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Italijoje krikščionys demokratai atlaikė pozicijas, Prancūzijoje prie valdžios 
vairo grižta generolas De Gaulle, MasKva ir jos satelitai aštriai 

k'iitikuo/a ^ug-oilavi/oj diktatorių, uito. Sovietu iubmarinai tP. cdmerikoj pakrantėje

RINKIMAI ITALIJOJE

Gegužės m. 24 ir 25 d. Itali
joje buvo renkamas parlamen 
tas ir senatas. Rinkiminė pro
paganda buvo vedama labai 
stipriai. Nuo. šių rinkimų pri
klauso ne tik Italijos vidaus, 
bet dalinai ir pasaulio politika.

Jei būt laimėjusios kairio
sios partijos, būt linkusios su
artėti su Maskva ir pavojun 
pastatyti Šiaurės Atlanto Są
jungą. T odei nenuostabu, kad 
viso pasaulio politikų akys 
praėjusį sekmadienį ir pirma
dienį buvo nukreiptos į Itali
ją.
. Kaip iš praėjusių, taip ir iš 
šių rinkimų nugalėtoju išėjo 
krikščionių demokratų partija 
už kurią pasisakė virš dvyli
ka milijonų rinkikų. Parlamen- 
tan pravedė 273 atstovus, se- 
natan 122 Antroj vietoj eina 
komunistai surinkę virš pen
kių milijonų balsų ir pravedę 
parlamentan 140 atstovų ir sė 
natan 60. Trečioj vietoj socia
listai su pusketvirto milijono 
balsų.

Palyginamai didelio rinkikų 
skaičiaus pasisakymas už kai
rią ifis partijas aiškinamas e- 
konominio gyvenimo sunku
mais Ir yra kraštas labai tan
kiai apgyventas, be didesnių 
gamtos turtų. Nemaži žemės 
plotai yra nederlingi. Proleta 
riato yra daug ir ne vien mi
estuose, bet ir provincijoje, 
iš vienos pusės stambūs že
mės savininkai, o iš antros pro 
letariato masės. Žemės refor
ma nors yra vykdoma, tačiau 
del įvairių aplinkybių neina 
reikiamu spartumu. Už tat ne 
nuostabu, kad kairiosios par
tijos surenka daug balsų.

Krikščionys demokratai su
rinko 41 procentą visų balsų. 
Jie vieni negalės sudaryti vy
riausybės. Jbn turės kviesti 
ideologiškai artimesnių cen
tro partijų žmones. Užsienio 
politika nesikeis Rems ir ak
tyviai dalyvaus Šiaurės Atlan
to Sąjungoje.

PRANCŪZIJA PERGYVENA 
— KRITIŠKAS DIENAS —

Nuo 13 d. gegužės Prancū
zijos vidaus politika pergyve 
no didelį krizj, kurio pagrin
dinės priežastis yra dvi. Pir
ma jų, tài vyriausybių n epas 
tovumas. Krašte, kur per 12 
metų 25 kartus keitėsi vyriau 
sybės, turi būti kažkas nenor 
malaus. Prie labai dažno vy 
riausybių keitimosi nukenčia 
krašto administracija. To daž 
no vyriausybių keitimosi prie 
žastimi yra parlamentarizmas, 
kur vyriausybei nuversti už
tenka didesnės dalies parla 
mento atstovų ranki} pakėli
mo. Čia prezidentas neturi 
praktiškai jokios galios Nė 
viena prancūzų partija parla 
mente neturi atstovų daugu
mos. Partijų daug. Jų progra 

mos labai įvairios dažnai ne
suderinamos. Už tat sudaryti 
vyriausybę su pastovesne vi 
daus ir užsienio politika yra 
beveik neįmanoma. Artimesnė 
politinės krizės priežastis yra 
įvykiai Afrikoje. Kaip žinome, 
Afrikoje Argelijoje stovinti 
kariuomenė, ėmusi savaran
kiškai reikalus tvarkyti ir iše 
jo opozicijon prieš Paryžiaus 
vyriausybę, reikalaudami, kad 
generolas De Uaulle būt pri
leistas prie valdžios vairo. 
Arželijos pavyzdį pasekė Kor 
sikos sala Kariuomenės vado 
vybė yra aiškiai linkusi pa
remti De Gaulle. Susidariusi 
padėtis gegužės mėn 28 d. 
iššaukė naują vyriausybės kri 
zę Ministeris pirmininkas 
Pflimlin su visu kabinetu 
atsistatydino. Nėra abejonės, 
kad jį pakeis generolas De 
Gaulle. Bet dauguma parlamen 
to atstovų ypač komunistai 
ir socialistai priešinusi. Bet 
įvykiai jau taip toli yra nuė
ję, kad išvengti, kad De Gaul 
le užimtų ministério pirmini 
nimo vietą, yra beveik neima 
noma. Tik prezidentas deda 
pastangas, kad vyriausybės 
pasikeitimas įvyktų legaliu 
būdu, bet ne perversmo keliu. 
Už tat buvo sušauktas svar
besniųjų vadų pasitarimas kar 
tu su generolu De Gaulle.

DEMONSTRACIJOS PARY
ŽIAUS GATVĖSE

Komunistai ir socialistai Pa 
ryziuje suruošė dideles de
monstracijas prieš De Gaulle. 
Kalbama apie bendrą komunis 
tų-socialistų frontą prieš De 
Gaulle. Demokratines institu
cijas, sako, ginsią net gyvy
bės kaina.

RUSIJA SPAUDŽIA 
JUGOSLAVIJĄ

Sovietų Rusijos ambazado 
.rius Belgrade pranešė Jugos 
lavijos vyriausybei kad. Mas 
kva nutarė susilaikyti pen- 
keriems metams teikti Jugos 
lavijai numatytą ekonominę 
pagalbą. Prie šio nusprendi
mo taip pat prisidėjo ir Rytų 
Vokietija. Ekonominės para
mos suteikimas, žinoma, smar 
kiai atsilieptų j Jugoslavijos 
ekonominį gyvenimą.

Dabar Jugoslavijai belieka 
du keliai: nusilenkti Maskvai 
priimant visas jos sąlygas ar 
ba suartėti su Vakarų valsty 
bėrais ir Vakaruose ieškoti 
paramos.

Komunistinės ideologijos 
Jugoslavijos diktatoriui Titui, 
ideologiškai Kremlius yra 
daug arčiau širdies negu va
karų pasaulis. Bet Tito yra 
Stalino mokinys. Jis labai ge 
rai žino, kas atsitiks su juo, 
jei pateks Kruščevo įtakon 
Jugoslavija taps Maskvos sa 
telitu. Iš tos dienos iškristų 
iš vyriausybės ir Maskva ats

, Viena iš «Musų Lietuvos» vakaro suvaidintos komedijos 
«Moteriais .ųeišsimelnusi» scęnų,M kairės: L.. Mitrulis,,Ę Rin
kevičiūtė, Ir. Klišytė, Jonas Bagdžius ir St. Ambrozevičiutė. 
Atvykusieji vakaran turėjo gražios progos skaniai pasijuokti. 
Atsilankusieji mėgsta komedijas, nes, girdi, dramų ir 
tragedijų kasdieniniame gyvenime yra pakankamai.

kaitytų už visus padarytus ne 
malonumus. Būt paskelbtas 
kaip liaudies priešas, nukry
pęs nuo komunistinės linijos, 
gal net sulikviduotas. Asme
ninės savisaugos instinktas 
diktuoja atsargiai laikytis su 
Maskva

Reikia manyti, kad vakarų 
pasaulis Jugoslavijai teiks eko 
n ominę pagalbą jau vien del 
to, kad skaldytų komunistinį 
frontą.

SOVIETŲ SUBMARINA! PIE
TŲ AMERIKOS VANDENYSE?

Argentinos ir Brazilijos ka 
io laivynai pastebėjo, kad ties 
Pietų Amerikos krantais plan 
kiojá nežinia keno pavande- 
niniai laivai Argentinos karo 
laivynas nepažįstamą subma 
riną mėgino sugauti, bet ne
pavyko. ,

Ir Brazilijos laivynas paste 
bėjo paslaptingą submariną. 
Spėja, kad tai Rusijbs povan 
deniniai.

MIRĖ KARDINOLASSTRITCH

Gegužės mėn 26 d. Rimo
je mi. ė Čikagos ka d n< las 
Stritch. Romon iš Čikagos bu
vo atvykęs užimti Tikėjimo 
Propagandas Konsistorijos vi- 
ceprefeito v etos. Atvyl ęstuoj 
susirgo. Po keletos dienų ir 
mirė.

Kardinolas Stritch yra vie
nas žymiausių ki talikų Bažny 
čios asmen bių Amerikoje. Y- 
patingai jis pasižymėjo labda- 
rybėš darbais. Jis buvo arti
mas ir lietuviams. Jų reika
lus ir kovas labai gerai paži
nojo Čikagos arkivyskupijo
je yra 1_ netuvių katalikų pa 

rapijų, seserų kazimieriečių, 
marijonų, jėzuitų vienuolynai

šios žinios autoriui teko da
lyvauti 1941 m. lapkričio m. 
Čikagoje dienraščio «Draugo» 
40 metų jubilėjiniame banke
te. Eanketo metu tarp kitų 
kalbėjo ir vienas anuo metu 
buvusio prezidento Ruzvelto 
sekretorius, kuris be jokios 
gėdos liaupsino komunistų nuo 
pelnus kovoje prieš hitlerinę 
Vokietiją. Didesnio vado už 
Staliną nerado. Po jo kalbos 
tvirtu žingsniu tribūnon užli
po Čikagos kardinolas Stritch, 
kuris ramiu tonu, bet griežtai 
dalykus pastatė į savo vietą. 
Nepagyrė Hitlerio, bet ir die 
nos šviesoje parodė Stalino ir 
komunistinės klikos žiauru
mus Ta proga pasidžiaugė lie 
tuvių nuveiktais darbais Ame
rikoje ir vedama kova už tė 
vynės išlaisvinimą. Kardinolo 
Stritch asmenyje lietuviai ir 
Lietuva neteko didelio rėmė
jo kovoje už Lietuvos laisvę.

