prieš jas Liur 
do apylinkės gyventojai šven 
tė vadinamąjį riebųjį ketvir 
tadienį. vasario 11 Tą dieną 
bažnyčioje katekizacijos pa 
mokų nebuvo tai Bernadeta 
bu savo sesutė Antanina ne 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

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

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

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

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

turėjo niekur eiti. Diena bu
vo šalta ir drėgna. Tėvas li
gonis nesikėlė iš lovos.

Mergaitės išbėgo rinkti ža
bų: Bernadeta, jos sesutė 
Antanina ir jų draugė Joana. 
Visos trys netrukus atsirado 
prie Merlaso upelio, prieš 
kurį dungsojo aukštas kaip 
kalnas akmuo, apžėlęs sama
nomis ir medžiais. Kalno šone 
vėpsojo tamsus urvas, o vir
šum jo — nedidelė ola. kurio 
je galėjo stačias žmogus išsi
tekti. Antanina ir Joana nu
brido per upelį, bet kitoje 
pusėje dangstėsi kojas sijonė 
liais ir veršleno, kad kojas 
nu gėlė. Vanduo buvo labai 
šaltas Bernadeta, sirguliavu
si,p abūgo bristi Ji pavaikščio 
jo palei upelį, bet sėklesnės 
vietos nerado ir vėl grįžo 

? aujas New Yorko Filarmonijos Simfoninio orkestro dirigen
tas Leonard Bernstein, pakviestas į pasitraukusio Dimitri 

Mitropoulis vietą

prie Mnsobie^o P’v'v
P adėius jai mautis batus, 

suūžė lyg staigus vė:as. Ber
nadeta apsidairė bet medžių 
šakos nė nejudėjo baskui 
vėl suūžė, ir mergaitė pama
tė, kad siūbavo tiktai ilga 
virkščia er'kėčio augusio vir 
šutinėje oloje Netr kus oloje 
suspindėjo maloni šviesa o 
jos viduiyje pasirodė Moteris.

Aps reiškusioji buvo viduti 
nio ūgio, jaunutė, neapsako
mai graž ir meilinga Berna
deta aišk ai matA. kaip ji šy 
psojosi ir akimis kvietė artyn, 
bet neištarė nė vieno žodžio. 
Buvo apsivilkusi ilgu baltu 
rūbu ligi žemės ir susijuosu
sį mėlynu kaspinu Ant galvos 
buvo baltas didelis nuometas. 
Jupelė po kaklu buvo surišta 
siauru kaspinėliu. Iš po jupe 
lės matėsi basi gražūs pirš 
teliai; ties jais spindėjo dvi 
geltonos radastos

Nesuprasdama koks tai re 
gėjimas, Bernadeta šiek tiek 

išsigando ir norėjo persižegno 
ti, bet ranka rados sunki, 
lyg pririšta. Tada apsireišku
si Mergelė pakėlė savo ran
ką prie kaktos, paskui pridė
jo prie krūtinės ir visai bai
gė žegnotis. Bernadeta* dabar 
buvo taip lengva persižegnoti, 
kad nė rankos nejuto apsi- 
reiškusioji ant dešiniosios 
rankos laikė rožančių kurį 
abidvi pradėjo kalbėti. Ber
nadeta tarė visus žodžius, o 
Graži Ponia tylomis leido po 
terėlius per pirštus, balsu

Kaip gera gyventi su saulės daina — 
Ji tyro virpėjimo nuolat pilna...
Ir gęstančios akys, nuvargus širdis 
Gležnuos jos sparnuose sušvis ir išgis.

Tarp skausmo irminčių klaikiųjų 
suspindi laimės kibirkštis.
nudžiugus lauki, gal netyčia 
šiltesnės valandos ištrikš.

Bet vėlei rūkas vėlei miglos, 
ir saulę paslepia visai, 
veltui belauki da~ sušvintant, 
veltui dairaisi ir klausai.

Ir vėl širdis jautri be žado 
nutilo, viltį žiebdama, — ,
ji nepaliks, nes nesurado 
dangaus, čionai ateidama.

tardama tik Garbė Dievui 
Tėvui... Vieną rožančiaus da 
lį pabaigus, Mergelė pasitrau 
kė olos gilumon ir išnyko. 
Greitai išblėso ir šviesa. Ber
nadeta liko klūpoti ties juodu 
pliku urvu.

Tuo tarpu grižo anos dvi 
mergaitės išvydusios, kad 
Bernadetos vei .as buvo švie
sus ligi baltumo Antanina 
pamanė seserį mirus, bet 
Joana pastebėjo, kad tuo at
veju neklūpotų. Kai Bernade 
tos veidas vėl pasidarė nor
malus, ji greitai nusiavė ko
jas ir perbrido upelį vanduo 
jai rodosi lyg pašildytas, ir 
kojos buvo taip pat šiltos. 
Mergaitės stebėjosi, bet iš 
jos ir juokėsi, kad sumaniusi 
melstis lauke, lyg nebūtų 
namų. Bernadeta atsakė, kad

1958 gegužės 24 d
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Saulės daina
Aukštai, vai aukštai, virš baltųjų kalnų 
Aš eisiu parnešti saulutės dainų, 
Ir žemėj paskleidusi dainas ramias, 
Uždegsiu aš jomis juodąsias gelmes...

Myliu aš tas dainas — mylėkit ir jūs:
Nei vėjo, nei šalčio širdis nepajus, 
Šilkiniais akordais jos sielą liūliuos, 
Ir saldžiai nurimsit dvelkimuos tyliuos.

melstis visur esą gera. Apsia 
vusi kojas, dar paklausė, ar 
jos nieko nemačiusios. Tiedvi 
sakėsi nieko, bet viena pa
klausė :

— O tu, ar matei ką?
— Na, tai nieko, — atsakė 

Bernadeta, ir kalba tam kar
tui pasibaigė.

*
Marija apsireiškė Bernade

tai dar 15 kartų ir pasisakė, 
kad ji yra Nekaltas Prasidė
jimas. Tie apsireiškimai suju 
dino visą apylinkę, o paskui 
nuėjo per visą pasaulį. 1 i ur
das pagarsėjo Marijos apsireiš 
kimais ir stebuklingais pagi
jimais.

Bernadeta. įstojus į vienų©
. '

(pabaiga 3 pusi.)

A. Mažulis

Berželiu šventė
(Iš Lietuvių Tautinių Sekminių fanročitj)

Sekminės buvo seniau ne 
Vien piemenų bet ir visų ūki
ninkų šventė Ir šioms die- 
n mis kaimo senesnieji ūkinin- 
•ai nurinkdavo geriausią pa
rugė pievutę, gražiai išlygin- 
uavo visus kurmiarausius ir 
kupstelius. Paprastai 'i as lai 
mas pasidarydavo ir sudėtinį 
alų o moterys prikepdavo dau 
gybę ragaišių bei kitų valgių 
šventėms priruošdavo.

