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Vliko Vykdomosios Tarybos pirm-kas v
K. Zaikauskas momento reikalais

Gyvename Įvairių krizių la 
ikotarpj Tokių krizių netrū 
ksta ir musų politinėje emi
gracijoje. Man atrodo, kad 
tai liečia ne tiktai musų lais
vinimo organus, bet tų sunku 
mų priežastis yra daug giles 
nė Šiais ir ateinančiai» me
tais turbūt didžiausia dalis 
musu, lygiai kaip ir kitų pa
vergtųjų tautų, emigncijos 
taps svetimų valstybių pilieči 
a is, jie Įgis naują tėvynę ir 
gyvent- nauju interesų sūku
ryje. lai negalės neatsiliep
ti Į mūsų emigracijos politinį 
ir patriot niai lietuvišką svo
ri. 'lai atsilieps ir musų lais 
vinimo darbą bei jj dirbanči
as institucijas Vien tik vli 
ko eventualus kėlimas j JAV 
bes čia nėra joks išganomas 
ir visų susidariusių problemų 
neišriš Musų vyriausieji 
isyinimo organai turi but* *-u 
daryti iš Lietuvos piliečių. 
Antra vertus, kitų valstybių 
piliečiams ne visuomet bus 
leidžiama atstovauti 1 ietuvos 
interesus politinėje plotmėje

Bendroji pasaulio politinė 
padėtis musų kraštui nežada 
greito išsilaisvinime Todėl, 
gyvendami tremtyje jau antrą 
j Į dešimtmelj. me« turini© 
kruopščiai išanalizuoti esamą 
pasaulio situaciją, blaiviai Į- 
vertinti musų jėgns ir nusta 
tyti ateities darbui metodus 
ir gaires Noriu tikėti, kad 
numatoma '’Liko sesija JAV 
-se, kurioje dalyvaus didesnis 
žmonių skaičius, tuos visus 
mūsų tautai ir valstybei stato 
mus gyvybinius klausimus pa 
lies ir savo sprendimus pada 
rys. Vienas klausimas jau 
šiandien yra visai aiškus ir 
jokių diskusijų nereikalingas.

Maskvoj susitarė: gražinti vokiečiu be 
laisvius, užmegzti diplomatinius 

santykius.
Didžiausias šios savaitės 

tarptautinis politinis įvykis Va 
karų Vokietijos ministério pir 
mininko Konrado Adenauerio 
apsilankymas Maskvoje. Prity 
ręs ir gabus Vokietijos politi 
kas vyko gerai pasiruošęs A 
pie pasiruošimą rodo jau vien 
tik jo gausi delegacija: 1 <3 0 
vyrų specialistų įvairiais kla 
usimais, atstovaują įvairias 
politines partijas.

Adenauer Maskvon nuvyko 
9 d. ir grįžo 14 d. rugsėjo.

Politiniai stebėtojai sako, 
kad Maskvoje lig šiol niekas 
taip drąsiai ir atvirai iš poli- 
’ikų nėra kalbėjęs kaip Kon
rad Adenauer. Del atviro ir 
aiškaus pasisakymo buvo pa
vojaus vieną kartą nutrūkti 
konferencijai ir išsiskirstyti, 
lai buvo tuomet, kai komuni 
stų partijos generalinis sekre 
torius primetė vokiečiams Ru 
: ijoj įvykdintus žiaurumus ka 
ro metu. Vienas iš vokia,ūĄ 

elegacijos atrėžė, kad ir ru 

Tai yra visų mūsų veiksnių 
ir organizacijų vienybės klau 
simas. Šimtus kartų kartoja
me, kad šiais lemtingais mū
sų tautai laikais^yra reikalin 
ga visų musų tvirta vienybė 
ir susiklausimas. Rodos, visi 
tai pripažįstame, o tos vieny 
bės kaip nėra, taip nėra. Pa
vartykime kai kuriuos musų 
spaudo* leidinius: su kokia 
neapykanta lietuvis puola lie 
tuvį, rodos, jam jis jau blo
gesnis ir piktesnis už bolševi 
ką. Ir tai daroma dažnai be 
jokio pagrindo arba kuriais 
nors asmeniniais egoistiniais 
ar sroviniais sumetimais. Prieš 
Vliką nukreipti puolimai yra 
pasiekę rekordą. Tiesiog su 
kažkokiu sadistiniu įniršimu 
kai kurie mūsų spaudos leidi 
niai ouola Vliko žmonės. Ir 
už ką? Juk tie žmonės, dirb 
darni jiems pavestą darbą, 
neša didelę atsakomybę prieš 
tautą ir savo sąžinę. Kodėl 
gi jiems reikia jų darbą dar 
sunnkinti? Jei kas kam yra 
neaišku, jei kas turi ko
kių klausimu — visuomet ga 
Ii būti išaiškinta ir reikalin
gos informacijos duodamos. 
Ir joms gauti nėra reikalingi 
nei įžeidinėjimai nei pikti iš 
galvojimai ar išvedžiojimai.

Svetimieji, mūsų spaudą 
sekdami (o mes tikrai žinome 
kaa tai yra daroma), daro a- 
titinkamas išvadas i r apie 
musų kultūros lygį. ir apie 
musu politinį pajėgumą

Šioji žaizda músu kūne tū
rėtų būti kuo greičiausiai gy 
doma, nes šiaip ji. kaip koks 
vėžys, mus silpnins ir visą 
mūsų darbą gali paversti nie 
kais.

«ELT ' »

sai nemažiau žiaurumų Voki- 
tijoj įvykdė. Ruskiai užsiga
vo, susijaudino. Bet atskiru
ose pasikalbėjimuose Adenau 
er ir Bulganinas vėl nesklan 
durnus išlygino.

Kas Maskvoje laimėjo? Vak. 
Vokietija su Rusija sutiko už 
mėgsti diplomatinius santyki
us tuomet, kai rusai grąžins 
visus karo belaisvius, kurių 
vokiečiai priskaito ligi šimto 
tūkstančių. Tuo tarpu rusai 
teranda tik dešimts tūkstan
čių. Galimas daiktas, kad ki 
ti jau sulikviduoti kur nors 
Katynuose.

Vokiečiai užmegsdami s u 
Maskva diplomatinius santyki 
us pabrėžė, kad jie ir toliau 
nepripažins Rytų Vokietijos 
komunistinės vyriausybės. Ta 
ip pat pasiliko sau teisę atei 
tyje iškelti Vokietijos sienų 
klausimą Rytuose.

Kai del Vokietijos suvieniji 
mo, tai jo patys vokiečiai 
Maskvoje nekėlė, nes šis kla

SETEMBRO 17 D.

Jung. Tautų Organizacijos sekretorius klausosi aiškinimo 
apie atominės energijos reatorių pastatytą Tautų Sąjungos 
patai pose.

Jau senai laukiamas
L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

r <O N C IE IR T A J - VA IK Ak K A J
bus rugsėju mėn 24 d. Vila Zelinoj, gimnazijos salėje. 
Programa bus įdomi ir įvairi, nes chorvedys kompozi
torius J Strolia pamokė naujų dainų Pakvietimus ir 

staliukus galima įsigyti pas visus choristus, Vila 
Zelinoj Vito bare, klebonijoje. Gros puikus or

kestras, bus skanus bufetas.

Iki pasimatymo 24 d. rugsėjo koncerte - vakare.

usimas turi but sprendžiamas 
kartu su Anglija. Amerika ir 
Prancūzija, kai spaliaus mėne 
sį susirinks Rusijos. Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial.

Šiuos susitarimus dar turės 
patvirtinti Vokietijos parla
mentas ir Rusijos vyriausias 
sovieto prezidiumas.

Numatyta artimoj ateity su 
Rusija, užmegsti prekybinius 
santykius.

Kaip vertina Maskvos su
tarti

Vak Vokietijos — Rusijos 
susitarimą Anglijos vyriausy
bė šitaip vert'na: «Anglijos 
vyriausybė jaučiasi laiminga 
matydama sovietų Rusijos vy 
riausybę pripažįstant Federa 
lines Vokietijos Respublikos 
statutą ir autoritetą Angli
jos vyriausybė su pasitenki
nimu sutiko rusų pasižadėji
mą išlaisvinti karo ir civili
nius belaisvius vokiečius».

Prez. Eisenhower, dar į 
Maskvą per Amerikos pasiun 
tinybę atsiuntė sveikinimus 
su pasiektas laimėjimais.

Paryžiuje, Maskvos susitari 
mas sutiktas su rezervais. 
Palauksią tolimenių sutarties 
išdavų.

Visoje Vakarų Vokietijoje 
sutartis sutikta s u dideliu 
džiaugsmu. Delegacijai grįžu 
šiai iš Maskvos buvo sukel
ta didelės ovacijos. Adena
uerio vyriausybės autoritetas 
dar labiau sustiprėjo.