—- Perorganizuojama Vene- 
zuelos vyriausybė. Meisterių 
kabinetas ats statydino 24 d. 
gegužės Nauja vyriausybė nu 
matoma suorganizuoti nesitai 
kant prie partijų, bet paren
kant atskirų sričių specialistus.

— Panamoje šie mis dieno
mis bus nuimta nuo spaudos 
cenzūrą.

— Brazilijos užsienio reika 
lų ministeris Macedo Soares 
šią savaitę lankėsi Kolumbijo 
je. Svarbiausias kelionės tiks 
las buvo pasitarti kavos pre
kybos reikalais. Kaip žino, 
me, Brazilija ir Kolumbija y-

ra didžiausi kavos augintojai 
Pietų Amerikoje. Šiais metais 
tarptautinėje rinkoje kavai 
kaina yra smarkiai kritusi. 
Tiek Brazilija, tiek Kolumbi
ja turi didelių sunkumų kavos 
parduoti Abudu kraštai nuta
rė laikytis vienos ka>7os poli
tikos tarptautinėje rinkoje.

RUSŲ BAZES RYTŲ PRŪSI
JOJE

Jau nekarta buvo rašyta, 
kad visame Pabaltyjyje, pra
dedant Ryga, ligi Karaliau
čiaus ir visoje Prūsijoje rusa 
turi įrengę svarbias raketi
niams ginklams bazes. Šią in
formaciją šiomis dienomis dar 
patvirtino ir Vakarų Vokieti
jos oficialūs sluoksniai. Anot 
jų Sovietų Rusija Rytų Prūsi 
joje turi įsirengusi «raketų 
tvirtoves». Sulig šiais praneši 
mais. rusų armijos ir trečio
ji raketinių ginklų divizijos tu 
ri savo bazes už 50 klm nuo 
Karaliaučiaus.

LIETUVOJE NELEIDŽIA VYS
KUPAMS EITI PAREIGAS

Kaišiadorių vyskupas T. Ma 
telionis, ilgametis Sibiro sun
kiųjų darbų kalėjimo kalinys, 
gyvena Birštone. Gyventi vys 
kupijos centre- Kaišedoryse ir 
eiti vyskupo pareigas komu
nistinė vyriausybė neleidžia. 
Kai šiais metais buvo atvykęs 
į Kaišiadorius ir iškilmingai 
įėjo katedron, tuoj buvo gau
tas komunistų įsakymas, tuoj 
grįžti į Birštoną. Tas pat atsi 
tiko ir su nesenai konsakruo 
tu vyskupu pagalbinijuku Sląt 
kevičiumi. Iš Kaišiadorių tu
rėjo grįžti Kaunan.
Šiais metais per Velykų šven 
tęs, bažnyčios Lietuvoje buvo 
perpildytos tikinčiaisiais. Per 
Velykas procesijos šventoriuo 
se nebuvo trukdomos.

PRANCŪZIJA CIVILINIO KA 
RO IŠVAKARĖSE?

Prancūzijos prezidentas Re 
nė Coty sušauktame parlamen 
to ir senato susirinkime, ge
gužės mėn 29 d. pareiškė, 
kad šiuo atveju vienintelė išei 
tis kviesti vyriausybėn gene
rolą De Gaullę. prezidentas 
Renė Coty yra pasiryžęs at
sistatydinti.

— Afrikoje Algerijoje yra 
400 tūkstančių prancūzų ka
riuomenės, kuri yra opozici
jos generolų komanduojama.

— Dabartinis São Paulo vi 
ce-prefeitas Cantidio tampaio 
savo kar.didatūros nestatys 
Į deputatus Adhemar de Bar 

,ros pasitraukus perims pre
feito pareigas.

— Šią savaitę Amerikos do 
leris svyravo tarp 123 ir 130 
kruzeirų.
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VLIKĄ SUDARANČIŲJŲ GRU 

PIŲ PAREIŠKIMAS

Š. m. gegužės 10 d. įvyko 
Vilką sudarančiųjų grupių ats
tovų pasitarimas, kur buvo 
apsvarstytas tų grupių specia 
lios Komisijos pranešimas a- 
pie išsiaiškinimą su Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos gru 
pių ir Lietuvių Fronto Bičiu
lių įgaliotiniais, pravesta pa
gal vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (VI IKo) 
grupių atstovų 1957 m kovo 
30 dienos vieningą nutarimą 
kviesti šias grupes įsijungti į 
Vilą bendram, vienos vado
vybės vadovaujamam, Lietu
vos išlaisvinimo darbui

Vliką sudarančiųjų grupių 
atstovai pritaria Komisijos lai 
kysenai derybų metų ir jos 
padarytiems žygiams siekiant 
susitarimo pašalinti ikišioli- 
nius nesusipratimus tarp LNT 
grupių ir LFB, iš vienos pu
sės, ir Vliką sudarančiųjų gru 
pių, iš kitos, ir tuo būdu įgy
vendinti visų aktyviųjų jėgų 
politinę konsolidaciją kovai 
už bendrą tautos idealą.

Pasitarimo dalyviai apgai
lestauja, kad Vliko grupių ge
ra valia padarytas pasiūlymas 
Lietuvos Nepriklausomybės tai 
kos grupėms ir Lietuvių Fron
to Bičiuliams įeiti y Vyriausią
jį Lietuvos išlaisvinimo Komi
tetą vieningam 1 ietuvos lais
vinimo darbui, nesurado kai 
barnų grupių vadovybių pri
tarimo.

Minėtos grupės vengė įeiti 
į Vliką, kaip į Lietuvos lais
vinimo kovai vadovaujantį or 
ganą statė reikalavimus ku
rie siekė Vliką panaikinti ir 
1957 m. gruodžio 3 ’ d. raštu 
formaliai pranešė, kad LNT 
grupės ir Lietuvių 1 ronto Bi
čiuliai savo atstovų į Vliką 
nesiųs

Šiems derybų rezultatams 
paaiškėjus, Vliką sudarančių

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniška) arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažin’s- 

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

«Moterims Neissimeluosi» 
spektaklio įspūdžiai

Š. m gegužės m. 24 d įvy
ko tradicinis «Mūsų Lietuvos» 
savaitraščio vakaras. Kaip į- 
prasta. programa pradėta su 
pavėlavimu taip vadinamu 
«lietuvišku punktualumu». I ro 
gramoje buvo suvaidinta Sei
rijų Juozo 3-jų veiksnių ko
medija: «Moterims neišsime- 
luoii».

Komedijos intrigą sudaro vy 
rų pastangos išsimeluoti prieš 
savo žmonas, bet dėka mote
riško gudrumo, tos pastangos 
nueina veltui. Vaidino L. K.B. 
Choro artistai mėgėjai, reži
suojant p. Jonui Bagdžiui.

V. Tatarūnus - Alpio Kudrio 
rolė e buvoįtikinantis ir lanks
tus komiškose situacijose. Eug 
Lukoševičiūtė - Milė Kudrie- 
nė, matyt pirmą kartą pasiro
džiusi scenoje todėl pirma
me veiksme jai trūko laisvų

jų' grupių atstovų pasitarimas 
nutarė:

1) Laikyti, jog Komisijai jai 
duotą uždavinį yra baigusi.

2) Duoti visuomenei galimy 
bę susipažinti su derybų me
džiaga

3' Kviesti lietuvių visuome
nę dar g'liau įsisąmonintiipo- 
1 tinės vienybės reikalingumą 
kovai už tautos išlaisvinimą 
iš sovietinės vergijos bei i at
kūrimui nepriklausomos demo 
kratinės '■ ietuvos valstybės, ir 
tuo tikslu dar stipriau hurt's 
į bendrą kovąkurių Vyriausia
sis Liet. išlaisvinimo K omit, va 
dovauja jau 14 metų pagal vie 
ningą visų lietuvių t olitin ų 
grupių ir rezistenciniu organi 
zacijų įsipareigojimą lietuviu 
tautai pareikštą 1944 m Va
sario 16 d deklaracijoje.

Pasitarimo Prezidiumas

MŪSŲ J IETUVA 1958 gegūžės 31 d

«Krokodilo ašaras» . senas žmonių priežodis sako, kad krokodilas verkia, kai ryja su 
gautą auką. Bet mokslininkai tvirtina, kad krokodilas neturi ašarų kanalo ir dėlto negali 
verkti, bet iš akiu bėga tam tikras skystimas, kada jis stengiasi didelį gabalą apžioti ir praryti.