Sekminių išvakarėse kaimas 
pasipuošdavo berželiais Iš miš 
ko atžalynų senieji ūkininkai 
parsiveždavo t r a ant pečių 
parsinešdavo k p točiaus ų ber
žiukų gražiausių jų šakų ir 
nukaišydavo kaimo ir kiemų 
vartus, trobų tarpvartes apy- 
langes o moterys dar iškai
šydavo jų šakutėmis pirkių bei 
klėčių šienas ir lubas Tapati 
vakarą visi piemenukai pin
davo iš berželių šakų snauda
lių bei kitų žydinčių žolių vi
soms karvėms vainikus ir juos 
pamerkdavo į vandenį, kad i- 
ki rytmečio nesuvystų. Kiek

vienas piemenukas stengdavo
si savo vainikais pralenkti ki
tus savo draugus, nes kiekvie
nas norėjo įsiteikti daugiau sa 
vn šeimininkei ir daugiausia 
i a ti dovanų: jis tuomet ge
rai žinojo, kad tik gražiausia 
vainikuotos karvės daugiausia 
pieno duoda tokių ir raganos 
repakeri bei piktos akys ne
pareina, jos niekad pikta liga 
nesuserga ir pan , todėl ir kiek 
viena šeimininkė tokiu pieme
nuku didžiuojasi, jam geresnį 
kąsnelį metas nuo meto pasu
ka Kaimo jautį seniau papras
tai visi susidėję puošdavo, drau 
ge visi vainikus pindavo, kar
tu ir gražiausias šakas lauž- 
davo, o senasis kerdžiustikjų 
darbą prižiūrėdavo ir nupintą 
vainiką atskirai pasimerkda
vo Šį vakarą namo gindami 
karves jau truputį apkaišyda
vo ragus žolynais ir šakelė
mis jog visam kaimui primin
tų, kad rytoj Sekminės Už pir
muosius vainikus piemenukai 
jau gaudavo geriau baltintą 

vakarienę, truputį sūrio ir po
rą kiaušinių.

Sekminių rytą visi pieme
nukai labai anksti keldavo ir 
gindavo į pačias geriausias ga
nyklas kurias kerdžius buvo 
prieš porą savaičių parinkęs 
ir draudęs ten gyvulius suleis 
ti Apie visą pievą buvo pris
maigstyta beržo šakų ir visi 
ž'no'o jog t* i Sekminių ryta- 
goninė pieva.

Pc.rginimo giesmė

Sekminėse, kai visi gyvu
liai būdavo sotūs ir kerdžius 
savo šešėlį jau beveik išženg 
davo. visi susinešdavo savo 
vainikus. ITriniausia kerdžius 
su piemenukais papuošdavo vi 
so kaimo tvirčiausiąjį jautį, o 
paskui ir pats kerdžius padė
davo savo piemenukams išpu
ošti karves. Tuomet kerdžius 
užsikabindavo ant pečių di- 
dž'ausį vainiką, pasiimdavo 
beržo šaką ant botago pasi- 
rišdavo mažą beržo vytelę ir 
pasileisdavo į namus. Paskui 
kerdžių paprastai žingsniuoda
vo jo išpuoštasis jautis, o to
liau visa banda ir piemenukai 
apsikaišę žalumynais ir prisi
rišę beržų šakutes prie savo 
botagų.

Prie kaimo vartų šios iškil
mingos eisenos paprastai lauk
davo jau kaimo vyrai, atėję 
pasižiūrėti kaip atrodo apvai
nikuotas jautis. Jie a keldavo 
kaimo vartus ir pasveikinda
vo kerdžių piemenų sveikini
mu:

— Pargink.
— Žingsnį jau išžengiau pats 

metas, pasako rimtai ker
džius ir užtraukia savo vamz
džiu parginimo giesmę. Pieme
nukai šaukdami:

— Metas, metas metas, jau 
metas.., savo vamzdeliais ir 
visomis birbynėmis bei sukty- 
nėmis pritaria kerdžiui. Pas
kui bandą žingsniuoja rimtai 
nusiteikę vyrai, ant visų tvo
rų pilna vaikų, o tarpuvartė
se stovi moterys ir laukia sa
vo gyvulių. Kiekviena ^tebi 
savo karves ir džiaugiasi, pa
mačiusi savąsias gražiai iškai
šytas. Piemenukui ji padeda 
kiaušinius, sūrį, sviesto, kiau
šinienės. skanaus ragaišio, 
kad šis visus metus taip gra
žiai karves priganytų, kad jos 
sveikos būtų ir daug pieno 
duotų.

Tą dieną kerdžius už jau
čiui vainiką (jis šią dieną ir 
valgo tuose namuose, kur vai 

niką parnešė) gauna iš viso 
kaimo dovanas maistu ir pi
nigais. Moterys dar anksti ry
tą suneša čia visas gėrybes, 
o vyrai nepamiršo jam verpe 
les su degtine ir galvinių, bū
tent kiekvienas davė po kelias 
kapeikas už kiekvieną suau
gusį galviją ir smulkiuosius.

. Sekminių popietyje išeidavo 
visi ūkininkai su visa šeima 
rugelių lankyti. Jie rinkdavo
si numatytoje pievutėje, mo
terys pasitiesdavo baltas stal
tieses o vyrai paruge atT‘da 
vo alų ir atnešdavo degtinę. 
Kartu buvo atsitempiamas ir 
kaimo žydas, kad tas sumo
kėtų kaimui už ganyklą.

Susitaikymo puota
Apžiūrėjus vyrams viso kai 

mo rugelius, prasidėdavo su
dėtinė puota: daug kur buvo 
uždegamas laužąs, drauge ge
riama ir valgonįh, taikoma su 
sipykusieji, dainuojama ruge
lio giesmės ir šbkama. Pas su 
augusius pašokti atjoja iš miš
ko arkliagoniai, jie’buvo pri
imami ir vaišinami. Tie patys 
arkliagoniai šį vakarą nesi
tenkindavo savp kąimu, bet 
nujodavo ir pas savo kaimy 
nūs. Ten juos priimdavo, o jei

1
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S. P<aulo Lietuviu Bendruo 
menes Tarybai rinkti nuos 

tatai

1) Tarybą renka visi São 
kaulyje ir apylinkėse gyve
nantieji lietuviai, ne jaunesni 
kaip 18 metų.

2) Į Tarybą renkama 21 na
rys, nejaunesnis kaip 21 metų.

3) Rinkimams pravesti, vi
suose lietuvių gyvenamuosę 
vietovėse sudaromos rinkimi
nės komisijos, susidedančios 
iš penkių narių, kuriij sąsta
tas skelbiamas spaudoje ir iš
kabinamas rinkimų būstinėje.

ė) Organizacinis Komitetas 
paskiria atstovą prie kiekvie
nos rinkiminės komisijos.