Rytu Vokietijoje

Maskvos susitarimas buvo 
perkūno—trenksmas-,iš giedro

Lietuvos nac: salinė
M.Mažvydo L shoteka 

dangaus. Pankowo vyriausy 
bė niekados neištikėjo šito
kios konferencijos pabaigos. 
Rytų Liaudies Respublika ga 
Jutinai pranyksta Vakarų Vo 
kietijos Federalinės Respu
blikos šešėlyje.

Ko Kremlius siekia
Bendrai Maskvos sutartis y 

ra laikoma dideliu Vak. Voki 
edjos laimėjimu. Pasirašant 
susitarimą nei Bulganinas, nei 
Molotovas nieko nuežsiminė 
apie Paryžiaus sutartis, Voki 
• tijos įstojimą į NATO (Šiau
rės Atlanto Sąjungą). Politi
niam stebėtojui vis dėlto yra 
įdomu atspėti ką Rusija tikisi 
laimėti šiomis sutartimis. Juk 
ji ir ilgiau galėjo gyventi be 
Vak. Vokietijos. Prekybiniai 
santykiai su Vokietija ne tiek 
svarbūs.

Kurie arčiau pažįsta Rusi
jos politikus ir politika sako, 
kad rusai pamatė, kad būti 
užsispyrusiems nėra jokio iš
skaičiavimo Lig šiol vartoto 
mis priemonėmis neįstengė 
sulaužyti bendro vakariečių 
fronto. Spėjama, kad dabar 
bandys įsigyti vokiečių ir ki
tų europiečių simpatijas, kad 
izoliuoti Ameriką. Bet iš ki 
tos pusės visiems yra aišku, 
jeigu vakarai nebūt buvę vie 
ningi, tai Vokietija nieko ne
būt Maskvoje laimėjus. Šiuo 
būdu sudaryti laisvojo pašau 
lio bendrą frontą nepavyks, 
nes gyvenimo patyrimas visi 
ems yra parodęs, ko verti ru 
sų pažadai. Jie tik 'tada ska 
itosi, kai mato kad kitoj pusė 
je irgi yra jėga.

VIII METAI

0 kaip su Pabaltijo?

Taikos konferencijoje spren 
džiaut galutinai Vokietijos si 
enas. beabejo bus paliestas 
ir Pabaltijis. Bet kada tai 
bus?

Galimas daiktas, kad ir spa 
liaus mėnesyje keturių didži
ųjų užsienio reikalu ministé
rio konferencijoje kalbant a- 
pie kitas satelitines valstybes 
bus paliestas ir Pabaltijis.

Prancūzijos

Bėdos Maroke dar vis nesi 
baigia, Ypač padėti sunkina 
pačių prancūzų nevienoda nu 
sistatymas. Dešinios partijos 
linkusios laikytis griežtesnės 
politikos Maroke. Gi kitos 
nori duoti daugiau autonomi
jos vietiniams ir valdžią su
daryti kuo piačiausics koali 
cijos pagrindais

Jei prancūzai ilgiau svyruos 
Maroko nacionalistai grasina 
vėl pradėti teroro veiksmus.

— Rusijoj šiot,iis dienon is 
lankosi parlamentarinė misi
ja. kurią sudaro 12 parlamon 
to atstovu ir 5 senatoriai

Argentinos

Politinė padėtis dar is ne 
nusistovėjo Radikalų parti
jos atstovas Carlos J arette 
parlamente paprašė informa 
cf.ių, ar yra tiesa, kad akty
viosios tarnybos karininkų 
nuo lt) d r gsė.]O ligi 14 d. 
to pat mėi esio buvo areštuo 
ti

Jei lai būtų tiesa, tai pask 
virtiniu žinios, kad karinome 
nės tarpe yra nepasitenkini 
mo esama vyriausybe.

Kas laimės?

Politinė rinkimų propagan- 
d a yra pačiame įkarštyje. 
Rinkimai nebetoli, ,3 d spali
aus. Visi keturi kandidatai į 
prezidentui-: Juscelino Kubitš 
chek. Atihemar d e Barros. 
Juarez 'lávura ir Plinio Sal
gado, žvejoja miestuose ir ka 
imuose balsus. Kas laimės 
yra sunku numanyti.

Be to sklinda įvairiausių 
gandų apie kariuomenės paė 
mimą valdžios į savo rankas.

Kai dėl kariuomenės inter
vencijos, tai anot kaikurių 
politikų, ji yra galima- Tai 
įvyktu tuomet, kai Adhemar 
de Barros arba Juscelino Ku 
bitschek būt išrinktas prezi
dentu.

Jiems kariuomenė neleistų 
užimti valdžios, nes būtų pa
vojus komunistų įsigalėjime. 
Ar tikrai tokias intencijas tu 
ri kariuomenės vadovybė, ni 
ekas negali pasakyti tikrai. 
Pervarsmo galimumą dar di
dina slapta ginklų kontraban 
da iš užsienio ir jų išvogimas 
iš kariuomenės sandėlių.

Ginklų didesniais ir mažės 
nfais kiekiais buvo surasta 
Minas Gerais estade ir Rio 
de Janeiro federaliniame dfs 
trikte ir estade.

Iš S. Pauly esančių kariuo
menės bazių nėra dingusių gin 
klų ir nėra vedamų tardymų 
nei mieste, nei provincijoje.

1
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Kovoje Dėl Laisvės 
šešios savaitės

ZENONAS IVINSKIS

' (Tąsa)

LLV ŠAUKIASI Į VISUOMENE 
’ f.

Jau birželio 25 LLV paskel 
bė atsišaukimą į tautą. Ja
me skaitome:

«Nepriklausomosios Lietu
vos valstybė jau atstatyta. . . 
Raudonosios Lietuvos istorija 
jau baigta, ijr jos puslapį už
verčiau) kaip klaikų košma
riškas sapną».

Sunku šiandien gyvai per
duoti, su kokiu nuostabiu dva 
šios pakilimu, su kokiu šir
dies palengvėjimu anuo n 9 
tu lietuvis tarė šiuos žodžius 
nes jie buvo paimti lyg iš jo 
paties pergyvenimų, kai dar 
jam nuo veido nebuvo išny
kęs masinių deportacijų siau 
bo šešėlis .. Kitas naujas 
žodis j visuomenę, kai birže
lio 26 pavakare buvo laidoja 
mos apie 80 partizanų aukų 
Kauno kapuose Tarp rau
dančių motinų ir žmonų bei 
visos minios, kuriai liidoja 
mi buvo nepažįstami, bet bro 
liai, vyriausybės atstovo J. 
Ambrazevičiaus kalba buvo 
ištisas, himnas lietuvių patrio 
tizmui. . .

«Kokia stipri tėvynės mei
lė jau yra išaugusi jos vaikų 
širdyse, kad ištisi būriai, širn 
tai - tūk.'tančiai. . . savo no 
ru ryžtasi mirti, bet ne ver 
gauti».

Per :adiją girdimam tokiam 
žodžiui visa Lietuva tegalėjo 
pritarti, nes visoje Lietuvoje 
gausiai pridygę partizanu k a 
pai skelbė akivaizdu tautos 
karžygiškuma.

Entuziazmas ėjo nėr kraš
tą. įvairūs koleKtyviai. įs
taigos, įmonės, inteligentai, 
darbininkai, ūkininkai džiau
gėsi išsi' adavimu iš vergijos. 
Sveikinimai vyriausybei ėjo 
dešimtimis iš Įvairiausių vie 
tų. Reikėjo tiesiog jaudintis 
skaitant ant «pergamento» ar 
kokio kitokio provincijos 
krautuvėje surasto popieriaus 
gražiai išrašytus ir išpieštus 
sveikinimo tekstus, po kuri
ais buvo šimtai pavardžių, 
dažnai rūpestingai darbo ran 
kų išvingiuotomis raidėmis. 
Kai telegrafas ir telefonas iš 
viso tik karo reikalams tevei 
kė, tokie sveikinimai būdavo 

pristatomi savomis priemonė 
mis — motociklais, uviračiais 
arkliais ir pėsčiomis, ir jų su 
sidarė stora byla.

Sekmadieniais vyriausybės 
nariai, kol nebuvo jiems atim 
tos paskutinės susisiekimo 
priemonės, lankė provinciją 
ir informavo gyventojus apie 
padėtį. Ir visuomenė gyveno 
tuo pačiu užsidegimu, iš ku
rio kilo ir būdingas vienoje 
kalboje vyriausybei pirminiu 
kaujančio pareiškimas:

mums buvo padovanotos gy 
vybės, ir jas turime dabar 
paskirti Lietuvos labui...

Kai atėjo pati sunkiausia 
diena naujoje okupacijoje, 
kai naujasis okupantas reika 
lavo kad vyriausybė nebesi- 
vad ntų vyriausybe o tik «ra 
tais» ar panašiai, savo nusis
tatymui ir balsui sustiprinti 
vyriausybė susikvietė apie 60 
įvairių visuomenės veikėjų. Ir 
čia be jokio svyravimo visuo 
menės atstovai pritarė vyriau 
sybės nusistatimui neišduoti 
idealo, vardan kurio sukilėli
ai kraują liejo.