Baltas debesėlis, kuris matyti išeinant iš garvežio, nėra garas, kaip yra priimta sa-s 
kyti. Tai garas yra nematomas gazas. Baltas debesėlis yra susidaręs iš mažų lašelių van
dens, kai garas atvėsta

Winston Churchill, buvęs Anglijos ministeris pirmininkas pareiškė, kad Jaltos kon
ferencijos metu sialinas pasakė, kad komunistai nužudė 6 milijonus gyventojų, ginkluir ba
du, nusavinant žmonių .nuosavybę Rusijoje.

mo ir drąsos, tačiau 3-me 
veiksme atsipalaidavo ir la 
biau įsigyveno į savo rolę. Al
bertas - Jonas Bagdžius nea
bejotinai artistinių gabumų see 
nos mėgėjas savo rolę atliko 
be priekaišto faktiškai «išvež- 
damas». visą vaidinimo Įtam
pą ir atoslūyį ypatingai II - 
ir Hl-me veiksme. La sva lai 
kysėna. ryški tarena puiki 
mimika juokino publiką iki 
ašarų. J Bagdžius jau iš se
niau yra publikai pažįstamas 
ir malonu patvirtinti nuolati
nę pažangą jo vaidyboje.

Irėnė K1 šytė - Stasės Bau
blienės, «raganos» uošvės vai 
dmenyje, buvo įdomi savo 
išdidžia laikysena ir gudria 
šypsena tuo pačiu gerai pa- 
vaižduoduodama viską numa
tančios ir vyti) suktumą pa
žįstančios uošvės asmenį Sta 
sė Ambrazevičiūtė Zosė Žt 
kaitė, savo išore labai tiko 
teatro artistės vaidmeniui tik 
pasigendama daugiau laisvu 
mo judėsiu v e ir daugiau man 
kštos kai kurių žodžių tarime. 
Elena Rinkevičiūtė - tarnaitė, 
jau nekartą matyta scenoje ir 
šį kartą savo nedidelę rolę 
atliko laisvai ir įtikinančiai 
perduodant vaizduojamą cha 
rakterį.

Albertas Pavilonis - Jonas, 
J. Razulevičius - direktorius 
J Baranauskas - tarnas, Leo 
nardas Mitrulis - Liudvikas 
savo vaidyba harmoningai .pa 
pildė komiškas situacijas.'

Režisierius Jonas Bagdžius

Leonardas Andriekus

KRISTOFORAS
Vyšnelės prie žiedų naštos pripranta, 
Linksmai namo nektarą neša bitės, 
Tik šventas Kristoforas ant upelio kranto 
Nesikelia, iš nuovargio sukritęs.

Ne vienas jis tenai sukris, ne vienas.
Ne vienas šauks: išdžiūvo mano lūpos - - 
Nusilpnina ilgi adventai t gavėnios 
Ir tas bridimas su našta per upę

Nusilpnina, o Tu sustiprini, paguodi 
Pavargusią vyšnelę, bitę, žmogų . 
Sustiprini, ir vėl tuojau pražysta sodai 
Po tavo" delnu, po jaukia pastoge.

savo uždavinį atliko labai ge 
rai. Kaip pavienės, taip gru 
pinės scenos praėjo sklan
džiai ir darniai. Tenka pa
brėžti. kad jo asmenyje T . K. B. 
choras turi neabejotinai sti 
prią ne tik vaidybos bėt ir 
režisūros pajėgą Spektaklio 
pasisekimą patvirtina publi
kos reagavimas kuri su dide 
liu dėmesiu sekė veiksmų 
eigą.

Šį kartą «Mūsų Lietuvos» 
vakarą reikia laikyti pavyk u 
siu, nes ir nepalankiam orui 
esant publikos buvo pilna sa
lė. Atsilankiusių tarpe buvo 
ir malonus svečiai iš J.A.V. 
ir lietu ių gartingas draugas 
Dr. J. Ferręira Carato. Taipo 
gi nemažas skaičius lietuvių 
atsilankė ir iš tolimiausių 
S. Paulo priemiesčių.

Akmenė.

Lietuvos piliečiu masinio žudymo da
lyviai sakosi vykdė visa “pagal isakyma» 

DIDŽIULES BYLOS TOLIMESNĖ EIGA.

(Elta) Kaip jau pranešta, 
balandžio 28 d Ulme (Wurt- 
temberge) prąsidėjo didelė by 
la prieš 10 asmenų, kaltinamų 
daugiau kaip 5.5Ó0 Lietuvos 
piliečių nužudymu Numato
ma, kad byla tęsis maždaug 
3 mėnesius.

Centrinė bylos figūra yra 
Bernhard Fischer-Schweder, 
54 m , buv. Klaipėdos polici
jos direktorius (po to, kaikraš 
tą okupavo hitlerinė kariuo
menė), kuris po karo ilgą lai
ką gyveno svetima pavarde, 
ėjo pabėgėlių stovyklos . Ime 
viršininko pareigas ir po to 
prašėsi Wurttembergo valdžios 
skiriamas policijos tarnybon 
Tardymų eigoje paaiškėjo jo 
tikrasis vaidmuo Hitlerio lai
kais. Kaltinamajame akte jis 
kaltinamas dalyvavęs 71.1 as
menų nužudyme Net jo pa
ties įstaigos buvę tarnautojai 
ne kaip apie jį atsiliepią. Jis 
save rodęs 150-nuošimtiniu na
cionalistu ir visiems buvę aiš
ku, kad jo karjera buvusi pa

remta tik jo nacionalsocialis
tiniu partijiškumu. Fischer- 
Schweder organizavo specia
lūs komandas, kurios karo pra 
ežioje (1941 m.) Lietuvos pa
sienyje turėjo sunaikinti «žy
dus, komunistus ir kitus gyvy
bės nevertus asmenis-. Jis 
netik kitiems įsakinėjęs, bet 
ir pats žudymuose dalyvavęs. 
Žudomiesiems Lietuvos pilie
čiams nebuvo suruoštas joks 
teismas, nepaskelbtas joks ti
kras nusikaltimas. Patsai Fis
cher Schweder paskelbęs sa
vo surašytą sprendimą: «Jūs 
sušaudomi fiurerio vardu už 
pers'žengimus vokiečių vėr- 
machtui», nors kariuomenė su 
tais reikalais nieko bendro,ne 
turėjo Jis vyko į egzekucijos 
vietas ir patsai paleidęs šū
vius į tuos, kurie po egzeku ■ 
cijos dar rodę gyvybės žy
mes. Vaikai buvo šaudomi mo 
tinų akivaizdoje, viena eilė 
žudomųjų turėjo prisižiūrėti, 
kaip kita eilė kasė sau .duo
bes ir į jas griuvo. Fischer-

Schweder buvęs žiauraus bū
do.

Fischer-Schweder ir teismo 
posėdžiuose kartais įžūliai lai 
kosi, jau pirmąją teismo die
ną jis susikirto su teisėjais 
dėl savo vaidmens S8 forma 
cijose. Prokuratūra laiko iro 
dyta kad jis eidamas parei
gas Klaipėdoje, įsakė tam tj 
kram skaičiui savo policiniu 
kii dalyvauti Lietuvos piliečių 
žudynėse, ir pats jose dalyva 
vo.

Vienas vyriausių kaltinamų 
jų yra Hans Joachim Boehme 
49 m amžiaus buvęs Tilžės 
gestapo viršininkas kurio ži 
nioje buvo specialios žudymo 
komandos. Jis ir jo kolegos 
įsakymus gavę iš (tuo tarpu 
jau mirusio) SG brigados vado 
Dr. Stahlecker. Pagal kaltina 
mąjį aktą jis yra atsakingas 
už visus tų Tilžės komandų 
įvykdytus žudymus. Naciona 
listų partijai priklausė jis jau 
nuo 1933 metų Gestapo tarny 
bon įstojęs 1938 metais. Tilžės 
gestapo viršininku buvęs pas 
kirtas 1940 metais. Tas purei 
gas ėj > jis iki 1943 metų ru 
dens. Ji--; kaltinamas dalyva 
vęs 5.183 žmonių nužudyme. 
Kaltinamasis neprisipažįsta 
prie pilnus kaltės.- Girdi, ne 

visose žudynės -; jis pats daly 
vavęs ir ne apie visas jis ži 
nojęs. Buvę žudynių, su kurio 
mis jis nieko bendro neturė 
jęs.

.S'aptas įsakymas: Naikinti po
litinius priešus.

Teisme klausinėjamas Boeh 
me paaiškino, kad jo Tilžės 
gestapo įstaigai priklausę ke 
turi komisariatai: Tilžės, Klai 
pėdos, Eitkūnų ir Suvalkų Be 
to, buvo 9 pasienio punktai ir 
specialūs skyriai Gumbinėje 
ir Įsrutyje. Su SD (saugumo 
tarnyba) gestapo bendradar 
biavo taip pat artimai, viena 
įstaiga kitai padėdavo. Gesta 
po vadovybė Tilžėje, anot Bo 
ehme. galėjo įsakinėti Tilžės 
ir Klaipėdos policijos direkci 
joms.