5) Organizacinis Komitetas 
parūpina rinkimams leidimus 
ir rinkimines urnas.

6) Rinkiminę datą nustato 
' Organizacinis Komitetas ir ja
paskelbia ne vėliau kaip 9o 
dienų prieš rinkimus.

7) Dvidešimt turinčių teisę 
balsuoti gali pasiūlyti vieną 
kandidatų sąrašą, ne daugiau 
kai > iš 21 asmens.

8) Kandidatų sąrašai turi bū 
ti perduoti Organizaciniam Ko 
mit tui ne vėliau kaip 60 die 
nų prieš rinkimus

9) Kandidatų sąrašus pati 
krina Organizacinis Komite
tas, sudaro vieną sąrašą alfa 
betine pavardžių tvarka ir 
skelbia per radio, spaudą ir 
a -pauzdina balsavimo lape- 
lyje.

10) Rinkimų dieną, kiekvie
nu metu prie urnos turi būti 
ne mažiau kaip 3 Komisijos 
nariai

11) Rinkėjai balsuoja savo 
rinkim nėse būstinėse arba lai 
škais. Balsuotojas balsavimo 
l.a elyje kryželiu (f) prieš 
kandidato pavarde atžymi as
menis už kuriuos jis balsuo
ja Negalima balsuoti daugiau 
kaip už 21 kandidatą

12) Balsuojantieji laiškais iš 
anksto praneša «savo adresą, 
kuriuo bus pasiųsti balsavimo 
lapeliai.

13) Balsuojantieji laiškais tu 
ri ant voko parašyti savo var 
da. pavardę ir adresą, balsa
vimo vokai ir lapeliai graži
nami Organizaciniam Komite 
tui iki rinkiminės dienos im
tinai.

Motinos Dienos minėji
mas Rio de Janeiro

Motinos pagerbimo šventė 
buvo pradėta pamaldomis, ku 
rias laikė Šv. Genovaitės baž 
nyčioje .lietuvių misijonierių 
direktorius kan. Zenonas Ig
natavičius. Savo nepaprastai 
jautriame pamoksle jis iškėlė 
katalikės lietuvės motinos pa
reigas Dievui ir tautai.

Iškilmingas šios šventės mi
nėjimas įvyko Šv. Cecilijos 
kolegijos salėje. Jį ilgesne gra 
žia kalba atidarė pirmininkas 
Edmundas Dubauskas, o visą 
programą pravedė rimtai, lie
tuvių kalba, vicepirmininkas 
Antanas Saurusaitis.

Pirmą programos numerį at 
liko ateitininkės Sonė Dutkai- 
tė, Marlenė Čepaitytė ir Joa
na Kilaitė. Jos širdingai, švel- 

'niais balsais sudainavo liau
dies dainą «Močiute širdelę». 
Šia savo daina jos sugraudi
no visas motinas ligi ašarų, 
nes jos prisiminė, kai tą dai
ną kadaise dainuodavo Lietu
voj savo motinoms.

Po to. lietuvių kolonijosmer 
gaitės gražiai padainavo « Pas 
močiutę augau». O paskui jung

14) Balsavimo dieną. Rinkimi 
nė K misija kartu su Organi
zacinio Komiteto atstovu tvar 
ko rinkimus, sudaro balsuoto 
jų sąramą ir pusi baigus baisa 
vimo laikui, surado protoko
lą. kurį kartu su urna tą pa
čią diena įteikia Organizaci
nio Komiteto nurodyton vie
ton.

15) Organizacinis Komitetas 
ir Rinkiminių Komisijų atsto
vai, gave urnas viešai skaito 
balsus, išsprendžia. balsavimo 
netikslumus surašo balsavi
mo rezultatų protokolą ir skel 
bia rinkimu rezultatus.

6) Organizacinis Komitetas 
ne vėliau kaip dviejų savai
čių bėgyje, kviečia išrinktos 
Tarybos posėdi, kuriame duo 
da veiklos apyskaitą, perduo 
da turimus dokumentus ir bai 
gia savo veikia.

Organizacinio Komiteto ad
resas: Caixa p si as 403 São 

i aulo,

New Yorko Filarmonijos Simfoninis Orkestras Carnegie Hall salėje, jaunimui ruoštu, žiemos 
laiku, šeštadienių popiečiais, koncerto metu. Šis orkestras birželio m. koncertuos São . auly

tinis mergaičių ir berniukų 
choras sutartinai sudainavo 
«Lietuva brangi». «Graži ma
no tėvynė» Dainoms pianinu 
pritarė Marlena Čepaitytė. Ro 
bertas Tudrė gražiai padekla
mavo «Motinėlė» Taip į at pa 
deklamavo artistiškai savo kū 
rybos pora eilėraščių svečias 
iš S. Paulo poetas Klemensas 
Jūra.

Minėjimą užbaigė ponia A- 
nelė Dubauskienė, Katalikų 
Moterų Draugijos vicepirmi
ninkė. motinų vardu dėkoda
ma, karštai ragino likti gerais 
katalikais lietuviais ir kvietė 
į energingą veiklą kilnių idea 
lų įkvėptą.
\ Tautiečiai skirstėsi sujau
dinti ir labai patenkinti.

Minėjimą pravedė ateitinin
kai.

Koresp.

BES

Vincas Jonikas

Kodėl nuvysta palmės
Tu man sakei, — jokie likimo pančiai 
Širdims jaunoms žydėti neuždraus.
Tačiau nelaisvėj palmės vysta, paukščiai kenčia, 
llgėdamiesi vėjo nuosavo, sodraus.

Kažkur sula nerimsta lauko berže.
Kol pumpurai lapeliais plyšta šakose
Ir tavyje su jais gyventi \cržės
Gyveni i o ištroškęs kraujas ir dvasia.

O sve mo; gyvenimą sutikus,
: uo pirmo bučinio tu jo išsigandai: 
Svajonė numirė tik atminimui likos 
Ir lūpose įdeginti randai.

s
Tavęs negaila man. — visi pažįstam kančią — 
Tik tavo.juoko, buvusio sodiacs.
Tačiau žinai, ko palmės vysta, paukščiai kenčia, 
Ir to žinojimo jau n.ūkas neuždraus.
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(statomųjų)
Eilės* iI Pavardė, vardas Amžius adresas kandidato parašas

i IN<-

(Statančiųjų)

i
Vardas pavardė,-amžius antrašas statančiojo parašas

(pabaiga iš 2 pusi)

lyną, dar gyveno 71 metus.
Ji mirė 1879 balandžio 16.
Buvo gimusi 1844 sausio 7.

Palaimintąja pripažinta 
1925, šventąją — 1933.

— Ką tau pasakė . žmona, 
kai vakar grįžai namo po vi
durnakčio?

— Na, brolyti, negaliu gi aš 
tau atpasakoti kalbą, kuri už
truko ketvertą valandų.