Bet tie vokiečių reikalavi
mai ir spaudimai vis stiprėjo 
ir stiprėjo^

PRIEŠ LLV NACIAI

Jau birželio 25 ryta Kauno 
ka»o lai ko komendantas gen. 
Pohl įsakmiai pabrėžė L L v y 
riaiisybės atstovams (J Šle
pečiui. V Landsbergiui Žem 
kalnini. St ir Z. Ivinskiu), 
kad su LL vyriausybe jis ne 
g-'lįs tartis: tam jis neturįs jo 
k'ii įgaliojimu B e t su tos 
vyriausybės paskirtu komen
dantu nulk. .1. Bobeliu palai
kyti sant kius jau nematė 
kliūčių Nors gen. Pohl ir 
vėliau parodė didelio korek
tiškumo LL vyriausybės atž
vilgiu, bet iš dažnų vizitu 
pas jį (savo Feldkommandan 
tur» gen. Pohl įkūrė buv. 
Lietuvos užsienių reikalų mi 
nisterijos rūmuose) buvo ma 
tyti. kad jam buvo trukdoma 
palaikyti betkokius. santykius 
su lietuvių vyriausybe, jis vis 
dėlto parodydavo daugiau 
respekto jai, nei jam buvo 
leidžiama iš viršaus. Čia jau 
reiškėsi ir toliau labiau ryš

kėjo skirtinga kariuomenės 
ir partijos linija, ar bent tak 
tas.

Tos pačios dienos vakarę 
kai gen. Pohl ant rotušės ai 
kštės žolyno LL vyriausybės 
nariams davė audienciją ir 
atsakinėjo į įvairius klasinius 
per Kauno radiofoną vokie
čių kariams, vokiškai «Propa 
ganda Kompagnie» spekeriai 
kalbėjo apie senųjų «ordino 
žemių» laimėjimą, apie vokie 
čių Memelio (Klaipėdos) atga 
vfmą» ir tt. Tą pat dieną ro 
dos, ir vokiečių tele
gramų agentūra paskelbė mig 
lotais žodžiais, kad esą Balti 
jos kraštuose kaikurių asme 
nų reiškiamos aspiracijos 
neišreiškia auswaertigesarato 
nuomonės...

Nuo šio momento apdariau 
galvojančiam lietuviui buvo 
aišku, kad LL vyriasybės die 
nos negalės būti ilgos, kad 
vokiečiai yra perdėm nriešin 
gi nepriklausomai Lietuvai 
atstatyti Birželio gale buvo 
aišku, kad lietuvių tautos su 
kilimas prieš bolševikus ir 
LL vyriausybės paskelbimas 
buvo stipriai susikryžiavę su 
nacių tikslu — i š Baltijos 
kraštų pagaliau pasidaryti že 
mės ūkio bazę, taip reikalin 
ga industrializuotam cechui. 
Naciai vaizdavosi, kad jie at 
baigs tai. ko neįstengę kry
žiuočių ordinas (pal. «Mein 
KampM.

Tai buvo skaudi ir žiauri 
tikrovė, prieštaraujanti žmo 
nių viltims. Ir vyriausybė 
jautė, kaip okupantai žings
nis no žingsnio vis labiau su 
varžo jos veikimo laisvę ir 
kaip, nepaisydami protestų 
viską perima į savo- rankas 
Buvo neleista lietuviam orga 
n’zuot5 savo tautinio korpo u 
iš raudonosios armijos ištrū
kusius lietuviu dalinius iš kar 
to paėmė į nelaisvę Tuojau 
buvo užblokuotas radiofonas 
vyriausybės skelbimams, su- 
konfiskavn pašto ženklus, iš
leistus sukilimui paminėti. Ne 
bebuvo galima vyriausybei 
pasinaudoti tuo pačiu «Į Lais 
vę» laikraščiu. Norėjo, kad 
vyriausybė pasiliktų be bal
so. ir tada, tikėjosi, savaime 
anie ja visi užmirš. Toliau 
atėmė visas susisiekimo prie 
mon.es, kad negalėtų vyriau
sybė nė pajudėti. Pagaliau 
naciai atėmė ir min. kabine
to patalpas, neleisdami pasi
imti net rašomųjų mašinėlių 
Ministério pirmininko kabinę 
te įsikūrė komisaras Crame-

Jurgis Kastytis Gliaudą

KOLUMBUI
širdy tokia isteriką, 
tiek nerimo žaizdų - 
tu atradai Ameriką, 
o aš ją prarandu.

Aš prarandu tikėjimą, 
kad ši šalis gyva — 
kad mato ji kalėjimą, 
kur kali Lietuva.

Ir kas čia besirūpina.
kad taip aplink klaiku — 
mielaširdystės trupinius 
barstyt juk nesunku.

Kolumbai, kas naikinamus 
kas kenčiančius užstos?
Vėl siek krantų nežinomų, 
Amerikos kitos!

Halina D. Mošinskienė.

Atsisveikinimas su 
Motina M, Aloyza.
Kiekviename pasisveikini 

me yra visada džiaugsmo 
spindulėlis, kiekviename atsis 
velkiname yra liūdėsio ašarė 
lė. S. Paulo lietuviai nuošir 
džiu džiaugsmu pasitiko sve 
čius iš tolimų kraštų atsilan
kiusius, ir su paslėptu liūde
siu palydi juos. Ne čia gyve 
nantiems reikalingi nauji žmo 
nes, kurie savo energija, pa 
siryžimu, dvasios taurumu su 
žadintų norą augti, pakilti, 
nusipurtyti smulkmenų ir ei
ti tuo keliu, kuris vestų į to 
bulėjima, sielos grožį ir gai 
vintų gęstančius idealus

Dėka Eucharistinio Kongre 
so įvykusio neseniai Rio de 
Janeire, lietuvių kolonija S. 
Paulyje susilaukė visą eilę 
garbingų, brangių svečiu ir 
užsimiršo ginčai, smulkios in 

ris, o LLV persikėlė Donelai 
čio gatvėje į senuosius min. 
kabineto namus. Visa tai bu 
vo daroma tylomis, neva ka 
ro reikalais pasiteisinant.

(B. D.) 

trigos, nes kiekvienas laukė 
išsiilgta širdimi laukė. - Ir 
momentui atrodė, papūtė Lie 
tuvos laukų vėjas ir grįžo 
mylimi balsai iš tėviškės, iš 
gimtųjų namų. ..

Motinos Aloyzos pobūvis 
mūsų tarpe sužadino lygiai 
tuos nat jausmus. Bet atėjo 
valanda ir tenka skirtis. La 
bai nenoromis turime atsisvei 
kinti. Tas atsisveikinimas į 
vyksta Seselių Pranciškiečjų 
gimnazijos salėje šio mėn. 
11 d 3 vai. p p. Jį suruošia 
moksleiviai ateitininkai ir lie 
tuviu kalbos mokytojų taryba 
vadovaujant kun. J. Šeškevi
čiui.

Gimnazijos salė prisipildo 
jaunimo, vaikučių ir jų tėvų 
kurie myli lietuvių kalbą ku
rie myli tėvynę. Susėdus ra 
tu matome savo tarpe Sese 
les Pranciškietės. kuriems va 
dovauja gimnazijos direktorė 
sesuo M. Julija Štai ir gar 
bingoji viešnia Motina M. A- 
loyza, jų tarpe ir Sesuo Regi 
na palydovė jos.

Programa pradeda jaunu
čiai pranešėjai Stasiukas ir 
Juozas: «Ka n matote mudu 
kad ir nedideli vyrai gavome 
didelį uždavinį, pravesti šios 
dienos iškilmes», ir tikrai

(pabaiga 3 pusi.)

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Tąsa)

JAPONIJA

Viskas čia atrodo kitaip ne 
gu bet kuriam kitam pasaulio 
krašte. Jų namai, drabužiai, 
daugumoj visiškai kitokį ne
gu mes esame pripratę čia 
matyti Kartais galima pama 
tyti susimaišiusius rytų ir va 
karų stilius. Bet nereikia už 
miršti japonai dar prieš maži 
au kaip šimtmetį buvo feodą 
line tauta ir visokie moderniš 
ki išradimai jiems ir dabar 
yra daugumoje gerokai sveti 
mi Naujoji architektūra tai
pogi jiems dar nelabai įpras
ta. Jie dar stipriai laikosi 
savo senų papročių ir seno
viškų tautinių drabužių.

Japonai yra geltonosios ra 
sės atstovai Jie yra labai 
protingi ir nepaprastai darbš 
tūs, moka mažu pasitenkinti 
ir pripratę gyventi labai blo
gose sąlygose. Jie labai re
tai ką nors kopijuoja iš kitų. 