SS brigados vadas ir egze 
kucijos komandų viršininkas 
Dr. rasch jau keletą savaičių 
prieš karo pradžią uždarame 
tarnybiniame pasikalbėjime 
aiškinęs, kad būsimi įvykiai 
būsią nepaprastos reikšmės. 
Būsimam kare jau nebūąiąga 
Įima tenkintis įprastiniais ko 
vos būdais. Boehme pasako 
jo, kad jis pirmąją karo die 
ną, pagal anksčiau duotą įsa 

kymą, atidaręs užantspauduo 
tą voką su slaptu įsakymu, 
kaip pasielgti, kai karas pra 
sides. Tame iš Berlyno duota 
me įsakyme pabrėžta, kad rei 
kią išnaikinti visus «potência 
liūs' priešus tuose kraštuose,’ 
kuriuos užims vokiečių karino 
menė. Tais «priešais» buvo lai 
komi netik sovietų valstybi 
nių ir politiniu įstaigų darbuo 
tojai, netik komunistai netik 
žydai, bet ir šiaip g/vybės 
neverti» asmens. Jau antrąją 
karo dieną (1941 m. birželio 
23 d.) buvo duoti įsakymai or 
ganizuoti egzekucijų koman 
das, kurios vokiečių okupuo 
toje Lietuvoje. 25 kilometrų 
buvusio pasiėnioruože, turėjo 
vykdyti žudymus. Boehme 
dabar teisme aiškinasi, kad ir 
jam tas reikalas pasirodęs bai 
sus. Jis net atsiklausęs Berly 
no, ar tikrai tuos įsakymus 
vykdyti, bet iš ten gavęs žai 
bo telegramą, kad egzekuci
jas reikią vykdyti. Jam pasi
darę aišku, kad nesą jau ki
tos išeities. Kai dėl žydų, tai . 
nelikę abejonių kad buvę įsa 
kyta išžudyti visus žydus, be 
be jokios išimties

Iš Boehmės aiškinimų dar 
pažymėtinas vienas svarbus 
faktas. Jis patvirtino, kad oku
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V

3. pusi

Lietuviu Bendruomenės
Tàrybâi rinkti nuostatai

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

2) Į Tarybą renkama 21 na
rys, ne jaunesnis kaip 21 metu.

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

4) 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 ją 
paskelbia ne vėliau kaip 90 
dienų prieš rinkimus

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

8) Kandidatų sąrašai turi bū 
ti perduoti Organizaciniam Ko 
mitetui ne vėliau kaip 6o die 
nų prieš rinkimus.

9) Kandidatų sąrašus pati 
kr na Organizacinis Komite
tas sudaro vieną sąrašą alfa 
betine pavardžių tvarka ir 
skelbia per radio, spaudą ir 
atspauzdina balsavimo lape
ly'e
10 Rinkimų dieną, kiekvie

nu metu prie urnos turi būti 
ne mažiau kaip 3 Komisijos 
r iai.
11J Rinkėjai balsuoja savo 

rinkiminėse būstinėse arba lai 
škais. Balsuotojas balsavimo 
lapelyje kryželiu (f) prieš 
kandidato pavarde atžymi as
menis už kuriuos jis balsuo
ja Negalima balsuoti daugiau 
kaip už 2! kandidatą

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

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

11) Balsavimo dieną, Rinkimi 
nė Komisija kartu su Organi
zacinio Komiteto atstovu tvar 
ko rinkimus, sudaro balsuoto 
jų sąrašą ir pąsibaigus baisa 
vimo laikui, stirašo 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, gavę urnas, viešai skaito 
balsus, išsprendžia balsavimo

Pârà Deputàdo Estâduàl: 
CASIMIRO AMBROZEVIČIUS.

Kazimieras Ambrozevičius, 
mūsų kandidatas į estaduali- 
nius deputatus, gauna vis dau 
giau ir daugiau sveikinimų Sa 
vo balsus jam pažada jauni
mas, čia gimusieji lietuvių vai 
kai Senieji, kurie dar nesi- 
naturalizavo. ir dėlto neturi 
teisės balsuoti, jieško balsų 
tarp brazilų — savo kaimynų 
ir nažįstamų Visi nori maty
ti savo tautietį S. Paulio Es
tado Seime — na Assembleia 
Legislativa do Estado de são 
Paulo. Mūsų kandidatą remia 
ir kitų tautų kolonijos: latvių, 
estų, ukrainiečių rumunų če 
kų, jugoslavų, vengrų, net len 
kų ir kiniečių. Bet, greta lie
tuvių. didžiausią entuziazmą 
rodo brazilai Kelių Departa
mento darbininkai, darbo drau 
gai, su kuriais Kazimieras Am 
brozevičius dirbo per 3u me
tų. Jų yra daug tūkstančių, ir 
žada tūkstančius balsų.

LIETUVOS GATVĖ 
ba lietuvių...

Carapicuiboje, E de S. Pau 
lo, gyvena keliolika lietuvis 
kų šeimų. Vieni dirba vietoje, 
turi savo biznius Kiti-važinė
ja į S. Paulį. Dauguma turi 
nuosavus namus. Vincas Žara 
kaųskas verčiasi bičių ūkiu. 
Jo dukterys, trys merginos 
kaip liepos (viena jau ištekė
jusi, M. L), yra savos rūšies 
menininkės gabios piešėjos- 
direktorės, dirba keramikos ir 
ornamentuotų audinių fabrike

Pranas M-ikebitis jurbaikie 
tis, yra «Cine Universo» kino 
savininkas. Visą biznį tvarko 
sava šeima, tėvai ir trys sū
nūs, jau vyrai. Apsilankius K. 
Ambrozeviėiui kandidatui j 
d joutatus. Mikelaičiai pasiža- 
f'A n vesti propagandą, kad bū 
tu išrinktas Gražiai gyvena 
ir kiti Carapicuibos lietuviai, 
maj. Jonas Biveinis ir Mag
dalena Brazaiiytė savo kieme 
turi gražų sodelį ir daržą Sa
vo kiemą ir daržą rūpestingai 
tvarko Juozapavičiai Kazio 
Jurevičiaus sūnus tarnauja ka

netikslumus surašo balsavi
mo rezultč tų protokolą ir skel 
bia rinkimų rezultatus.

16) Organizacinis Komitetas 
ne vėliau kaip dviejų savai
čių bėgyje, kviečia išrinktos 
Tarybos posėdi kuriame duo 
da veiklos ;• py skaitą perduo 
da turimus dokumentus ir bai 
gia savo veiklą.

Organizacinio Kom 'eto ad
resas: Caixa postai 4'3 São 
Paulo,

MŪSŲ LIETUVA

riuomenėje.
Lietuviams pagerbti. Carapi 

cuiboje yra ir Lietu s gatvė 
— Rua Lituania. Bet, lyg ty
čia, toje gatvėje nėra nė vie 
no lietuvio... Gretimoje viloje. 
Santa Terezinha, prie vieške 
lio. Nr. 25:5. gyvena Vaclovas 
Stankevičius, jau išėjęs j pen 
siją ir jo žentas Vincas Žu
kauskus.

(Sp. Kor.)

SUZANO, 
Ėst. de S. Pildo.

Buvęs ūkininkas Jonas Kai
rys, gyvenęs prie Edson plen 
to, savo ūkį pardavė ir per
sikėlė į iuzano miestelį. Ka
daise čia žemė buvo pigi. Už 
keliolika tūkstančių buvo ga
lima nusipirkti didelius plotus 
kurie dabar kainuoja milijo
nus. Gerą biznį padarė ir h ai 
riai. Dabar miestelyje turi duo 
nos k pyklą ir maisto produk 
tų parduotuvę Aptarnauja sa 
va šeima Už miestelio, Ed
son viloje, gyvena Karvenų 
šė ma: Jonas Karvelis su žmo 
na dirba nuosavoj įvairių pre 
kių krautuvėj o dvi dukterys, 
jau merginos, mokosi.

Sp Kor.

NUCL. B. E E ANTONINA

Šioje žemės ūkio kolonijo
je prieš karą gyveno kelioli
ka lietuvių ūkininkų. Tai bu- 
v > didžiausias mūsiškių žem
dirbiu sambūris Brazilijoj. Bu
vo dedama vilčių, kad iš to 
branduolio išaugs lietuviškas 
medis. F et. dabar, čia belikti 
sios tik kelios šeimos: Maciu 
levičiai, Trinkūnai. Eujckai... 
Vieni lietuviai savo ūkius par 
davė kiti padidino, supirkinė 
darni savo kaimynų žemes. 
Gustavas Dominas ir kiti sa
vo ūkius nuomuoja arba ati
duoda dirbti «iš pusės».

P. Rds.

RINKIMŲ fronte.

KDP pirm. Franco Monto- 
ro. federalinis deputatas. U-to 
profesorius, ir advokatas Dr. 
I aulo de Tarso, S. Paulio M i 
esto Tarybos narys, vereado- 
rius abudu kandidatai į fed 
deputatus savo plakatuose 
skelbi-* ir Kazimiero Ambro- 
zevičiaus kandidatūrą į ost 
deputa’us Tai įrodo, kad lie
tuviai (iniciatorių grupė) pa
linkdami kandidatą, neapsiri
ko.

Prof. A. Stonis. Dr. Algis Zu 
kas ir Dr. Br. f kodas inicia 
torių susirinkimt o ;e pasisakė 
už K. Z- mbrozevičių ir žada 
aktyviai paremti rinkimų pro
pagandoj. Š e trys mūsiškiai 
intelektualai yta labai įtakin-

1958 m. gegužės 31 d

A. Tyruolis

Stella Maris
Kada išvykstame į tolimą kelionę 
Per jūras, neaprėpiamas, plačiąsias.
Kokia ranka, kokia viltis, kokia malonė 
Padės į krantą trokštamą išvest mus?

Sukyla kartais siausti bangos begalinės, 
Supūstus šiaurės audrų, šiaurės vėjų. 
Jog trūksta būrė, lūžta stiebas ąžuolinis. 
Ir paskutinė valanda artėja

Ir kai jau dingsta sutemoj žvaigždė vakare 
Su debesim nuskendusi į jūrą.
Šiurpioje neviltyje sutvyska Stella Maris, 
Nušviečianti palaužtą audroj būrę.