GREITAS MOKSLAS

— Aš išmokau prancūziš
kai į du mėnesiu.

— Ištikro? Aš negaliu su
prasti...

— Ir prancūzai nesupranta.

SBKKsiMKKiKoassaEBHMBBBiaHnaBaraBnManKaMn TiinumTam—nr» 

kaimai nesugyvena -- išvyda 
vo sugriebę iš laužo nuodė
gulius.

Sekančią Sekminių dieną pa
prastai gindavo kaimo jauni
mas. Jie ganydavo karves po 
geriausias ganyklas ir vaini
kais puošdavo, nors dažniau
sia tik iškaišydavo beržų ša
kutėmis jiems ragus. Jauni
mas susirinkęs rytelio žaisda- 

- vo ir dainuodavo daug raliuo- 
tinių giesmių: jis išrinkdavo 
jaunavedžius ir parinkdavo 
jiems nuotakas, juos išpuoš
davo snaudalių vainikais, ber
žų šakutėmis ir išvoliodavora 
s oje arba išplaukydavo upely
je ar ežere. Jaunimui išginus 
rytelio, patys seniausieji išei
davo pasaugoti rugių ir želian
čio vasarojaus, nes šieryteli- 
ninkai menki buvo piemenys. 
Per pusdienį jie pargindavo 
visus gyvulius namo, tačiau 
jų niekas nesutikdavo ir ne
laukdavo.

«Musų ganytojas»

Antros dienos priešpiečiu 
kaimo piemenys ir arkliago- 
niai eidavo per visą kaimą ir 
rinkdavo maistą bei pinigus 
šios dienos pien enų vaišėms 
— malstuvėms Visą pramonę 
ruošdavo patys piemenys, mer 
gaitės virdavosi, kepdavusi ra
guolius ir puošdavo stalus, o 
piemenukai kūrendavo ugnį, 
plaudavo puodus, nušveisda- 
mi baltai klevinius šaukštus 
ir visą eilę kitų darbų

Užkandus, pradėdavo šokius 
jiems grieždavo ne tik kaimo 
kerdžius ir piemenukai, bet ir 
savo kaimo muzikantai. Tą va 
karą jie šokdavo draugė su vi-, 
su kaimo jaunimu, niekas iš 
jų nepasijuokdavo, kad jie pie 
menys, bet vadindavo: «mūsų 
ganytojais, mūsų rykšlinin- 
kais». Per šias maistu ves kiek
viena piemenaitė galėjo p si- 
juokti iš geriausiųjų ka mo 

bernų, jų vedama galėjo ne
šokti,' o kiekvienas piemenu
kas eidavo šokti su geriausio
mis kaimo šokėjomis. Taip vi
sa jų puota tęsdavosi iki vie
versio dainos, nes trečios die 
nos rytą gindavo jau senimas.

Trecią dieną gindavo visus 
galvijus jau senimas ir juos 
g nydavo iki rytagonio. Per 
vidur, icnį visi žmonės susi
rinkdavo į kaimo kapinaites 
ir melsdavosi už mirusiuosius. 
Jie nunešdavo ant kapų mais
to. kurį paskiau išdalindavo 
neturtingiesiems Šią dienąse 
niau švęšdavę tikėdami geres 
nio derliais, prašydami mirų 
siuosius, kad šie išmelstų iš 
Dievulio gerus orus, kad lau
kų.nemuštų ledai ir visi būtų 
sveiki.

J uč ų b dyne; .

Šios di i os popietyje būda
vo jaučių badynės. Uerai at

šertus jaučius susivesdavo ar
tojai i lygesnę kaimo pievelę 
ir po porą suleisdavo badytis. 
Nugalėtojus dar kartą leisda
vo persirungti, kol paaiškėda 
vo patys stipriausieji ir visų 
viršininkas, Tvirčiausias jau
tis būdavo viso kaimo gerbia
mas ir tokį parduodant visa
dos gaudavo geresnius pini
gus. kaip už kitus. Todėl irvi 
sai paprasta, jog prieš Sek
mines, baigę visus sėjos dar
bus, jaučiui duonelę nešdavo 
ne tik artojas, bet ir pats šei
mininkas, net ir jaučius ga
nanti mergaitė stengdavosi 
kur nors slapta, draudžiamo
je pievelėje geriau,savo jau
tukus paganyti. Taip pat kiek 
vienas artojas savo jautelius 
pasislėpęs klojime ar krūmuo
se mokindavo badytis, mokin- , 
davo atskirus šaukimus, ku
riuo valdydavo per badytines. 
Šiomis jaučių badynėmis ir vė

liau vaišėmis baigdavosi Ber 
želių šventės.
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Kaip dcdé maiâa áavnziné/o
Visokių gyvenime kuriozų, 

juokučių pasita ko. Taip ir šį 
kartą buvo. Dėdė maišą su
važinėjo savo nuosavu autp- 
mobiliu Bet leiskit man visa 
iš eiUs papasakoti

Antai Dėdė Juozas savo 
gražia mašina pavėžino San- 
paulio jaunimo delegaciją ir 
dvi ponias rašytojas kurios 
buvo taip pat delegatės. Toji 
iškilminga iškila buvo padary 
ta tikslu aplankyti ir pasveikin 
ti mane pradžios «senatvės 
jubiliejaus» proga T ai bu 
vo man ir mano .gyvenimo 
draugei - žmonai maloni staig
mena, nes mudu kažin kaip 
pražiūrėjom ir nepastebėjom, 
kad senatvė jau atėjo kad ji 
jau čia pat

Mudu tą dieną svečiu jau 
nesitikėjom Buvo gan vėly
vas pavakarys. Kadangi mū
sų bakūžė, (tiesa dar nesama 
nota i yra už miško dengiančio 
kalno šlaitą, tai saulės pušku 
tiniai spinduliai gražiom spal 
vom nudažė medžių viršūnes 

■ kalnagūbriuose nudažė ir 
debesis kurie iškilmingai dūk 
nojo^virš kalnų .

Dienos me;u lijo ir nulijo 
daug: nuo kalnų teškėjo upe
liukai. linksmai, gyvai.

Staiga mudu išgirdome mo
toro ūžimą, bet dūzgimas buvo 
įtartinas, tai būna taip, kai 
motoras neveikia teisingai

— Girdi? Ten slėnyje jau 
kažkokie vargšai kapstosi...?

— Matyt pateko į balą... 
Mūsų kalno keliukyje tokia 
bala yra. Aš ją praminiau Pil 
viškių durpinyčiomis (Savo 
paliktos tėviškės atminčiai).

Dūzgimas aptilo. Sėdėjom 
verandoje ir gėrėjomės ra
miu vakaru

Tik štai žiūrim čia pat. jau 
netoli mūsų darželio, kopia į 
kalną minia ir suka tiesiai į 
vartelius

— Labą vakarą..! Labą,. 
Žiūrim ir stebimės: taip, tai 
jie, mieli sanpauliškiai, malo
nūs svečiai.