Viskas yra labai originalu ir 
gražu. Jie, visiškai priešin
gai kaip kad daugelis galvo
ja, yra labai malonūs žmonės. 
Jie mėgsta gerus anekdotus, 
juokiasi labai daug, o jų vai
kai, nežiūrint kartais ir labai 
vargingų gyvenimo sąlygų, 
džiaugsmingai leidžia vaikys
tės dienas. Suaugę ir gyve
ną gerose sąlygose, mėgsta 
gerą muziką (o ypač Pietų 
Amerikos!), gražią poeziją, 
puikius porcelann dirbinius, 
tapybą ir gerą teatrą. Ju šven 
tykios ir jų nenaprasti sodai 
yra didžiulis originalinis tur
tas. Jų porcelano dirbiniai, 
piešiniai ant šilko ir medžio, 
— žinomi bet kuriam pasau
lio kampelyje. ..

ISTORIJA

Japonijos istorija žinoma 
tik iš senovės legendų ir pa
davimų. Pagal šitas legendas 
Japonijos salos susidarė iš 

suledėjusių lietaus 

lašų, kuriuos jų dievas kūrė- 
jas Izanagi pabėrė iš danga
us virš Pacifico Okeano. Ta
is priešistoriniais laikais jų 
saulės deivė Amaterasu o-mi 
kami išmokė žmones kaip pa 
gaminti drabužius ir juos ne
šioti. kaip auginti ryžius ir 
dirbti darbus Archeologai 
tvirtina, jog japonai yra atke 
liavę greičiausiai iš Kinijos 
dar akmens gadynėje Vė 
liau jie turėjo labai artimus 
santykius su Korėja ir iš jų 
jie išmoko kinietiškas raides, 
konfucionizmą, budizmą, šilko 
vabalėlių auginimą ir apsiren 
gimė meną. Todėl ir visą la 
iką japonai palaikė glaudžius 
ryšius su kiniečiais ir korėji 
ečiais. Bet 1863 m. ameriki
ečių admirolas Perry įplaukė 
į Uragos uostą ir pareikalavo 
iš japonų užme’gsti santykius 
su vakarų pasauliu. Bet. jau 
ir prieš tai japonai turėjo 
prekybinius santykius su olan 
dais ir portugalais. Ir net da 
bar dar galima rasti portuga 
liškų žodžių japonų kalboj.. .

Moderniosios Japonijos pe
riodas prasidėjo tik nuo 1868 
metų, imperatoriaus Meiji vai 
dymo laiku. Daug įvairių pa 

keitimų buvo padaryta: iš Ky 
oto sostinė perkelta į Tokyo, 
su daugeliu kraštu užmegsti 
prekybiniai santykiai, pradė
ta spausdinti laikraščiai, pas 
tatyta didelių tiltu Tokyo mi 
este, ir miestuose japonai pra 
dėjo dėvėti vakarietiškus dra 
bužius. Japonai tuo laiku da
ug ką pritaikė savo krašte 
(žinoma, savo stiliuje!).

Bet daugiausiai pasikeitimų 
visdėlto įvyko po II Pasauli
nio Karo. 1952 metais Japo
nijoj įvyko pirmą kartą lais
vi rinkimai ir jie tapo laisva 
valstybe. Japonija dar labiau 
išvystė savo prekybą ir pra
monę. Žinoma, po karo jie 
neteko visų savo užgrobtų 
žemių ir vėl turėjo grįžti į 
savo salas, kurios yra iš ti 
krųjų gerokai permažos 88 
milijonams žmonių. B e t o, 
kasmet priauga dar po vieną 
milijoną ..

GEOGRAFIJA

Atvažiavus i š Brazilijos, 
Japonija atrodo labai mažas 
kraštas. Beveik visi atstumai 
čia yra labai maži. Japonija 

yra maždaug 40 kartu mažės 
nė už Braziliją ir turi mažda 
ug apie 1 1/2 kart daugiau 
gyventojų. Dirbamos žemės 
yra tiktai vienas penktadalis, 
o visas kitas plotas yra ugni 
akalaių kilmės uola. Todėl 
Japonijoj kiekvienas žemės 
plotelis yra kultivuojamas ir 
nepaprastai gerai tręšiamas. 
Tuščių plotų čia nėra, ten 
kur nieko nepasodinta — re
iškia, niekas jau ten neauga. 
Jie augina įvairiu rūšių kul
tūras: ryžius, linus, kukurū
zus, kviečius įvairių rūšių va 
ismedžius, specialius medeli 
us šilkaverpiams kirminams. 
Iš vaismedžių ypatingą svar
bą turi vyšnios. Jos duoda 
skanių vaisių, o žiedai papu , 
ošia visą kraštą romantiška 
kloste. Maždaug kovo mene 
šio antroje pusėje, iš viso pa 
šaulio plaukia turistai pasiži
ūrėti vyšnių žydėjimo. Tuo 
metu visi laivai ir lėktuvai 
yra perpildyti...

Jaooniją sudaro keturios sa 
los: Hokkaido, Honshu, Shi 
koku ir Kyushu. Jose randa 
si maždaug apie 200 ugnia- 
kalnių. Iš jų dar 52 yra ne
užgesę. .. Todėl žemės dre-
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V

Žvilgsniai i Lietuviška darba.
ANTANAS DUTKUS

(Tąsa)

Ne taip seniai girdėjome ti 
ek daug kalbų apie mūsų or 
ganizacijų pirmininkų savaiti 
nius posėdžius. Manome, kad 
šituose posėdžiuose taip pat 
buvo iškelta daug minčių ir 
parodyte ne mažiau ryžtumo, 
kad ką nors konkretaus įne
šus į musų pilkąjį ir kasdi
en vis labiau blunkantį gyve 
nimą. Taip bent mes manome. 
Juk kam, pagaliau, rinktis, 
jei nėra rimto reikalo Iš tų 
posėdžių buvo tikėtasi, buvo 
manyta, kad kas nors konkre 
taus ir ryžtingesnio iš musų 
visuomenininkų pasirodys. 
Bet ir, čia, kaip matome ir 
konstatuoti galime: padėtas 
mirties taškas ir visų projek 
tu lapas užverstas.

Viena musų solidesnių or
ganizacijų nutarė «organizuo 
ti aukso knygą reikalingų lė 
šų sudarymui» ir «pakeltu ti
pu ir pasirvžimu toliau dirb
ti. . .* O p. Z Bačelis per 
spaudą kelia taip pat reikš- 
mingą ir būtiną reikalą Bnan 
elniai remti 16 Vasario Gini 
nazijos auklėtinius.

Jeigu pastarojo keliamas 
reikalas turi savo Dagrindą, 
aiškų tikslą ir gerus norus 
padėti jaunuoliams siekianti 
ems mokslą ir, m inome. gali 
susilaukti ne mažu šalininkų, 
tai, anaiptol, negalima pasa
kyti apie aną organizaciją ir 
jos «ryžtingumą» dirbti su «a 
ukso knyga*, žinant, kad ji 
valdo milijoninį turtą

Nors organizacijos savo su 
sirinkimuose dažnai kelia kla 
tįsimus, kad įtrauka? kuo da
ugiau stipresniu. ypač intelek 
maliniu pajėgų kultftrishm 
ir visuomeniniam darbui. Ta 
cinu, ne paslaptis ,yra, kad 
tos pačios organizacijos to-n 
pajėgom uždaro duris Aišku, 
esant tokiai padėčiai, n;eko 
naujesnio bei gyvesniu sula
ukti nėra galimybių. Kai ku 
rių «veikėjų* visuomenišku
mo silonybės kompleksas vr t 
per daug didelis .Jiems nau 
jų jėgų įsileidimas sukelia 
baimę, kad nepraradus savų
jų šalininkų tarne prestyžo. 
Dėl to ir bijomasi naujų jė
gų, dėl to nuo jų ir kratoma 
si. Pasėkmės to aiškios: jo
kio pozityvaus darbo neparo 
doma, mehtnkoliškas apsnfldi 
mas ekonominiai nedatekliai 
visus smaugia ir, tikėtis rei- 
I ia. kad greitai sulauksime 
paskutinio tautiniai lietuviško 
veikimo aldúsio.

Mūsų troškimas, kad tas 
neįvyktų.

Neseniai teko skaityti a- 
pie D. Britanijos lietuvių gy
venimą, kur pasakyta, kad 
«Londono Lietuvių Namų Ben 
drovė nupirko 6 aukštų namą. 
Nusipirko didelę spaustuvę. 
Leidžia kas mėnesį po vieną 
naują knygą i r savaitraštį 
«Europos Lietuvis.» Be to, 
tomis pačiomis žiniomis, lietu 
viai įsigijo ir savo vasarvie
tę netoli Londono su ne ma
žu žemės sklypu, pastatais ir 
kitais tam reikalui įrengimais.

Džiaugiamės, kad kitur lie
tuviai dirba ir jų darho vaisi 
ai yra aiškūs, konkretus. O 
mes, palyginus su D Britani
jos lietuviais, esame kelerio
pai skaitlingesni, ne mažiau 
ekonomiškai stiprūs, ne tik 
naujo nepajėgiame sukurti, o 
priešingai — kas jau įgyta, 
dalimis likviduojame.