Nepaslepia jos bangos, staigmenoj užlūžę, 
Nedengia josios debesys juodieji.
Įbingę bangos šiurpulingai nubeūžia, 
Ir jau beskęstanti viltis skaidrėja.

Į gerą jūros kelia veda jiji laivą, 
Į širdimi maldautą žemę, krantą, 
Ir debesyse skendėjus padangė blaivos. 
Taikos balandis tykiai krantan skrenda.

Toli patikusiems namus ir brangią žemę, 
Kiek sykių jau spindėjo Stella Maris, 
Įveikusi jėgas, kur mus vargt vi n tremia. 
Palaimos saugų uostą atidaims.

gi savo apylinkėse Prof. An
tanas Stonys chemikas, yra 
cheminių tyrimų departamen
to vedėjas b itro Quimica Era 
sileira kompanijos fabrikuose, 
S. Miguel Paulista vietovėje. 
Cia dirba tūkstančiai darbi
ninkų. Tarp jų profesorius tu
ri savo draugų ir gerbėjų Dr. 
Algis Žukas gydyiojas nuo 
vaikystės dirbo savo tėvų vais
tinėje V. Bertiogoje Per die
nas ir naktis bėgiodavo po vi
lą ir apylinkes duodamas in- 
jesonus Garsėjo vis plačiau 
Visi kalbėjo: - ligoni i ku
riems tas vaikas duoda inje- 
sonus, nemiršta .. Dabar, jau 
dveji metai Algis Žukas yra 
V. Bertiogos, Agua rąžos, V. 
Oratorio ir aplinkinių vilų gy. 
ventojų mylimas gydytojas. 
Per pastaruosius rinkimus, 19 
54 m„ jam patarus, jo kaimy
nai. vienam kandidatui sume
tė daugiau negu C(.O balsų Dr. 
Bronius t kadas yra lygiai po
puliarus Anastazijos viloje ir 
apylinkėse Ten užaugo. Dir
bo ir mokėsi. Tapęs vaistiniu 

ku, ten atidarė vaistinę, bet, 
po vieno nemalonaus įvykio 
pareiškė tėvams ir draugams: 
«Duosiu ligoniams vaistus tik 
tada, kada pats juos prirašy
siu»... Ir pardavęs vaistinę, 
vėl stojo į universitetą. Mo
kėsi Porto Alegre mieste, Rio 
Grande do Eul estado so ti- 
nėje Laigė tik pernai. Dabar 
jaunas gydytojas konsultoriją 
turi savo tėvų namuose; rua 
Camacan. 595 - V. Anastacio.

Šitie trys mūsiškiai intelek
tualai yra dideli rinkikai: jų 
paramą žada daug balsų. Bet 
jie sako: «-Kiekvienas lietuvis 
turi būti cabo eleitoral. Vis- 
tiek, ar gyvena mieste ar in- 
teriore. Turime prikalbėti sa
vo vaikus, savo kaimynus bra 
žilus kad balsuotų už Kazi
mierą Ambrozevičių. Visi tu
rime surasti nors po kelis bal 
sus. Nors po vieną!»

S. B.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

pultosios Lietuvos ir kitų kraš 
tų žmonės buvę naikinami 
t k dėl tokio motyvo: Reikią 
sunaikinti vadovaujančius, in 
įeligentinius sluoksnius, kad 
,ie negalėtų organizuoti pasi- 
riešinimo sąjūdžius

Viena pirmųjų egzekucijų
< pykdyta Gargžduose

Boehme pasakoja teisme, 
kad jis karo pradžios dieno
mis kreipėsi į Dr Stahlecker. 
specialių komandų viršininką, 
klausdamas kuriai komandai 
perduoti sugautus Gargžduo 
se asmenis kurie, kaip .jam 
esą pranešta ginklu rankose 
pasipriešinę stahlecker atsa
kęs, kad juos visus reikią su 
šaudyti. Tam reikalui Tilžės 
gestapo šefas Boehmo priva
ląs sudaryti komandą iš ges
tapininkų ir SD įstaigos vyrų. 
Kai buvęs keliamas sušaudė - 
mųjų kąltės klausimas. Staų 

locker trumpai pareiškęs: Čia 
ka ės klausimas nieko ne 
reiškia, čia svarbu įgyvendin 
ti principą...

Api masines žudynė' G rgž- 
du e teismo posėdžiuose ps- 

ildomsi paaiškėjo, kad 
pirmieji masiniai šau
dymai čia įvyko '941 m bir 
želio 24 d (dvi dienas po karo 
su Sovietais pradžios) Kaltina 
masis oehme patvirtino, kad 
į egzekucijas atvyko iš Klai
pėdos ir Fischer - Schweder. 
Gargžduose buvo sušaudyta 
201 Lietuvos gyventojas dau 
giausia žydai ir komunistai. 
Šaudymus Įvykdė Klaipėdos 
Schutzpolizei komanda. Šau
dyta grupėmis. Patys šaudo
mieji turėjo sau duobes išsi 
kasti. Kai viena grupė buvo 
sušaudyta, sekančioji grupė 
turėjo pirmykštės grupės la
vonus mesti į duobę ir po to 
pati stoti mirties grandinėn 

Teisme buv gestapo viršinin 
kas Boehme buvo klausiamas, 
ar visa ta masinio šaudymo 
eiga nepasirodė jam žiauri 
nežmoniška. Boehme šaltai 
atsiliepė, kad tokia tuomet 
buvusi «bendra padėtis» Bu
vę stengtasi tucs m sinius su 
šaudymus atlikti «kuo didesniu 
greičiu».

Nužudyta 132.000 Lietuvos 
gyvent: jų

Kitas kaltinamasis, Werner 
Hersmann 53 m.'amžiaus bu
vo Tilžės SD įstaigos viršinin 
kas Nacionalsocialistų parti
jai ir SS priklausęs jau nuo 
1930 metų. 1941 metais pėrė 
męs Tilžės SD įstaigą. Teis
me stengiasi jis nuduoti «ma 
žą žmogelį», kuris tik kitu 
įsakymus vykdęs Kai gavės 
įsakymą organizuoti egzekuci 
jos komandas Lietuvos pilie
čiams šaudyti jis pirma tarę 

sis su Boehme. bet jie abu 
buvę vienos nuomonės, kad 
įsakymus reikią vykdyti. Iš 
Hersmanno veiksmų tais lai
kais ir į karo pabaigą matosi, 
kad jis nebuvo jau toks ne
kaltas įsakymų vykdytojas. 
1945 metų pavasarį, kai visi
ems jau buvo aišku, kad Vo 
kietija yra karą pralošusi. 
Hersmann kartu su kitais et e 
sininkų vadais Alt^ttingene, 
Bavarijoje. įsakė sušaudyti 
tur aus aikštėje 5 asmenis, 
kurie nepanorėję «kovoti iki 
galutinės pergalės» 1950 me
tais Traunsteino teismas jį 
nubaudė 8 metais s d. kalėji
mo, bet 1954 metais jis buvo 
išleistas į laisvę. Teismo klau 
sinėjamas dėl šaudymų I ietu 
voje. Hersmann dabar sakosi 
jau tuomet jautęs sąžinės 
griaužimą, bet fiurerio įsaky 
mus reikėję vykdyti. Ir jis 
patvirtino, kad instrukcijose 
buvę numatyta okupuotuose 

kraštuose, taigi ir Lietuvoje, 
sunaikinti visus «politinius 
priešus» ir «gyvybės never
tus» asmenis. Teisme paaiškė 
jo dar ir tai. dėl ko patys 
vokiečiai ėmėsi žydų šaudy
mų. Reichssieherheitshauptam 
te Berlyne buvusi nuomonė 
kad iš pačių gyventojų nesą 
ko laukti, kad jie suruoštų 
programus prieš žydus. Ki
taip tariant, Berlynas spėjo, 
kad Lietuvos gyventojai patys 
žydų nežudys.

Iš bylos dar aiškėja, kad 
iki 1941 m spalio 15 d. vokie 
čių specialios komandos išžu 
dė apie 132 000 Lietuvos gy
ventojų.
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Pasaka apie gražiausia gaidi.
A. VAIČIULAITIS

Jeigu jūs manote, kad esa
te matę gražiausią gaidį, tai 
labai apsirinkate.

Gražiausią pasaulio gaidį 
augino teta Marcelė, gyvenu
si prie Šusvės girių.

Ir koks tai gaidys buvo! 
Raudona skiauturė virto jam 
ant akių, žandus puošė balti 
auskarai, o plunksnos žėrėte 
žėrėjo — geltonos, žalios mė 
lynos, rudos ir dar kitokios.

Gaidžio balso nė žodžiu nea 
psakysi. Kai jis. pasilėkėjęs 
ant tvoros, pragysdavo, — 
skersai ir išilgai nuskambėda 
vo per visą kaimą. Net gan
dras pasistiebdavo ant kraigo 
ir klausydavosi.

O gaidys kiaurą dienelę dau 
giau nieko ir neveikė, tik gie 
dojo ir giedojo nuo aušros Ii 
gi sutemų. Kai ateidavo nak
tis, jisai plumpsėdamas įskris 
davo į obelį ir miegodavo 
ant šakos.

Kartą jam žvirbliai ėmė ir 
pasakė:

- Lįstumei pas mus į pa
lėpę. Nakčia pelėdos ar šeš 
kai tave dar sudraskys.

Jisai tačiau tik suplasnojo 
sparnais ir nieko neatsakė: 
ką jam, gražiausiam iš visų 
gaidžių, beprasidėti su žvir
bliais !