Ir prasidėjo sveikinimai lin 
kėlimai...

Dėdė Juozas, du vaikinai, 
ka;o bijūnai ir dvi mergytės, 
kaip lelijos .. Pa į tamos po 
nios. žmonos rašytojos vei
kėjos... Palinkėjo viso geriau 
šio. ilgiausių metų. . Dovanas 
iteikė .. Aš sujaudintas tokia 
staigmena kviečių į svečių 
kambarį, sodinu apie apvalą 
stalą Žmona tuoj parūpino 
šio to pasistiprinimui Aš tik 
klausinėju kas ko norėtų nu
gerti, ar alučio, ar vandenėlio 
(mineralio). Palinomės dienos 
įspūdžiais. Netrukus rėdė ra 
gina svečius rengtis namo 
Aš mėginu sudrausti, taip ma
linu būtų ilgiau pasikalbėti 

. — Ne negalime, jau tems
ta... O mūsų mašina jau buvo 
įklimpus

— Tai Jūsų mašina girdė
jom slėnyje dūzgiant? . .

— Taip tai mūsn ...
Mane šiurpas nukratė. Ko

dėl nepalikote mašinos anapus 
durpinyčios ?

— Vistiek turim grįžti.

Visi sukilo, sugiedojo «ilgi
ausių metų» ir atsisveikininę. 
paskubomis išėjo Buvo tamsu, 
nors pirštu į akį durk. Brazi 
Ii joje o ypač kalnuose temsta 
staiga Lynojo. Ėjau kartu su 
svečiais galvodamas, kaip pa 
dėti. Mėginau rodyti kryptį, 
kur mažiau purvo.

Dabar į dešinę, dabar i ka
rę. dar daugiau į kairę Bet 
viskas veltui .. Dėdės mašina 
pūkštelėjo į vidurį klano ..

Motoras vėl dūzgė, sukosi 
ratai, lėkė iš po jų purvo ton 
tanai, tik mašina nejudėjo į 
priekį v

Išlipo šoferis 'šlipo ir jau
nuoliai ir besisukinėdami ta 
rėmės kas daryti. Aš pagalvo 
jau apie virvę ir pora būrų, 
kurie mašiną tikrai ištrauktų 
iš balos.

Staiga Dėdė Juozas irmn 
sako: Tarite maišą? Aš nuste 
bau — Reikia maišo kitaip 
neiš v; žinosime. .

Maišą mes turėjome, tiesa 
maišas buvo suplyšęs. skylė
tas. netiktų ne tik grūdams 
pilti b t ir bulvės jame neiš
silaikytų Kas do burtai? Ką 
veiksite su maišu? - Patiesi 
me baloje ir važiuosime. Ma
no nustebimui nebuvo galo.

Grįžtame atgal, surandam 
maišą Paėmėm dar kastuv j,, 
kirvi žvakę (Atrodo, kad bu
vo visa, kas reikalinga «macum 
bui» redi Dėdė įkalbinėjo 
mane neiti atgal, neslydinti 
Smalasumas k-.ip maišas iš
gelbės liuksusini, automobilį 
buvo didesnis už slogos bai 
mę Kai apgraiboms pasiekėm 
balą jau buvo prisistatęs kai 
mynas su dvien dalbom į pa
galbą. Pateisėm maišą po ra
tais. pakišom dar po lentgalį 
Aš mėginau dar nukirsti etika 
lipto šaką, bet nespėjau nes 
mašina švilpdama ir pasišoki 
nedarna jau ritosi tvirtu keliu. 
Buvom nustebinti ir visi pa 
tenkinti.

— Sudiev . Laimingos ke
lionės!... Ir žiburiukai dingo 
iš akių. Aš pasiėmiau ties kel 
mu žibančią žvakute susirin
kau įranki) s k istuvą kirvį 
Tik maišo jau nepaėmiau nes 
jis buvo liūne ntiskercęs . 
Taip Pėdė ir suvažinėjo ma 
no maišą.

K. K. Lizdeiki.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Tradicinė S. Paulo Lietuviš 
ko jaunimo šventė šiais me 
tais įvyks rugpjūčio 3 dieną 
(tai yra pirmą sekmadienį po 
žiemos atostogų) Kitos orga 
nizacijos prašomos šią dieną 
jokių parengimų nedaryti. Da 
bar eina pasitarimai su atski
rų vilų jaunimu dėl atstovų 
šventės rengimo komitetui su
daryti Netrukus numatomas 
komiteto posėdis. P. H. Mošins 
kienė yra pažadėjusi parašy
ti specialiai jaunimo šventei 
vaidinimą.

MOKÍ L ATKŲV/LDYBCS 
PRANEŠ.MAi

Eirželio pirmą dieną (sek
madieni ruošiama i vvka i 
«Inrprlagos». Ekonominiais su 
met mais bus važiuojamasis k 
vežimiu. ?švykimo laikas p >7 
vai Šv, Mišių Kelionės kai
na bus paskelbta vė.iau.

— Choro repot ei ja. kaip ir 
seniau vyks po 9 vai Šv. Mi 
šių. ' įsiems nariams choro re 
peticijose dalyvavimas dūli
nąs Dėl rimt >s priežasties (pv 
d 1 nuostolio) negalinti repe
ticijose pastoviai dalyv uti pi i 
vai) išsiiūpinįr iš vald^bosat- 
le dima Atsitikt nai į repeti
cijas neatvykęs narys priva
lo savo nebuvimą paieisinti. 
Vieną sekmadienį per mėnesį 
jis bus iš anksto paskelbtas 
(choro repeticij i nebus;.

Vieną kartą per mėnesį re
guliariai vyks tautinių šokių 
repeticija.

Kiekvienas narys turi jaus
ti pareiga absoliučiai paklus
ti repeticijoms vadovaujan
tiems

Kuopos pirmininkas 
Romas Dovydaitis.

REFORMUOTA S MOKSLEIVIŲ 
VEIKIMAS

Paskutiniam savo posėdyje 
moksleivių ateitininkų valdy
ba nutarė sekmingesniam vei 
kimui kuopą suskirstyti į bū
relius Posėdyje dalyvavo vi
sa eilė vyresniųjų, kuriuos pa 
.sitelkė valdybakartu pastudi
juoti jaunimo problemas

Būreliai jau išrinko savo va 
dovybes.