Mes turime s-tvųjų tarpe 
gerų tautiečių, kuéie kiekvie 
nam aiškiam ir naudingam re 
įkalni nesigaili duoklių. Jau 
gyvenimo praktika parodė, 
kad jie ne dešimtis, o šimtus 
tūkstančių sumeta. Tik. žino 
ma. reikia aiškiai ir sąžinin
gai tais tūkstančiais pasielgti, 
reikia atvirai parodyti, kam 
jie kolektuojami, kokiam tiks 
lui naudojami.

Kodėl sanpauliškiai lietuvi 
ai negalėtų išleisti, jau nesa
kau kas mėnesį, bent kasmet 
po knygą? Galėtų ir labai 
lengvai, tik reikia noro, kad 
ta knyga, arba bent žmoniš
kas laikraštis ar žurnalas pa 
sirodytų Tam reikia tik su
tartino darbo ir bendro kelio. 
Atsiras ir finansinė parama, 
jei būsime nuoširdus patys 
prieš save ir prieš visuome
nę.

Tiesa ir pas mus yra pasi
rodžiusių keletas knygučių 
Bet tai nėra vienos bei kitos 
kurios organizacijos nuopel
nas, tai tik grynai individua
linis pasiaukojimas. O šitas 
darbas daug tobuliau būtų ai 
liktas, arčiau tikslo būtų pri
ėjęs, jei jisai būtų dirbamas 
organizuotai, sutartinai, kaip 
tas kitur yra daroma

Turime savųjų tarpe ir ra
šytojų, ir žurnalistų, ir me- 
ninku, ir stiprių ir gerai pri
tyrusių intelektualinių pajėgų 
visuomeniniame darbe. Subū 
rus tas visas jėgas, ar negali 
ma būtų daug ir gero padary 
ti lietuvybės naudai? Taip, 
būtų galima, ir tas darbas 
vustytųsi labai lengvai, j e i 

nebūtų tuščio egoistinio jaus 
mo ir tuščios garbėtroškos.

Miisų lietuviškos visuome
nės ta saujelė kaip buvo, ta
ip ir pasiliko lietuviška, ki
ekvieną lietuvišką pasireiški 
mą ji priima su šiluma ir pa 
garba. Tačiau ji yra labai 
jautri ir greitai reaguoja j 
abejingą, ją įžeidžiantį ir ne
aiškų darbą. Ja skųstis ir ją 
kaltinti, kad ji atšalusi nuo 
lietuvybės, mažai lanko ir ne 
sidomi lietuviškais parengima 
is ar kokiais pobūviais - vi
siškai negalima. Ji jau ne 
vieną kartą įrodė savo duos- 
numą ir pasiaukojimą visuo- 
roeiiiniam lietuviškam darbui. 
Bet reikia atminti, kad ji, lie 
tuviškoji visuomenė, nėra 
medžiaga, kaip norima iš jos 
padaryti, ji yra gyvas kūnas 
ir, pripažįstame, daugiau lei- 
tuviškesnis n e t ir-už tuos, 
kurie tik apie save tiek daug 
kalba ir savo žygiais vien 
patys didžiuojasi.

Kaltiname dėl pasyvumo Ii 
etuvišką šeimą, het užmiršta 
me, ir tai tiesa, kad ne šei
ma yra kalta, kuri abejingai 
žiūri į visuomenininkus rėks
nius, o patys rėksniai, kurie 
ar nemoka, ar nenori prie Ii 
etuviškos šeimos prieiti Juk 
tai ne paslaptis, kad jos jieš 
kome tik tada, kada reikaliu 
ga papildyti nedatekliai, ka
da savo asmeniškai garbei ir 
pasididžiavimui reikalingas y 
ra taip niekinamos lietuviškos 
šeimos kišenius. Juk tai ti
kri faktai, kurių niekas nega 
Ii paneigti Nors apgailėtina, 
tačiau taip yra pas mus Ir 
tos mūsų gyvenimo nuogos 
realybės neleidžia sukurti ką 
nors kilnesnio, ką nors rim
tesnio, ką nors aiškaus ir sti 
presnio. kad kuo galima būtu 
nors mums patiems, pasidžia 
ūgli bei pasigerėti, kaip ma
tome pas D. Britanijos. Kana 
dos, Urugvajaus ir kitų kraš
tų lietuvių kolonijose. Jie tu 
ri savo tautinius namus, kul
tūrines ir ekonomines draugi 
jas, laikraščius, knygas, radio 
valandas Opas mus? Tik 
žodžiuose, ir daugiau nieko. 
Kaltinama lietuviška šeima 
už jos abejumą, už jos pasy
vumą ir — n'O jos tolinama- 
si, nuo jos šalinantis, nuo jos 
bėgama! Prie jos sėlinair.a- 
si, ne nuoširdžiai, tik tada, 
kada tikimasi, ne aiškiais pre 
tekstais prisidengus, gauti ma 
terialinių gėrybių.

Pridėkime ranką prie savo 
krūtinės i r prisipažinkime, 
kad tai yra tiesa.
Tiesa skaudi ir lietuvius ža
danti.

(pabaiga iš 2 pusi )

jas gražiai pravedė. Pradžio 
je visi bendrai sudainavo 
«Siuntė mane motinėlė.» Se
kė «Kúkú», kurią išpildė vi
sos pradžios mokyklos lietu
vių kalbos klasės. Toliau pa 
sirodė P. A. Gudavičienės 
klasė - dailiai, gražiai. Vėl 
visi sadainavo «Alutį*. Dėklą 
mavo mažytė Milda Bliujūtė. 
Linksmai praėjo p. Br. Kaz- 
lauskienėsir p. J. Valeikie
nės mokinių rinktinė: «Žvir
bli, žvirbli... «ir «Pinigų ieš 
kojimas». Vėl visi dainavo, 
deklamavo. Gražiai, b e t su 
stoka gracijos šokis «Kepuri 
nė* šokamas vyresnių ateiti 
ninkių. (Čia prašau neužsi
gauti dėl pastabos, bet vyrės 
nes mergaitės turėtų tuo pa 
birūpimi, bent pasirodant vie 
šai.) «Teatras* sukėlė juoko 
nors daugelio jau buvo maty
tas per Joninių laužą. Labai 
rūpestingai p J. Valeikienės 
paruostos mergaitės šoko 
«Audėjėję» — šokis atvaizdu» 
jantis audėjos visą darbą

P lei Jarmalavičiūtei paly
dint piano, vyresnieji padai
navo «Aš padainuosiu. . .» su 
turtinai, gražiai. Gimnazijos 
mokinė Liudvika Mošinskytė 
padeklamavo tremties vaiko 
eilėraštį «Kur mano nameliai 
ir kvertetas: Laimutis ir Ro
mas Dovydaičiai, Liucija Juo 
delytė ir Julija Jurgelevičiū
tė «i as aš esu* Si. Lauciaus 
Mažytė Liucytė Adamavičiū- 
tė pasirodė su eilėraščiu «Svie 
diniukas», o P. E Antanaitie 
nės klasė su «Kas jūs esat?» 
P. Satkūnas ir Birutė Čemar 
Kaitė pasakė gražų eilėrašti.

Sekė toliau, publikai kan
triai stebint, jaunesniųjų atef 
tininkų šokis «Suktinis» pa
ruoštas p J. Valeikienės, pa 
lydint akordeonu Laimučiui 
Dovydaičiui. Mažytė Asta 
Vinkšnaitytė padeklamavo 
«Dviratuką» Vėl bendra dai 
na ir didžiausio juoko sukė
lusi improvizacija «Tekėjo

» ■»» ♦» ■»» ♦» ♦» «» •» <♦» ■»» .

Vila Belos Tėvu 
Komiteto

PRANEŠIMAS.

Š/m rugpjūčio raėn. 13 d. 
Vytauto Didžiojo vardo mo
kyklos patalpose, kuriose vy 
ko popiečių lankytojų paro
dėlė, darbų įvertintojų komi 
sija iš agronomės - tautodai
lininkės Česlovos Boguslaus- 
kienės ir tautodailininkės Ka 
rolinos Navickienės Dalyvau 
jant Tėvų Komiteto Atstovei 

saulelė . . «Labai dailiai pa 
šoko «Mikitą» p Valeikienės 
paruošti berniokai: Albinas, 
Romas, Stasukas ir Juozas.

Po bendros dainos, šoka
mas vyresnių ateitininkų «Kai 
velia* vad. mok. M. Vinkšnai 
tienei. P. Muz. J. Kaseliūnas 
kreipiasi į Motiną Aloyzą ir 
visus susirinkusius dėl lietu 
viško jaunimo savitarpio susi 
rašinėjimo, ragindamas tėvus 
padėti tame sumanyme vai
kams. Ir ištikrųjų jei tėvą! 
būtų daugiau užinteresuoti 
savo vaikų lietuvišku auklėji 
mu, mums, lietuvių kalbos 
mokytojams būtų daug leng
viau dirbti.