Ir, įspraudęs snapą po spar 
nu. jisai užmigo.

Ryto metą jisai nubudo pir 
mas iš visų paukščių ir pra
gydo skardžiai, žadindamas 
tetą. Marcelę piemenuką Jur 
gutį ir visus kitus.

Paskui jis nuplasnojo ant 
žemės ir žiūrinėjosi sau pus
ryčių.

Prie jo prilėkė žvirbliai ir 
čirškėjo:

— Čir-čir-čir!
Gaidys pašiurpino savo plun 

ksnas, kad jos dar gražiau 
blizgėtų saulėje, ir tarė:

— Vakar prigąsdinote, kad 
mane palėda ar šeškai pap
jaus. Matote !

Ir, toks išdidus, jis sudavė 
sparnu per smėlį, vienam žvir 
bliu! net akis užberoamas.

Žvirbliai vis rizgo:
— Palauk, palauk jei ne 

šeškas tai lapė tavo kaule
lius a p grauš!

— Lapės aš visai nebijau,

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Elena Tumienė KARALIAI 
IR ŠVENTIEJI. Eilės. Dviejų 
spalvų viršelio aplanką ir sky
rių vienietes piešė dail A ia 
Korsakaitė. Išleido «Lietuvių 
Dienos»., 9204 S. Broadwai, 
Los Angeles 3, Calif. 80 psl. 
Kaina $2 50.

Su šiuo poezijos rinkiniu į 
mūsų literatūrą ateina naujas 
poetinis talentas iš karto ūži 
mąs vieną pirmaujančių vietų 
naujoje lietuvių tremties lite
ratūroje. Elenos 'Rimienės ei
lėraščių tematika yra artima 
kiekvienam lietuviui Ji yra 
išaugusi iš mūsų istorijos,tra
dicijų ir šviesiųjų tautos mo
mentų Perleista per kūrybi
nę prizmę, savo poetiniu gro
žiu ji pagauna skaitytoją, su
teikdama minties nuotaikos 
ir pasigėrėjimo.

Tumienės eilėraščiai savo 
forma yra moderniški, tačiau 
tas modernizmas yra saikin
gas: stilius išdabintas poetinė 
mis originaliomis puošmeno
mis ir. reto gražumo vaizdais. 

— kirtosi gaidys. — K aukšte 
lesiu jai snapu į patį nosies 
galiuką, ir ji nubėgs sau cyp 
dama.

— Kas tau lapė: tu ir liūtą 
numuštum! — erzėjo žvirbliai.

Gaidys supyko ir pasakė:
Ką man aušinti burną su 

jumis: jūs neturite nė vienos 
plunksnos raudonos ar žalios.

Žvirbliai iš tikrųjų neturėjo 
nė vienos plunksnos raudonos 
ar žalios. Jausdamiesi sušne
kėti, jie nutilo.

Gaidžiui buvo dar negana: 
nuėjęs pasiskundė jis tetai 
Marcelei, kuri sėdėjo kieme 
po alyva ir verpė pakulas.

— Tetule, tetule, žvirbliai 
kirkinusi ir sako kad mane 
suplėšys šeškas, lapė ar ki
aunė.

Kiaunę pridėjo jis pats, kad 
baisiau atrodytų

— Mano raibuonėlis, — gai 
lavo teta Marcelė ir dar pri
grasino: — Aš tiems žvirbliams 
nu-nu-nu!

Gaidžiui vėl buvo smagu 
Jis pasilėkėjo ant mieto, mu
šė sparnais ir šaukė, kad net
giria skambėjo:

— Žvirbliai, žvirbliai, tetu
lė man pasakė, kad lapė neį 
veiks manęs.

Jis rėkavo taip, garsiai, kad 
jo balsą išgirdo visi girių 
žvėrys: ir meška ir vilkas, 
ir stirniukė, ir lapė, ir vove
rėlė. ' ’

— I ape snape. — suniurz
gėjo meška: žiūrėk, gaidys tau 
šlovę plėšia i

apė nieko neatsakė, tik 
tupėjo pakrūmėje, pikta ir 
sugėdinta, ir ryte rijo akimis 
gaidį: kad tik jisai prisiartin
tų prie girios!
Kiti žvėrys pasiklausė gaidžio 
ir nuėjo savo keliais: meška 
bičių kopinėti, stirniukė per 
krūmus šokinėti, voverėlė rie 
šutų gliaudenti

O lapė negalėjo nurimti ir 
vis labiau širdo, sukdama sau 
galvą, kaip čia gaidį prisivi
liojus Ji r va t diojosi, ir 
šuniuko balsu lojo, ir net ban 
dė pakudakinti, kaip višta.

Bet gaidys nė žiūrėte į tą 
pusę. Triniausia jisai turėjo 
pasirodyti prieš visus žvirblius 
ir prieš visas vištas. F askui, 
kai kieme jau niekas jo ne
klausė, nušokęs nuo baslio, 
jisai nuėjo už kluono ir pasi 
gyrė žardyje uždarytai ožkai: 
Tada, žvilgėdamas ir žėrėda
mas, nukiepsėjo į laukus toks 
išpuikęs, kad net žandenos 
jam nutįso ligi pat gūžio.

Jis vaikščiojo po pievą ir 
gyrėsi, ką tik sutikdamas: ir 
kiškiui, ir pempei, ir vyture 
liui, ir rudajai pelytei, ir net 
straigei. Jis priėjo ir prie pie 
menuko Jurgučio, kuris ganė 
avis, ir pūtėsi prieš berniuką, 
kad nebijąs nei lapės nei 
meškino.

Kai gaidys taip šnekėjo', 
avys, sustojusios ratu aplin
kui, linksėjo galvomis, ir jam 
atrodė kąd visai jos pritaria 
jo žodžiams.

Paskui jis išgirdo miške 
bulduojąnt teterviną ir labai 
susidomėjo ano daina.

— Eisiu ir pažiūrėsią, kas 
ten taip: gurgia, lyg, kokia di
delė varlė. tarė jis ir; nė 
neatsisveikinęs su piemenuku 
Jurgučiu, nukeliavo į girią.

apei gi to ir tereikėjo. Ji 
tik sučepsėjo iltimis, tvėrė 
gaidį už pakarpos ir nusine- 
š : per miškus ir kalnus.

Stasys Laucius

Po pilkais debesėliais
Debesėliai saulutę užslinko, 
mielą dieną tamsu
Vieno vieškelio Nemuno linkui 
klausinėj! visų.

Jį nustebę praeiviai parodo,
ir juokais ir pikti,
kur nėra nei tiesos, nei paguodos, 
tik rusena viltis

Spindulių kaip išganymo lauki.
Kas iš to, kad žaidi.
Juodos dulkės tik sėda į plaukus, 
ir pluta negardi.

Taip ir praslenka valandos ilgos.
Kas benamį supras..
Tik stebi, širdužėlei sudilgus,
šių padangių skaras.

Po pilkais debesėliais rymoji
Ir vis lauki kažko.
Lyg į tavo tėvynę, kaip rojų, 
ryt važiuoti rikiuos...

Taip ir būtų žuvęs jisai, gra 
žiausias iš visų gaidžių, jei 
ne piemenukas Jurgutis. Jis 
matė, kas atsitiko ir sušuko 
ant visų laukų:

— Gelbėkit gelbėkit, lapė 
nusinešė gaidį!

Ir. nieko nelaukdamas, ji
sai puolėsi vytis.

Jis lėkė taip greitai, kad 
net jo blauzdžiukių negalėjai 
matyti. Su juo skuto ir šuniu 
kas Murziukas, lodamas ir 
kiauksėdamas Paskui gi riio 
si kiti vaikučiai. ir Sigutė, 
ir Danutė, ir Mindaugėlis, ir 
mažytė Joanėlė. kuri buvo to 
kia nedidukė, kad užkliuvo 
už kurmarausio ir pargriuvo 
ant pilvuko. Atsikėlusi ji vėl 
lapsėjo, bet vistiek buvo grei 
tesnė už tetą Mamelę, kuri 
ne tiek vijosi, kiek tūpčiojo 
vietoje; rėkdama ir rankomis 
mostaguodama:

— Gelbėkit, gelbėkit, mano 
gaidelį branguolėlį!

Liemenukas Jurgutis, lėkda 
mas kaip žaibas, ėmė ir išvy 
do pučių lapę Ji kuduliavo 
jau kiek apilsusi, šonais dve 
suodama. bet .gaidžio vistiek 
nepaleido iš nasrų Ir kur pa 
leis: ji buvo jau visai arti prie 
savo urvo! Dar vienas šuolis 
-- ir jau jai niekas gaidžio 
neatims!

Lapė įsiręžė kaip ilga, šo
ko pirmyn ir šiai ji jau 
šmurkštelės į skylę sykiu su 
savo grobiu I

Tik čia atsitiko, ko niekas 
'kol gyvas dar buvo negirdė
jęs ir neregėjęs: šuniukas Mur 
liukas dantimis įstrigo lapei 
į uodegą — ir iš to greičio 
drauge su ja nuniro į olą

Niekas nematė ir negalėjo 
pasakyti, kas ten dėjosi urve 
giliai po žemėmis Viršuj te 
buvo girdėti, kąd iš apačios 
eina didžiausias klegesys, kau
kimas ir cypimas — ir ūmai 
visas triukšmas nutilo.