1-jo (vyresniųjų berniuku) 
būrelio pirmininku buvo išrink 
tas Leonardas Mitrulis, sekre
torium -- : eonas Meškauskas 
būrelį globos p J Valav čius, 
2-jo (vyresniųjų berniukų) bū 
relio pirm Vygandas Navic
kas, sekretorius Stasys Ratilu 
šaitis, būrelio globėjais suti
ko būti p A Stonis ir p A. 
Vinkšnaitis, 3 jo (vyresniųjų 
rnerg ičių) būrelio pirminin
kė Julija' Jurgelevičiūtė, se
kretorė Dalė ' aleikaitė būre
lį globos p M. Vinkšaaitienė,

4 jo (vyresniųjų mergaičių) bū 
relio pirm J Iena Faršelytė, 
sekretorė Nijolė Vinkšnaitytė. 
globėja p. H Mošinsktnė. 5 
jo (jaunesniųjų berniukų) bū
relio pirm. Kazimieras Bilevi 
čius. sekret Eduardas Vinkš 
naitis, bū .ei! globos Ant; nas 
Tyla.

ATEITIMI KŲ USiRINKI-

Įvykęs pri4Tįsį sekmadienį 
buvo gausu •• alyv u skaičiu
mi ir turtingas pro ”ama A. 
Tyla skaitė eferat c «Ateities 
veikimo gairės». Referato min 
tys suk -lė gyvas diskusijas. 
Prof Stonis supažindino jau
nimą su endruomenės reika 
lais " eninę dali iš’ ildė Ro
žė Tūbelytė ir Viktorija Pū e- 
nytė. Susirinkimui pirm.ninla 
vo v "ilevičius sekretoria
vo A. Antanaitytė. Be jauni
mo susirinkime dalyvavo bū
relių globėjai o susirinkimo 
įvyko pasilinksminimas. Ate i 
tininku susirinkimai ateity:e 
bus kiekvieną 3 mėnesio sek
madienį 4 vai. p. p

IŠLEISTUV-S

Praėjusį sekmadienį moks
leiviai ateitininkai nuotaikin
gai atsisvNkinb su Į Ameriką 
išvykstančia nare Irena Šimo 
nyte Išvykštančioji buvo ap
dainuota beveik kaip p°r 

mergvakarį, beto jai buvoįtei 
ktos -sin.bolinės-praktiškosdo 
vanos». Tai antros tokios iš
leistuvės Nesenai kuopa atsis
veikino su taip patį Ameriką 
išvokusioms Danute ir Nijole 
Bortkevičiūtėms. Išleistuvių 
programą parengti mokslei
viams abu kartu talkino p. 
M ag Vinkšnaitienė-. Už tai 
moksleiviai jai taria nuoširdų 
ačiū.

Irena į Naujorką išlekia 27 
d. gegužės, Amerikoje žada 
išbūti metus laiko. Laimingos 
kelionės ir nepamiršti sugrįž
ti. -

BRANGI DOVANA

Dailininkė Stančikaitė nu
piešė ateitininkams brangią 
dovaną — simbolišką pave ks 
lą. F aveikslo turinys yra toks: 
jaunuoliai žvelgia į tolį, o ten 
tolumoje šviečia ateitininkiš- 
kas ženkliukas Vienoj pavei
kslo pusėj galingas lietuviš
kas ąžuolas, antroj audrų blaš 
komi berželiai, aveikslas puo 
šia ateitininku ramovę. Ir kai 
ba jaunimui, kur turi krypti 
jų akys. Moksleiviai dailinin
kei už taip brangią dovaną 
nuoširdžiai dėkingi.

COM RETIRO JAUNIMO 
SUSIRINKIMAS.

Gegužės 31 dieną po lietu- 
v škų pamokų mokyklos p i 
talpose šaukiams Bom Retir • 
lietuviško jaunimo susirinki
mas Susirinkime kviečiami 
dalyvauti ir tas jaunimas, 
kurs negali lankyti mokyklos.

IŠSIRINKO VALDYBĄ

Praėjusį pirmadienį Tautų 
parko jaunimas lankąs lietu
višką mokyklą išsirinko savo 
vadovybę. Valdybon buvo iš
rinkti: pirm. — Antanas Naviė 
kas. vice-pirm Romas Kūma 
v.čus sekretorium - Aldona 
Bui agaitė ir iždininku - Jonas 
Skliutas Naujoji valdyba tal
kininkaus lietuviškai mokyklai 
ir judins jaunimo veiklą šioje 
apylinkėje. Sėkmingo darbo.

JUOKAI

Ti kra s Žm ogus

Negras kalbėjo apie bal ao 
džių kvailumą kai šie mano, 
jog yra pranašesni už juodu
kus:

Kai Viešpats tvėrė piimą 
jį žmogų, Jis paėmė molio, 
padarė jo kūną ir Įkišo į kros 
nį Kuomet Jis išėmė jį iš 
krosnies šis buvo pabalęs ir 
Viešpats jį nustūmė šalim ne 
patenkintas Sekantis buvo pa 
rudes ir Viešpats mėgino dar 
kartą, ir šiuokart iešpats ta
rė: «šis yra geras, iškepęs» 
Taip atsitiko, kad pirmas ti
kras žmogus buvo juodukas

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»
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m. gegužės 24 d. MUSŲ LIETUVA pusi

Pantu K 1 i n i c a 1
Dr. JOAQUIM 

,PACIFICO JUNIOR
Dontu chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

■Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų Ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį. f-

LAPIENIS & JAKUTIS LTDAi
...» ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensultorija yra Vila Zelineje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo 1®:3® iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku Į C. postai 403, 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime! z

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postal 403, São Paulo.

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Av. Sapopemba 18-Ą — Vila Celeste

PRANAS & .CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala $04 — Fone: 52 0229 
^Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš 
kų kn^gų, maldaknygių bei 
laikraščių.

MMHMDHDI
- 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 joj*- 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

Cm & Čia. y —— — ' in
PRAÇA SA.O JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA gg

SÃO PAULÒ — Telefcne 63 5915

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI ’ 
NAUJANYB1Ų

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

ICMACÍ CAKKIiCRI Įra,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jan 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsi ikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

umBHHHHnammiMiS
ĘĮiili mi mi «mintu £ illiilhili:iBilliillnlliilliilliillnllirtlifflitlliilliilliHliill;rtliilh ilMbrtliiiniiliiiinii'rtiiiiiiiitHiii n = g

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 

| IRMÃOS BAUŽYS į 
= Registrado n-o C. R. C. »ob o n.® 55’

f Pęa. S. Joaé Campos, 8 S/ 2 -V. Zelina -S. Paulo | 
f Telefone .63-6005 g

Contratos de locação |
Cartas de Fiança |
Requerimentos j
Balanços į
Alvarás diversos S
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentei g
às 19 horas. f

§<111in g'lp'iuiiliWWiiliqiiWIillllIliWiniiUUDf'llllWWIWIWIItllSeiWlIVlttiWIIHIIIIS lIHWHHg WllllllllIII g 'Will'HI’‘H'HH

1 Aberturas de firmas
I Ęncerram«nto«,de firmas 
į rrarisfereBcia» de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
j Diskai, na Junta Comercial 
I Escritas Ftscais 
g Escritas Comerciais 
í HORÁRIO das 8

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jfl.iuvr KLOJĘ LÀUKC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo k< k\ be ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Šį šeštadienį į «Mūsų Lie 
tuvos» vakarą iš visų S. Pau
lo priemiesčių ruošiasi daug 
žmonių atvykti. Atvykusieji 
nebus apvilti: artistai yra ge
rai pasiruošę vaidinimui, šei
mininkės vaišins skaniais už
kandžiais. gros garsus «Simio 
natto Antonio» orkestras.