Pagaliau Seselės Kristinos 
klasės atstovai neša Motinai 
Aloyza: ir Seselei Reginai do 
vanas ir įteikdami jas taria 
atsisveikinimo kalbą. Žodis 
lietuviškas, kurį vaikai taip 
lengvai tartų Lietuvoje ir taip 
sunkiai j; taria Brazilijoje. 
Bet tegul jie taria jį nors sun 
kiai, nors iškreiptai, gal išau 
gę jie pajus visa savo širdi
mi to žodžio verte. Tebūnie 
vibiems pavyzdžiu Motina M. 
Aloyza, kuri išviso nėra ma 
čiusi Lietuvos, bet kuries lie 
tuviškoje kalboje nėra nei 
vieno svetimo žodžio

Užbaigai taria žodį Motina 
Aloyza, pasidžiaugdama vai
kų lietuvišku pasirodę mu ir 
Sesuo Ragina pažadėdama 
papasakoti JAV išgyventus 
įspūdžiu Brazilijoje

Prieš išsiūk irstant dar visi 
nueina fotografuotis paleidau 
jant to Motinos Aloyzai, kad 
ilgiau liktų atminimas šviesių 
išgyventų momentų, kurių 
taip šykštų kasdieniniame gy 
venime ir kurie taip greit 
praeina

Svečių tarpe buvo Seselės 
Pranciškietės Kun. Sugintas 
ktm. P. Ragažinskas K. Paže 
raitė, inž Z. Bačelis ir visa 
eilė asmenų prijaučiančių lie 
tuviskai veiklai po Pietų Kry 
žiorai.

Poniai Marijai Jankauskienei 
ir stebėtojoms rankdarbių mo 
k y loja i tautodailininkei Salo 
mejtki - Genei Teresevičienei 
su rašytoja Karole Pažėraite, 
peržiūrėjusios eksponatus nūs 
prendė. kad pagal kokybę 
eksponatų bei didžiausią 

taškų skaičių, aukščiausių 
premijų nusipelno:

MERGAITĖS:
Olga Krutuiytė /I-ą vietą/ 

už išsiuvinėtą paveikslą «Lie

(pabaiga 4 pusi.)

bėjimas Japonijoj yra kasdie 
ninis reiškinys Į metus Ja
ponijoj yra užregistruojama 
virš 3000 žemės drebėjimų. 
Dažniausiai tie žemės drebė
jimai buna labai silpni. Gali 
ma kartais pastebėti kaip ju
da pakabintos elektros lem
pos. Dėl žemės drebėjimų ir 
namų statyba gerokai skiria
si nuo mūsiškės. Įstatymais 
jau uždrausta statyti didesni
us namus kaip aštuonių aukš 
tų. Beto, čia pastatyti namą 
kainuoja maždaug 5/6 kartus 
daugiau negu Brazilijoj. Rei 
kia labai daug geležies ir ce 
mento! Tai apsaugoja namus 
ir nuo nepaprastai galingų 
vėjų vadinamų taifūnų.

Japonijos klimatas gana pa 
našus į Kanados klimatą. (Ma 
nau pietų Kanados klimatą.) 
Vasaros čia būna trumpos, 
bet labai drėgnos ir labai 
karštos. Žiemos metu čia bu 
na gerokai sniego. O ypač 
kietos žiemos būna Šiaurinė
je Japonijoj, Hokkaido saloj.

Jų šventasis kalnas Fujiyama 
ir vasaros metu būna sniegu 
apdengtas. Jo baltuojančią 
4000 metrų viršūnę puikiai 
galima iš Tokyo matyti. Jų 
priežodis sako: «Kas per visą 
savo gyvenimą neįlipa į Fuji 
kalną, tas yra kvailas, bet 
kas bando j Fuji kalną užkop 
ti antrą kartą žmogus labai 
kvailas!...

JAPONIJOS INDUSTRIJA

Yra nepaprastai gerai Išsi
vysčiusi. Nors jų kraštas ir 
nėra didelis, bet japonai be
veik visose pramonės Šakose 
daugelį ir didelių ir kultūrin
gų kraštų jau yra pralenkę. 
Jie labai daug išveža, kad 
galėtų kaip nors išmaitinti 
taip skaitlingą tautą į kitus 
kraštus jie išveža: įvairių si
ūlų už 220 milijonų dolerių, 
vilnos išdirbinių - už 53 milj. 
dolerių, geležies ir plieno - 
150 milj., žuvų — 50 milj., la 
ivų — 50 milj., drabužių 50 

milj., šilko — 45 milj., teksti
lės mašinų — 46 milj. ir me
talo dirbimų — 38 milj. dole 
rių. Toks maždaug jų buvo 
eksportas J954 metais. Iš ki 
tur jie įveža: medvilnės • už 
4(>0 milj. dolerių, ryžių — 250 
milj. (1.420.000!. .), žibalo — 
175 milj., kviečių — 150 milj. 
vilnų — 130 milj., cukraus — 
100 milj., geležies rūdos — 56 
milj. (ji daugumoj įvežama iš 
Brazilijos, o plienas vėliau 
parduodamas Brazilijai), so
jos pupelės — 55 milj. (dau
gumoj i š Brazilijos), anglių 
— 52 milj. dolerių. Čia pažy 
mėjau tik svarbesnius japonų 
išvežamus produktus pagal 
šių metų statistikos davinius. 
Žinoma, dar daug dalykų aš 
čia nepažymėjau dėl vietos 
stokes. O iš tikrųjų dar yra 
daug dalykų gaminamų Japo 
nijoj: įvairūs muzikos instru
mentai, perlai, vaikų žaislai, 
foto aparatai (kai kurie geres 
ni už vokiškuosius), koralai 

ir įvairiausi kiti papuošalai, 
dirbtinos gėlės, vėduoklės ir 
t. t. Perkant tas visas prekes 
Japonijoj, jos yra nepaprastai 
pigios. Beto, turistams j i e 
duoda apie 30 % nuolaidos. 
Viskas maždaug tris arba 4 
kartus pigiau negu Brazilijoj. 
Tiktai maisto produktai maž
daug tiek pat kainuoja kaip 
ir čia São Pauly.

JAPONIJOS MIESTAI

Daugelis sunkiai gali įsiva
izduoti Japonijos miestus. Pa 
gal gyventojų skaičius Japo
nijos miestai yra labai dideli 
taipogi jie labai dideli savo 
užinanau plotu, bet savo išva 
izda Japonijos miestai nedaro 
labai gražaus įspūdžio. Be
veik visi didieji namai yra 
maždaug 300 arba 400 metrų 
ilgio, maždaug paprastų kare 
ivinių stiliaus i r 8 aukštų. 
Kai kurie turi bokštelius ir 
sodelius ant stogo. Mieste y 
ra daug 3 ir 4 aukštų namų.

Didieji namai miesto centre 
yra mūriniai, bet prie š i t u 
milžiniškų namų šono, visada 
galima pamatyti pakrypusių 
bakūžėlių, kuriose gyvena bi 
ednuomenė. Tie nameliukai 
gerokai panašūs į Vila Pru
dente «fivelas»... ir, žinoma 
labai gadina visų japoniškų 
didmiesčių vaizdą.

TOKYO miestas turi 7,8 mi 
lijonus gyventojų. Miestas la 
bai judrus ir gerokai triukš
mingas. Tai dviračių, motoci
klų ir lietsargių miestas. Ne
retai galima pamatyti ir seno 
višką susisiekimo priemonę 
«rikšą» — vežimėlis traukia
mas žmogaus, arba jau kiek 
sumodornintą — vežimėlis tra 
ūkiamas žmogaus su dviračiu. 
Taxi čia niekad netrūksta. 
Jų kainos pažymėtos ant au- 
tomobiliaus šono. Kainos: 70 
80 ir 100 yenu. Padalinę iš 
5 gausite kruzeirus. O pas
kum kas 400 metrų dar prisi 
sideda p<» 20 yenų.

(B. D.)
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' Karolė Pažėraitė

36-tasis Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas Brazilijoje

(tąsa)

Ši naktis Rio de Janeire,
— baigė savo kalbą Brizgys
— yra simbolis, parodantis, 
kad tarp laisvojo pasaulio ka 
talikų ir tų, kurie yra anapus 
Gel. Uždangos egzistuoj a dva 
sinė komunija Kalėjimų ir 
komunistų koncentr icinių sto 
vykių kankiniai nėra ir nebus 
užmiršti »

«Diário Carioca» 23/7 str. 
«Kartojasi Kristaus Kalvari
jos» mini vysk, Brizgio var
dą. Kituose laikraščiuos i ta 
i p pat.

Ta pat proga «Jornal do 
Brasil» 24/7 įdėjo ilgoką iš
trauką i š Juozo Scholmer 
knygos «Vorkuta», kurioje a- 
prašoma gražiai lietuviai (800) 
ir mišios laikomos kasyklose. 