— Žuvo mano gaidelis, žu
vo raibuonėlis! -- dejavo ir 
laužė rankas teta Marcelė

Ir piemenėliui Jurgučiui gai 
Įėjo Murziuko, tačiau berniu
kas nieko nesakė, tik žiūrėjo 
į lapės urvą.

Štai vaikas suplojo delnais 
ir prišoko prie skylės.

Iš ten lindo šuniukas Mur
ziukas, su savim vilkdamas ir 

gaidį.
—- Mano gaidelis, mano gai 

delis! — suriko teta Marcelė.
Pripuolusi ji nutvėrė savo 

gaidį ir glausdama prie šir
dies. lygino ir glostė jo supe- 
šiotas pluksnas.

Iš džiaugsmo verkdama, ji 
nešė savo paukštį per girias 
ir laukus, o paskui ją ėjo vi
si kiti ir piemenukas Jur
gutis, ir Sigutė, ir Danutė, ir 
Mindaugėlis ir mažytė Joanė 
lė. ir šuniukas Murziukas, ku
ris buvo visas dulkėtas, susi
vėlęs ir net viena ausimi su
kruvinta: mat, lapė buvo jįap 
kramčiusi

Pasiekusi namus, teta Mar
celė paguldė gaidį į lovytęįir 
apraišiojo įplėštą skiauterę ir 
kitas -žaizdas. Po to ji pasišau 
kė visus vaikučius ir davė 
jiems po medauninką, o šuniu 
kui Murziukui įpylė pieno į 
dubenėlį, ir jis lakė labai pa
tenkintas.

Gaidys sirgo tris dienas ir 
tris naktis, — ne tiek dėl žaiz 
dų, kiek iš priepuolio Paskui 
jisai atkuto dailiai susiglostė 
savo pluksnas. bet į kiemą 
vaikščioti vengė: ar tai bijo
damas lapės, ar gėdydamasis 
kad žvirbliai neimtų tyčiotis.

Žmonės tapiau pasigesdavo 
jo giesmės, kuri juos kas ry
tą žadindavo.

Ir jie sakė:
- Kito tokio gaidžio tikrai 

nėra.
Užtai teta Marcelė buvo dvi 

gubai laiminga. Ji lesino gai
dį kviečiais, glostė ir net pa
sakas jam sakė. Jo pluksnos 
vėl žvilgėjo ir mirgėjo, kad 
net akį vėrė.

O jisai tupėjo prie tetos si
jono, kai ratelis verpdamas 
dūzgia, ir snaudė, ant akiu už 
sitraukęs baltas plėveles.

Čia, pirkelėje, jam buvo ne 
baisu nei lapių, nei vilkų, nei 
paties liūto.

Tik kai kada nakčia, apsi
sapnavęs, jis surikdavo ir imda 
vo plumpsėti sparnais manyda 
mas, kad jį lapė užpuolė.

Tada tetulė Marcelė jį paim
davo, čiūčiuodavo, kaip mažą 
vaiką, kol jis nurimdavo ir vėl 
užmigdavo naktų tamsumoje.

Stasys Laucius
Po pasauli platu

Kaukia laivas, kaukia, 
inkarus jau kelia. 
Muz kantai groja.
Bangos, duokit kelią!

Senas kapitonas 
pypkę užsirūko.
— Nebijokit, ponai, 
matom ir pro rūką.
Svirduliuoja Vytas, 
naktį neprimigęs.
Netoli už molų 
gavo jūros ligą.
Šturmanas Algiukui 
savo mokslą dėsto:
— Daug išgėriau vyno, 

' daug mačiau aš mieštų.
— Daug, man besitrankant, 
švyturių nutolo. 
Nepramušo dugno 
pavojingos uolos.

— Tai ne žalios girios, 
ošia kaip tėvynėj.
Tenka ir pravirkti, 
stiebą apkabinus.
— Kol kada signalai 
pakviečia į uostą, 
tik žuvėdra sesė 
širdį tau paglosto.
— Jei akis užmerki 
Dievo skirtą dieną, 
meta šalta kūną 
į marias nuo denio.

—- Bet ne taip jau liūdna. 
Užsitraukus dūmą 
Kartais dešimt balų 
vienas malonumas.

— Aš jau senas vilkas, 
audrose atvėsęs, 
o ilgu be jūros, 
pasakysiu tiesą.
— Ar žinai, berniūkšti, 
jei pakaušis veikia, 
kiek mazgų lig Birmos 
padaryti reikia?

— Kur pasukti vairą, 
kompasui sutrikus?
O laive supraski, 
daug tokių dalykų!

Ir, ištiesęs lapą, 
tokį margą platu, 
šturmanas pasaulį, 
kaip ant delno mato.

— Štai Ferrerų salos, 
niūrios, bet įdomios. 
Šičia, va su tankais 
išsikėlė Tomi

- — Čia štai Džonas Bullis, 
va, ir Dėdė Samas.
Čia štai apelsinų 
pirk nors kilogramais

— Arktikoj vien pūgos, 
vien banginiai, ruoniai.
Sibire nelaisvę 
kenčia milijonai.

— Čia fakirai kobras 
birbynėm šankina.
Čia drakono žemė, 
šičia Filipinai.
— Čia Atlanto Charta, 
pavergtiesiems gimė.
Čia mikado verkė, 
žuvus Hirošimai.

— Ar žinai, varliūkšti, 
kur UNO sukūrė?
San Francisko miestas 
šitą garbę turi!

— Jei tave Dievulis 
močios laimei saugos, 
teks dar pamatyti, 
kur pipirai auga...

— Dar svetur ne kartą 
ašarėlė trykštels.
o prie pat pusiaujo 
gausi antrą krikštą!

Pučia vėjas, pučia, 
bangos mėto laivą. 
Mes visi vaikučiai, 
Esam kaip keleiviai...
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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.

^onsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA 

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 in. 
IZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

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

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems! x

; PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku i C postai 403, 

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

x ;

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

m
m
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Btea Sprinte & <Bn. | --- ------ B —
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAM‘ OS, 1 - V. ZELINA į 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915 • »
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI « įį 

NAUJANYBIŲ • g'

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indu, 
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios, rūšies peniu- f * 
fogohų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t gg 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1MOKEJIMUI. ||1

T 
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. Ii 
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| ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» S' 
! IRMÃOS BAUŽYS Į = Reglatrnde no C R C. «ob o n o 55’ =*

Į Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
| Telefone 63-6005 į

g Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
I Central na Junta Comercial 
I Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 5
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Togo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS x& ČIA. LTDA
Maaeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Bone: 52 0229 
Į Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

Rio de Janeiro
Serraria «1TA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

pusi 5

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų g a 1 i m a gauti 
nusipirkti nau.Áusiti lietuviš 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LA PO&dietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėle, Rua Clemen 
te Alvares. 137.

® ® O ÉS O
Nori, kad «Musų Lietu 

va» bútu lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

Bendradarbiauk j<>j<- 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interiom.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKMÀCf CA1RMEIDII ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

J 8 UVYKEOJE LAIJCC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimok ėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina
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— «Mūsų Lietuvos» vaka
ras praėjusį šeštadienį praė 
jo su gražiu pasis'ekimu. Ar
tistai vaidino puikiai, susirin 
kusijei prisijuokė iki ašarų. 
Orkestras buvo labai geras. 
Užkandžiai buvo skanūs, tvai
ką gera. Nors į vakarą rinki 
mosi metu krito stiprus lietus, 
tačiau žmonių atvyko daug.

Visuomenė laukia daugiau 
tokių parengimų.

IŠVYKO Į JAV DAR VIENA 
ŠEIMA

Gegužės mėn. 13 d. luksu- 
siniu laivu «Argentina» išvy
ko į JAV Vladas Izokaitis su 
šeima Buv. Lietuvoje pradžios 
mokyklos Kaune vedėjas, lan
kė Vyt. Didž. Universitetą, 
skautas, vyr tunt. gyv. V. A- 
nastazijoje, nuosav. namuose. 
Duktė Jūratė lankė São Pau
lo humanit fakult kalbų sky
rių. Turėjo gerą tarnybą ame
rikoniškoje firmoje Jos brolis 
Kastytis vertėsi fotografija. 
Vladui Izokaičiui, fabrikas, ku 
riame dirbo, iškėlė šaunias iš 
leistuves. Išvykimo išvakarė
se, paskutinias braziliškas va
landas praleido savo priete- 
lių tarpe, pas p.p. Remenčius 
kartu su Prelat. Miliausku, 
kun. J. Šeškevičium ir kit., p. 
p. Remenčių vardinių proga. 
Išvykdamas perdavė 200 kru- 
zeirų «Mūsų Lietuvai».

STR.

— Seselė M. Karolina, sese 
lių pranciškiečių vienuolyno 
magistrą, b'rželio m. 3 d. išs 
krenda keliems mėnesiams 
Amerikon giminių aplankyti. 
Šią savaitę Amerikon išskrido 
Irene Šimonytė. Apsistojo 
New Yorke, kur prabus apie 
metus laiko.

- Brazilijoje gimusiems vyk 
ti Amerikon nereikia laukti ei 
lės. Tik turi atainkamoms įs
taigoms pristatyti darbo sutar 
tį arba giminių ar pažįstamu 
kvietimą.