— Aldona Gudanavičiūtė,ko 
vo m. pradžioje išvykusi Ka- 
nadon. gegužės mėn. 24 d,To 
ronto mieste, Prisikėlimo pa- 
rapijos bažnyčioje sumainys 
žiedus su Anicetu Lukošiumi. 
Jauniesiems sukūrusiems nau
ją lietuviškos šeimos židinį 
linkime laimingų gyvenimo 
dienų.
Pažymėtina, kad jaunoji, dar 
nesenai nuvykusi Kanadon, 
«Mūsų Lietuvai» atsiuntė ke
lis naujus prenumeratorius. 
Jaunasis taip pat yra «M.L.» 
prenumeratorius.

— Henrikas Guzikauskas ir 
Eleonora Trinkūnaitė šį šeš
tadienį Vila Zelinoje sumainys 
žiedus Sveikiname naują lie
tuvišką šeimą.

— Užsakai eina: Antano Ru 
džio su Anele Ąndriulevičiū 
te. Jono Butkaus su Elena La 
buckaite

— Nuo ateinančio «Mūsų 
Lietuvos» nr skyrius iš Lie
tuvių gyvenimo bus žymiai 
praplėstas, bus plačiau apra
šoma apie lietuvių gyvenimą 
Brazilijoje.

— Albina ir Algis Saldžiai, 
rita Silva Bueno 251!, turi di
delę įvairiausių dažų krautu
vę. Prekyba vyksta gerai Praė 
jusį sekmadienį pas Saldžius 
buvo krikštynos, buvo pakrikš 
tyta dukrelė Sandra-Regina. 
Krikšto tėvais buvo Anelė ir 
Jonas Šepetauskai.

— Šį sekmadienį bus Vila 
Anas’.acio lietuviams pamal
dos.

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA

• Advocacia ■ 3
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

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

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti Kad tai įvykdžius. Liet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomr/iinko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu. Sąlygos labai geros su
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269. .

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE P.ADÉT1 SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčaame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de *3amargoi 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

— Yra jaunimo norinčio 
mokytis vakarais lietuvių kai 
bos Susiradus didesniam skai 
čiui pamokos bus pradėtos. 
Registruotis prašomi pas kle 
boną kun, P. Ragažinską.

— Kazimieras Ambrozevi- 
čius. kandidatas į deputatus, 
šią savaitę lankėsi, propagan 
dos reikalais. Bragança Pau
lista mieste ir apylinkėse, 
Kol kas daugumoje lanko São 
Paulo mieste ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius Birže
lio mėn. 7 9 d. lankysis įtapę 
tiningos m’este ir apylinkėse. 
Lietuviai visur sutinka nuo
širdžiai ir ' ra pasiryžę vesti 
propagandą, parinkti balsų.

— Gegužės m. 30 d. 7 vai. 
Vila Zelinoje bus mišios-eg
zekvijos už a.a kun Arianą 
Ausenką Užprašė Ausenkų 
šeima. Lietuviai katalikai kvie 
čiami atvykti pasimelsti.

Papetiningoje, kur kun. 
A Ause ika turėjo daug prie 
telių. jų įsigijo lankydamas 
tos apylinkės lietuvius, bus 
atlikyto šv. mišios už kun. A. 
Ausenką 7 d. birželio. Iš São 
Paulo ruošiasi būrys lietuvių 
vykti Itapetiningon.

— Ona Adomaitienė gyve
nanti Kaune Marvelės g-vėj 
151-1. paieško Kazio Krupa
vičiaus su šeima išvykusios 
Brazilijon prieš 1914 metus.

Taip pat paieškomas Tama 
šauskas Povilas iš Raseinių 
apskr. Liolių valsč. Vytai-tiš- 
kių' km, išvykęs Brazilijon 
apie 1927-1930 metus. Povilas 
Tamašauskas buvo vedęs Dau 
jotienę. Tamašauskų šeimos 
ieško Vaclovas Tamašauskas, 
gyvenantis Kaune.

— Gegužės 21 d" Vila Želi 
noje mirė Antanas Rondeika 
<82 m. amžiaus kilęs iš Šančių. 
Sirgo 12 metų, buvo paraližuo 
tas ir nematė. Nuliūdime pali 
ko dukteris, sūnus ir didelį

LIETUVI, GEGUŽE MĖN. 24 D. ATVYKDAMAS Į 
«MUSŲ LIETUVOS» VAKARĄ, PAREMSI LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ.

būrį anūkų. Septintos dienos 
mišios bus 27 d. gegužės 8 v.
V. Zelinoje.

— Laiškai: A. Pumputienei, 
J Antanaičiui, Angelina! Dir
sytei. Pranei Zagorskienei,
W. Urbanavičiui, J. Šimonytei, 
M. Vitkūnienei, St. Čepeškai.

Padėka
Visiem dalyvavusiems- lai

dotuvėse, septintios dienosmi 
šiose egzekvijose už mūsų mie 

lo ir brangaus tėvelio 
Af ZNTANO RUZGOS 

sielą ir taip pat pareiškusiems 
nuoširdžios užuo autos gilaus 
liūdesio valando'e žodžiu ar 
raštu, nuoširdžiai dėkojame.

Ruzgų Šeima

PRANEŠIMAS BENDRUOME
NĖS REIKALU

— Lietuvių Bendruomenės 
Organizacinis komitetas savo 
posėdyje. įvykusiam 1E58 me 
tais gegužės mėnesio 12 die
ną, nustatė rinkimų datą ir 
šiuo skelbia lietuvių visuome 
nei, kad rinkimai į Brazilijos 
i ietuvių Bendruomenės Tary 
bą įvyks 1958 m. rugpjūčio 24 
dieną. Kandidatų sąrašai turi 
būti įteikti ne vėliau, kaip 60 
dienų prieš rinkimu”, t.y. iki 
birželio mėnesio 25 dienos im 
tinai. ,

Rinkiminės taisyklės ir ki
tos informacijos bus paskelb
tos artimiausiu laiku.
Organiz. Komit. Pirmininkas 

Antanas Stonis
II. Sekretorius 

Zenonas Bačelis

— Gegužės m 18 d. Vila Ze 
linoje mirė Zenonas Goilevi- 
čius, 52 m. amžiaus, kilęs iš 
Katino apylinkės. Nuliūdime 
paliko žmoną Mariją, dukterį 
Feliciją, sūnų Henriką, seserį 
Juzefą brolį Adomą >r daug 
giminių Lietuvoje Septintos 
dienos mišios ši šeštadienį 8: 
20 vai. Vila Zelinoje.