, Vysk. Brizgio vardas po 
Kryžiaus Kelių, pasidarė tiek 
populiarius, kad per Kongre
so uždarymą, pranešėjas, iš- 
o ard ridamas kardinolus, kopi 
ančius laiptais prie altoriaus, 
išvardino vienintelį lietuvį vys 
lupą V Brizgį, kuris tuo me 
tu jau sėdėjo savo vietoje

Dar norėčiau pridurti, kad 
baigiant Kryžiaus Kelius, pa
sigirdo spiegiantis greitosios 
pigelbos bals s vlan^m. kad 
kas įvyko. >ii atburzgė moto 
.ciklu ptreigúnas, o paskui jį
aiitomob ly koplytėlė su Apa 
rec dos Dievo Motina.

LIETUVIU DELEGACIJA PAS 
BRAZILIJOS PREZIDENTĄ

Liepos 22 d. 11 vai. prezi
dentas Caie Filho priėmė vi
sų tautų delegacijas Ministe 
riui Dr Fr Meieriui tarpinio 
kaujant. buvo priimti ir lietu 
viai, kurie Įteikė prezidentui 
dovaną. «Jornal do Brasil» 
23/7 numeryje rašo apie tau 
t u delegacijų atsilankymą 
pas prezidentą C a f ė Filho, 
kur pirmoj eilėj pamini lietu 
vių delegaciją, įteikusią, Lie
tuviu Komiteto vardu, prezi
dentui originalią dovaną - li
etuviškos sodybos su kryžiu
mi aukso raižinį (ministério 
Fr Meierio auka). Čia pat, 
laikraštyje, musų delegacijos 
įteikiančios dovaną, nuotrau
ka. Nuotraukoj matyti: vysk. 
Brizgys, kun. Janilionis, pre
latas Tulaba, seselė Julija, 
Gražina Pauliukonytė ir pats 
Prezidentas. Be to, tame stra 
ipsnyje nepasigailėta keletos 
nuoširdžių žodžių apie Kryži 
aus Kelių vadovą vysk. V. 
Brizgi.

PONTIFIK ALINĖS VYSK. 
BRIZGIO MIŠIOS

i Liepos 23 d. 10 vai. Šv. Ro 
žapčiaus bažnyčioje vysk . 
Brizgys celebravo pontifikali. 
nės mišias, kurių metu jam 
asistavo beveik visi lietuviai 
kunigai. Mišios buvo labai 
įspūdingos, ne tik del įdomių 
ir kilnių liturginių ceremoni
joj bet ir dėl Liet. Katalikų 
Bendruomenės Choro, atvykti 
šio iš São Paulo, giedojimo, 
diriguojant kompozitoriui Juo 
ztii Stroliai ir vargoninkaujant 
Feliksu; Girdauskui. Buvo su 
giedota ketii riais balsais Šv. 
Pranciškaus de Witt mišios. 
Bę to, vieton pamokslo vysk. 
Brizgys pateikė susirinkusi-, 
eras, nuoširdžiais žodžiais iš 
reikštą, gilios reikšmės pąska 
itą: «Eucharistinė Kristaus At 
pirkėjo Viešpatiją. ir Jo Baž
nyčia». !

LIETUVIŲ MENIŠKAS 
PASIRODYMAS

São Paulo Liet. Kat. B nės 
Choras liepos 23 d. 14,30 vai. 
pasirodė rinktinei kongreso 
publikai su savo giesmėmis 
ir dainomis Koncertas ivy 
ko Rio de Janeiro miesto 
koncerv uorijos auditorijoje, 
kurioje telpa virš 1000 kinu 
sytojų. Pirmojoj programos 
daly buvo atlikti religinės 
muzikos dalykai: J. Gruodžio 
«Tėve Musų», Paulausko «Li
bera me Domine» J. Naujalio 
«Kad skausmas tau širdį» (pa 
giedojo solo Al Boguslauskas) 
J. Strolios «Aušros Vartų» 
«Marijai». Antroj daly buvo 
liet dainos. Buvo sudainuo
ta J. Strolios trys dainos ir 
A. Račiūno, J Gaidelio, V. 
Banaičio. J- Naujalio, C. Sas
nausko ir J. Žilevičiaus po 
dainą. Dirigentas J. Strolia 
ir choras susilaukė entuzias
tiškų aplodismentų. Akom pa 
navo F Girdauskas. Buvo 
numatyta sušokti Viliotinį ir 
Kalvelį, bet nebebuvo laiko. 
Koncertas buvo transliuoja
mas per Ame'ikos Baisa. Be 
to, į Lietuva prabilo šie kal
bėtojai: prelatas J. Balkúnas, 
kaipo pranešėjas, vysk. V. 
Brizgys, prelatas L. Tulaba, 

Genevoje. generalinis Jungtiniu Tautų Organizacijos se 
kretorius Dag Hamm»rskjold kalba į delegatus susirinkusius 
svarstyti 8 20 d. rugpiučio, kaip panauduoti atominę energi
ją taikos reikalams. Konferencijon buvo susirinkę virš 1200 
atominės energijos specialistų. J
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Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
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kun. J. Janilionis, kun. Kàr- 
dauskas, kun. A. Perkumas, 
prelatas L A ba i iu M dina 
Aloyza ir inž. J. Autanaitis.

PONT1FIKAL1NÉS ŠV. TĖVO 
LEGATO MIŠIOS

Paskutinę kongreso dieną, 
liepos 24 d. 10 vai. Kongreso 
Aikštėje Legatas kardinolas 
Aloisio Mosela celebravo mi 
šias su didžiausia liturgine 
pompa A<n-toje buvo 20 kar 
dinolu (Romos Katalikų ir ry 
tu katalikų), ir 30 vyskupų 
ir arkivyskupų. Gregorijaniš 
kas mišias giedojo klierikų 
choras. Po mišių, dalyvau
jant vyriausybės nariams ir 
aukštiems pareigūnams, buvo 
visiems suklaupus, paskaitv- 
tas Brazilijos paaukojimo Sal 
džiausiajai Jėzaus Širdžiai ak 
tas. Brazilija dar karta pasi 
ryžo būti ištikima Kristui.

KONGRESO UŽDARYMAS

Tą pat dieną 16 vai. paju
dėjo procesijos j kongreso a 
ikštę (mėsų choras dalyvavo 
organizuotai tautiškai pasipu 
ošę), kur Įvyko kongreso už 
darymo ceremonijos. Per 
žmonių marias negalima bu
vo prasiskverbti nė arčiau a 
ikštės. Aikštėje buvo nerdu 
ota Šv. Tėvo kalba iš Romos 
ir Jo apaštališkas [ alaimini- 
mas.

(B. D.)

Vinca# Jonikas

Pakelėse
Pasitiks ten pareivį prie kelio 
Šulinys be mamos, be sesers. 
Žels apsvilusio gluosnio šakelės, — 
Nepriglaus... Nepaguos ... Ir nebars...

Tik apluokuose kryžiai įstrigę 
Ant kapų įdubių terymos. — 
Jie kalbės apie kovą nelygią 
Del žemelės, visų mylimos.

Iš kančios nusiaubtųjų sodybų, 
Verkiant močioms dukrelių, sūnų, 
Nusiliedinę kryžmose kybos 
Kančios, prisegtos priešo švinu.

Jos minės vis kaip, laisvę pamėgę, 
Jai aukojo pilniausiais saikais, 
Kaip lelijų, tų kryžių priediegę 
Šios tautos atkaklieji vaikai.

Pasitiks ten- pareivį prie kelio 
Šulinys be mamos, be sesers. 
Žels apsvili s’o gluosnio šakelės.— 
Pastovės. . . Padūmos... Atsigers. ..

(pabaiga iš 3 pusi.) 

tuviais esame mes gimę», tau 
tiškais' raštais staltiesę, pouai 
vėlę tautiškais motyvais, pini 
ginę ir už kitus smulkius dar 
helius.

Gražina Gudavičiūtė /ll ą 
v / už išsiuvinėtą paveikslą 
«Marija, Marija», juostinę štai 
tiesėję, lietuviškais raštais 
rankinuką ir piniginę.

Dalia Valeikaitė (III ą v.) 
už išsiuvinėtą paveiksią «Lie 
tuvcs Himnas», pogalvėlę tau. 
tiškais raštais ir už kitus dar 
belius.

O likusios popiečių lanky
tojos, praturtinusios parodė
lę savo lietuviškais darbeli
ais, iš eilės išsirikiuoja sekau 
čiai: 1) Aldona Rutkauskaitė 
2) Giedrė Valeikaitė, 3) Gra
žina Valei kaitė, 4) Joana 
Krutulytė, 5) Vanda Kisliutė 
6) Ol'ga Masiulytė, 7) Irena 
Skurkevičiutė, 8) Birutė Čę- 
merkaitė, 9) Genė Misiūnaitė, 
10) Milda Bliujutė, 11) Aldo
na Petkevičiūtė.

BERNIUKAI:
Eugenijus Ivanauskas (I ą 

vietą) už meniškus karpinius 
ir lipdinius.

Petras Makuška (II ą vietą) 
už laivą «NIDA» ir VYTĮ.

Ernestas Skurkevičius (IlI-ą 
vietą) už Vytį ir albumą «MÚ 
sų Lietuva».