' . '■ 'i ■ v:?'.
AYRTON LORENA
VICTOR AUSENKA į 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis,.' dokiP 

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé, 270 • 4.° and, - salą 404 - Tel. 35 0062

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosyaląndžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius, l iet S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko 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 PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

,★ Skubiai išsiunčiame a Drangą, nftistą, 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. f
* Siuntiniai pilnai apdrausti - ’žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened de Pamargo», 698, Penha 
•AL Bogaslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Z e Ima 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ /

— Abraičių šeima iš Par
que das Nações birželio men. 
pabaigoje išvyksta Amerikon 
nuolatiniam apsigyvenimui.

— Daugiau žinių iš Brazili 
jos ir São Paulo lietuviu gy 
venimo skaitykite trečiame 
puslapyje.

— Ateinantį antradienį, bir 
želio m. d 20 vai atvyks V. 
Zelinon vienas São Paulo kri 
kščionių demokratų vadų Dr. 
Paulo Taršo. i adarys praneši 
mą gyvenamojo momento klau 
Simais Pranešimo pasiklaūsy 
ti kviečiami visi, kąs intere
suojasi šio krašto reikalais 
Dr. l aulo Tarso lietuviams 
yra pažįstamas nes keletą 
kartų yra dalyvavęs lietuvių 
suruoštuose minėjimuose ir 
kalbėjęs. Susirinkimas įvyks 
mokykloje prie bažnyčios.

— Birželio m. 5, 6 ir 7 d. 
S. Pauly koncertuos garsusis 
New Yorko filharmonijos sim 
foninis orkestras. Koncertu su
sidomėjimas yra toks didelis, 
kad bilietai koncertan jau yra 
išpirkti. Teko patirti,kad k©n 
certas bus transliuojamas per 
radijo ir televiziją, Šis orkes
tras turi 116 metu amžiaus.

— Praėjusį šeštadienį per 
Radijo Nove de Julho. 12 30 
vai . religinėj programoj buvo 
transliuoj įmos lietuviškos gįes 
mės, įgiedotos Liet Kat Ben
druomenės choro Prieš’-trans 
liuojant buvo atpasakotas kiek 
vienos giesmės turinys. Radi
jo vadovybė nuoširdžiai’dėko 
jo už bendradarbiavimą ir pro
gramos paįvairinimą.

— Šį sekmadiėnį, tuoj po 
sumps^ šaukiamą^ Vyrų Broli
jos .p ariu susirinkimas.

— Ketvirtadienį,“ São Paulo 
arkivyskupijos kurioje buvo 
sušauktas svetimšaliu koloni 
jų São Paulyje kapelionų su 
sirinkjmas, kuriam pirminiu 

kavo J. F. vyskupas yavalbi- 
ni ir São aulo arkivys 
kupijos katalikų imigracijos 
komiteto i< imi inkasDcm Bau 
lo Poliui Loureiro. Buvo iar 
tąsi im granto dienos turuoši 
mo reikalu migranto diena 
bus fvenčiama pirmą Adven 
to si kmadienį. Gi lapkričio 
27 d. Teatro Municipal patal
pose bus surengtas tautų fes 
tivalas. kuriame turės progos 
pasirėdyti kiekviena tauta su 
savo charekteringa meno pro 
grama. Kaip numatoma, pro
gramoje dalyvaus apie 15 tau 
tų. Todėl ir laikas bus labai 
ribotas.

BENDRUCMEI ÉS REiKALU

Šį sekmadienį per Lietusių 
Kultūrinį Ra To pusvalandį 
prof. Antanas Stonis kalbės 
tema: «Kas yra pasaulio 1 ie- 
tuvių Eendruomenė». Ta pačia 
tema per «Tėvynės Garsus» 
kalbės «Gintaro» redaktorius 
p St. Vancevičius

Birželio 8 dieną per 9 rie 
Julho kalbės mokytojas St. 
Jurevičius: «Jaunimas ir Ben 
drüomené»; per Difuzora kap. 
J Čiuvinskas: «Kodėl privalo 
me dalyvauti F asaulio Lietu
vių Bendruomenėje».

ATEITI N1N KAMS

• Vykstantieji į «Pikninką» 
renkasi 7 vai. šv. Mišioms į 
Vila Zelinos Bažnyčią, išvyks, 
tama bus tuoj po pamaldų. 
Jeigu lytu, pikninkas bus ati- 
demas kitam kartui.

TAUTOS GEDULO DIENA

Trėmimi] pradžios paminė
jimas įvyks birželio mėnesio 
14 dieną. 7 vai. vakarinės šv. 
Mišios VilaZelinoje, už gyvus, 
mirusius ištremtuosius ir Lie- 
t ivos reikalus su momentui 
pritaikytu pamokslu. Po pa
maldų nakties šviesu proce
sija ir vainiku padėjimas prie 
Simbolinio Partizano Kapo. 
Šiemet sukanka aštuoniolika 
metu, kai mūsų tautą ištiko 
baisioji nelaimė' Tada prasidė

Neužmiršk, kad birželio mėn. 21 d. Liet. Kat. Ben 
druomenės choras ruošia linksmą ir įdomų

Vila Žolinoje, gimnazijos salėje.
Gros Antonio Seminiato orkestras.

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos nas:
Al. Vinkšnaitj. R Barão d© Pirai. 65, V. Zelina, J. 

Kaseliiną, R Barat/ d® Pirai 194, V. Lucia, Rua Gamė 
1052, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacio ir 

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

EJCCITOKIO CCNTAE1L 
fMAfCIIMENTC

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.4S4

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

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

.hwJai&is Departamentas — Nejudom-o turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 68-2767 - S. Paulo

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEH

Liet. Kat^Ęendruomenės choras įsigijo naują pianą, ku
rio inauguracija buvo praėjusį sekmadienį po sumos. Nauju 
pianu skambina maestro F G.irdauskas, o choristai dainuoja. 
Šia proga kalbėjo choro pirmininkas J. Bagdžius, iždininkas 
P. Šimonis, maestro F. Girdauskas, kun. klebonas P. Raga- 
žinskas. Šiais metais choras pas ryžęs daug dirbti.

jo tas kruvinas kelias, kuriuo 
mūsų broliai žengia iki šian
dien. Paskirkim tad šį šešta
dienio vakarą tautos kanki
niams pagerbti ir pasimelsti 
už pavergtos Tėvynės reika
lus.

DĖKOJA

«Mūsų Lietuvos» sėkmingam 
vakaro suruošimui talkino vi 
sa eilė talkininkų.

Seselės pranciškietės leido 
veltui naudotis sale; palygina 
mai trumpu laiku buvo pa
ruoštas vaidinimas, kurį ruošė 
ir vaidino: J. Bagdžius. V. 
Tatarūnas. St. Ambrazevičių-; 
tė. Eug Lukoševičiūtė, E Rin 
kevičiūtė. Ir. Klišytė. L. Mitru 
lis, N. Antanaitis, J. Baranaus 
kas J ■■ azulevičius. A Pąv.i 
lonis. - kanius užkandžius pa
ruošė L Matelionienė. kuriai 
vakaro metu talkininkavo V. 
\ aiksnorienė. M Slautienė. 
Barą tvarkė, jame dirbo: Sab 
tino Ranieri. J. Matėlion s B. 
Šūkevičius. B. Rimkus, Bar- 

čius, Abilo.
Salės sutvarkyme dirbo se

sutės Ana ir Marija Mateliony 
tės, P Šimonis, Fr. Cespe 
dės prie durų M.Tamaliūnas, 
A Skrebis, B Latvėnas. Man 
dagiai prie ;stalų patarnavo 
kongregadai. Visiems tariame 
nuoširdų padėkos žodį už gra 
žią talką.

«Mūsų Lietuva».

— Vakaro metu raidžių sko 
lai apmokėti iš «Mūsų Lietu
vos» bičiulių ir rėmėjų Jono 
Antanaičio ir Antano Šimbe- 
lio, gavome po tūkstantį kru- 
zeirų. Už auka «M.L.» nuošir
džiai dėkoja.

—- «M.L.» skaitytojas Rio de 
Janeire Pranas Šukys, praė
jusią savaitę į S. Paulo į ‘sa
vo ginmaitės L. Trinkūnaitės 
vestuves, aplankė ir «M:L» 
Apm-kėjo savo ir A. Girčio 
prenumeratas ir dar 300 kru- 
zeirų paliko naujų raidžių įsi
gijimui. A&ū.

— laiškai; P. Šimoniui, A. 
Ląždauskuų-J. Antanaičiui, J 
Seliokui, R.. Šukiui,, B. Aški- 
nienei, Ėmi. .pendo raitienei.

— Iš Sgo Paulo politikos 
«.pažymėtina, šią savaitę iš es 

;ėtado teisingumo sekretoriaus 
pareigų pasitraukė prof. Anto 
nio QueirozvFilho. Pasitrauki 
mo priežastis - p /likti laisvas 
gubernatoriuj rankas pertvar 

j.-.kyti sekretoriatą, kurį perda 
vė trabalistų. atstovui Pedro- 
so Horta. Gūbęrnatorius s.ten 
.giasi kuo daugiau partijų su
grupuoti apie Carvalho Pinto 

. kandidatūrą į gubernatorius, 
L kad galėtų būti tikras laimė- 

jimu. y- •

SIUNTINIAI Į LIETUĄ IR 
RUSIJĄ

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

• Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nãmoka nieko.
Pageidaujant/— siunčiama 

oro paštu. ' s
Kreiptis: Magdalena Vinkš

nai tien ė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila., Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.
jigyją. jaMUigyggy;uw.jBIy.s..„ "«■■/j.» . -i—_x j'.n* -

S I U.V ĖJAS
POVILAS AM BROZEVIČIUS 
Rua Inhágapi, 9 V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

l
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