Lietuviškos muzikes ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdiainuotas. palydint Radi©- Gazeta ©rkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Man© sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos nas:
Al. Viakšnaitį. R Barão ds Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaseliūną, R. Bari» d.a Pirai 194, V. Lueia, Rua Camė 
1®52, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastaeie ir 

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

- IEJCKITO8PIO CONTAEIL
NASCIMENTO

irmãos Nascimento
RE®, e.R.C. S*3. Nre 1.484

Atlieka firmų atiOax^nus, perleidimus, komercines 
ir in dus trial i nes apyskaitas, sutvarko dotaumen- • 

tus, sudaro sutartis surašė prašymas ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejude*»® turto pardavimas 
Av. ZeUtna, 831 — Vila Zelina — Tel. 68-2ÍW - S. Paulo

— Gegužė sm. 20 d. Vila 
São João mirė Vaclovas Jur 
kevičius 53 m. amžiaus, kilęs 
iš Žąslių parapijos. Nuliūdi
me paliko žmoną Emiliją, sū
nų Henriką, gimines. Septin
tos d. -mišios bus 28 d. gegu
žės 9 vai. Vila Zelinoje.

(pabaiga iš 1 pusi.)

4) Kultūrinio bendradarbia 
vimo klausimai. Sovietų Są
junga, šalia kitų valstybių, 
yra sudariusi kultūros sutar
tis su JAV; ruošiasi sudaryti 
panašias sutartis ir su kitomis 
valstybėmis. Kaip turėtume 
žiūrėti į visa tai? Kaip žiū
rėti į tremtinių ir krašte pa
silikusių mūsų žmonių kultu 
rinitis santykius? Ar būtų svei 
kiūtinąs Lietuvos menininkų 
ir kitokių kultūrininkų lanky
masis užjūryje?

— Tos rūšies sutartimis 
Maskva siekia patraukti lais
vųjų dėmėsi j jos pasiekimus, 
sudaryti sau naujų draugų ir 
užmigdyti demokratinio pašau 
lio budrumą. Tuo Sovietai ti
kisi taip pat išplėsti savo įta 
ką visuose Europos, Azijos, 
Amerikos ir kituose kraštuo
se, Kur tai nepavyks, jie sa
vo įsipareigojimų nevydys. 
Yra. pvz . sudaryt i tarptauti
nis geodezinių metų komite 
tas. kuriam Sovietai yra įsi
pareigoję tiekti savo moksli 
nių tyrinėjimų išdavas. Tačiau 
kai pakartotinai buvo parei
kalauta pranešti sputnikais 
surinktus mokslinius duome 
menis, Sovietai i’gai delsė, 
pagaliau patiekė tai, kas lais 
vojo pasaulio spaudoje jau 
buvo paskelbta. Ne kitaip bus 
vykdoma ir kitoks kultūrinis 
pasikeitimas.

Iš tokio pasikeitimo, žino- 
ma, nieko gero negalima lauk 
ti. Jei okupuotosios Lietuvos 
vienam ar kitam menininkui 
ir rašytojui pavyktu pasiekti 
laisvąjį pasauli, tai tas jiems 
būtų leista padaryti tik griež 
toje Sovietų kontrolėje be 
laisvės susitikti, su kuo tie

kultūri n iJ_ _______
jei tai
su Sovietais sudarytų sutar
čių nuostatus, tai reikštų ne
tiesioginį Lietuvos aneksijos 
pripažinimą ir oficialų sovie 
tinių pasui i ietuvos žmonėms 
vizavimą. Toks Sovietų 'globo 
jamas, oficialus, kultūrinis 
pasikeitimas su okupuotuoju 
kraštu neturėti) būti nei ska
tinamas nei remiamas. Jis nie 
ko gera neduotų.

5) Tam tikroje vadinamoje 
opozicinėje spaudoje būna 
aiškinimų, kad šiais laikais 
jau išviso reikia susilaikyti 
nuo aktualios politikos ir pa 
sitenkinti vien studijomis. Ar 
pagrindo tokiam defetizmui?

— Taip vadinamosios opo
zicinės organizacijos, atrodo, 
yra. pasukusios į visuomenių 
niai kultūrinę darbo sritį ir iš 
aktyvios krašto laisvinimo po 
litikos pasitraukusios. Iš to 
plaukia ir jų nusistatymas 
savo dėmesį kreipti į studiji
nius darbūs. Sunku būtų paša 
kyti, ką jie tyrinės, nes dar 
jokių darbo rezultatų neteko 
matyti. Tuo klausimu pasisa
kysime, kai tie darbai pasi
rodys

6) Nematyti, kad Didžiosios 
Vakarų valstybės angažuotus 
šiuo metu Baltijos kraštams 
laisvinti, bet argi tų tautų 
žmonės gyveną užsienyje, ne 
turėtų imtis laisvinimo darbų?

— Ne tik turi, bet ir gali 
tai padaryti. Jei nekeltume 
Lietuvos laisvės reikalo, jos 
ateitis labai lengvai būtų nu
rašyta ir išbraukta iš tarpiau 
tinės politikos klausimų. Jei 
ne mūsų pačių ir PET akcija 
šiuo reikalu nei Washingto- 
nas. nei Bonna, Londonas ar 
Paryžius sau galvos nesuktų 
dėl Lietuvos Užsienio spau
doje, radijo ir parlamentuose 
vargu ar begirdėtume Lietu
vos vardą minint Lietuvos 
laisvinimo byla būtų palaido
ta Atsidurtume tokioje pade 
tyje. kokioje buvome prieš 4
pirmąjį didįjį karą, kada rei
kėjo aiškinti, kas ir kur yra 
Lietuva .Lietuvių organizaci
jų kurios puoselėjo mūsų 
kulturinius klausimus, netrū
ko ir tada bet Lietuvos vardas 
buvo mažai girdimas

7) Kaip žiūrite į tai. kad 
VLIKo institucijas kartais nei 
giamai kedena įvairūs «kri
tikai» ?

— VLIKo darbą neigiamai 
gali vertinti tik tie, kuriems 
Lietuvos laisvinimo reikalai 
arba mažai terūpi, arba jie 
iš viso norėtų palikti lietuvių 
tautą jos dabartiniam liūdnam 
likimui. Kiekvienu atveju, to 
kie, neigiami kritikai, nepa
siūlą jokių pozityvių žygių, 
neparodo nei pakamkamo tau 
tinio sąmoningumo, nei tikro 
pavergto krašto reikalų su
pratimo.

SIUNTINIAI Į LIETUĄ IR
RUSIJĄ

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

Pi u n tinių pristatymas garan 
luotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro -paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - ^ua Barão do Pi
rai, 65. Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMSROSEVIČiUS 
Rua Inhagapi, 8 - V. Zeftna 
(prasMleda iŠ Av. Edina. 595)
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