O likusieji popiečių lanky
tojai, praturtinę parodėlę sa
vo lietuviškais darbais 
iš faneros, piešiniais ir lietu 
viškų pašto ženklų kolekcijo 
mis; iš eilės rikiuojasi sekau 
čiai: 1) Rimgaudas Jūra, 2) 
Robertas Bratkauskis, 3) Juo’ 
zas Bliujus, 4) Leonas Meš
kauskas, 5) Evaldas Štaudė, 
6) Rimvydas Štaudė.

Pagal parodos lankytojų at 
žymėjimus svečių knygoje, 
Tėvų Komitetas skelbia ir tė 
vų, bei suaugusiųjų pavardes 
kurie dalyvavo parodėlėje 
savo liaudies eksponatais jos 
paįvairinimo tikslu, sekančia 
tvarka:

Jeronimas Bliujus (I ą v,) 
už lietuvišką sodyba, vežė 
čiais ir lėkštę.

Juozas Skurkevičius (lt-ą 
vietą) už lanko ir šautuvo ori 
ginalią kombinaciją, linų bru 

ktuvę kočėlą, kultuvę.
Juozas Jankauskas (IlI-ą v.) 

už lietuvišką žagrę iš metalo
O likusieji, kurie parodėlę 

paįvairino meniškais lietuvis 
kais darbeliais, rikiuojasi se
kančiai: 1) Gurauskas Algi r 
das (lietuviškos dėžutės), 2) 
Norbuias Jon is (akėčios i ■ 
kju npė-H, 3) Petras Makušk . 
(regės), 4) Navickas \ ygauna* 
(margučiai), 6). Kaseliūnas Jo 
nas (pjaustiniai iš faneros/.
O moterys užima vietas se 

kančiai:
Skurkevičienė V. (I-ą vietą) 

už megztukus, juostas, kepu 
raitę. rankinuką, Krepšelį no 
smailėms.

Gurauskienė Marija (II - ą 
v eta) už juostas, kaklarai- 
šius ir megztukus

Magdaleną Vinkšnaitienė 
(III ą v.etą) už juostas, lėles, 
ir megztukus.

O likusios moterys užima 
vietas sekančiai: 1) Salome 
ja - Genė Teresevičienė (ki 
limai, šalikai, megztukas). 2; 
p Mačiu įaitienė (lietuviška 
originali juosta).

PASTABA '
Už parodėlės techniškus 

darbus bei pasiaukavimą, ly 
giai kaJp ir aukščiau išvar
dintiems, tėvų komitetas nūs 
prendė atžymėti atatinkamais 
pažymėjimais ir šiuos asme
nis:

1) Ivanauską Mikalojų už 
parodėlės išdekoravirrą, 2) 
Algirdą Kutką už technišką 
pagalbą dekoratoriui ir paau 
kavimą lietuviškų nuotraukų 
parodėlei 3) Ponią Maželienę 
už parodėlėm sąžiningą prie
žiūrą, 4) Reginą Kutkiėnę už 
technišką talkininkavimą sa 
vo vyrui dekoruojant ir už 
paaukavimą parodėlei lietu 
viškų javų varpų, pušųir e- 
giių šakelių bei skujų, kar 
klo šakelių, ąžuolo gilių, 5) 
Jankauskionę Mariją už įvai 
rų technišką talkininkavimą. 
6) Adamavičienę Oną už te
chnišką talkininkavimą, popie 
rins ir užtiesalų medžiagą

7) Ūrš. Raulušaitienę už au 
kav imasi darbu.

Iškilmingas pažymėjimų ir 
premijų įteikimo laikas bus 
praneštas atskirai.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIU 
J. L, GainsKas Ltda.

| BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. I>K. (,i M, 71-(' — l7. ALPINĄ.
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus * atvykstan
čius i Šautos poilsiui apsis,to 
ti pas Steponaičius; Galinta 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Meniųo

BŪ

ua

Industria e Cinierciode Calçados

'’IA LYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams. vaikams...

Rua Javaės, 71$ - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą. *

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė. 

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siúJ^

Jmobiliana Alto do Çuaporé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, dėskitis, dokūmen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo

Madeiras ao Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš- 

"ku kingu. maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams piane 
šame, kad Lapo* lietuviai gą 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal, 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

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

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

na

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

IKMACf CAKKIf
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
PIT i ntNQ RTTFNCl 7QR a 835 Pnsfo1
TELEFONES i 51=4019 e 51=2223 SÃO PAULO
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK;

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

ATEITININKU SUSIRINKIME

Įvykusiam praėjusį sekma-, 
dienį kalbėjo moksleivis Al
gis Žibąs, po kalbos vyko pa 
lyginamai gyvos diskusijos. 
Kai kalbėdavo vyresnieji, ja
unimas nedrįstavo jungtis į 
diskusijas. O išdiskutuotos 
mintys giliau į širdį įsminga 
ir ilgiau atsimenamos. Moky 
tojas Girdauskas ateitininkus 
pamokino dainų. Be te susi
rinkime buvo paskelbti trys 
konkursai: PAŽANGOS MOKS 
LE. padaręs didžiausą pažan 
gą moksle (daugiausia pakė
lęs pažymius), gaus teisę ne
mokamai dalyvauti mokslei
viu ateitininku vasaros stovy 
kloję. 2 - KNYGOS ĮVERTI
NIMO. perskaitęs ir raštu ge 
rijusiai Įvertinęs pasirinktą 
lietuvišką knygą, gaus 1000 
cr premiją, už 500 cr . galės 
pasirinkti knygų nuo mokslai 
viu ateitininkų spaudos stalo 
ir 500 iraus pinigais. 3 - IŠ
KALBOS KONKURSAS. Ki
ekvienas susirinkimo dalyvis 
burtų keliu ištraukė temą, ku 
ria turės . kalbėti ne mėžiau, 
kain 2 ir ne daugiau, kaili 5 
minutes Try* geriausiai ko
misijos įvertinti kalbėtojai, 
gaus dovanas premijas Visi 
konkursai numatomi baigti 
dar šiais metais.

- Sekmadienį po 9 vai. pa 
maldų Moksleiviai Ateitinin
kai renkasi dainavimo ,'epeli 
C i jai.

— L. K Bendruomenės cho 
ras 25 d rugsėjo yra kviečia 
m s dainuoti per Televiziją 
(TV-3)

— Šį sekmadienį šaukia 
mas L. K. Moterų Draugijos 
ir Maldos Apaštalavimo na
rių susirinkimas 5 vai. po piet.

— Rugsėjo m. 13 d. Vila 
Marianoj, Martiniano Carva
lho gatvėje, nr. 269, S. Paulo 
rastas negyvas savo kamba
ry Anupras Vitkevičius, 62 m. 
amžiaus, kilęs iš Anykščių. 
Policia tiria, ar mirė savo 
mirtimi, ar buvo užmuštas.

Velionis Brazilijon atvyko 
vienas 1931 m. Šeima liko 
Lietuvoje Amerikoje turi gi 
minių/

— Ruošiamame L.K. Bendruo 
menės choro koncerte rug
sėjo mėn. 24 d. Vila Zelinoj 
dalyvaus programoj ir žino
mas kolonijos solistas K. Am 
brazevičius

LIETUV1Ų JAUNIMO 
ORGANIZA TORIAMS

Pranešame, kad susirinki
mas įvyks š/in. rugsėjo m. 
25 d. (sekmadienį) 15 vai. Šv. 
Juozapo mokykloje V. Zeli- 
je Maloniai kviečiame daly 
vauti.

Laikinoji organizacinė
V aldyba.

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Šią savaitę gauta aukų:
S. D, Cr $ 2000.00
Po Cr$ 1000.00: Kz. Naru

ševičius, M. Čeponienė.
Po Cr.S 500.00: Al. Vinkš- 

naitis, ' Pranas Ingaunys (Iš

Vladas Bukauskas ír Joana Nanartonytė 
šį šeštadienį sukuria naują lietuviškos šeimos židinį. Šliūbas 
bus 18 vai. Vila Zelinoje. Vaišės - gimnazijos salėje. Jaunie
siems linkime laimingo gyvenimo.

» o o» «♦» -♦» <» +» «»» «»» ■

V. Anastacio). Mot. Mizeras 
Magd. Brorevičienė.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju.

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

— ŠĮ šeštadienį V. Žolino
je sumainys žiedus:

Algirdas Adolfas Stankevi
čius su Helena Constantino,

Juozas Stankevičių?. su 
Ana Maniga,

Vladas Bukauskas su Joa
na Nanartonytė.

— Motina M. Alui/,a ir se 
selė M Regina, rugsėjo m. 
J4 d. laivu «Brazil» išvyko 
atgal Amerikom. Brazilijon 
buvo atvykusios į Tarptauti
nį Eucharistinį Kongresą Ta

proga aplankė Urugvajų ir 
Argentiną Kiek ilgiau pabu 
vo S. Paulo, kur yra įsikūru
sios seselės pranciškietės.

— Kazakevičių šeima gyve 
nanti Lapoję, Catão gatvėje, 
nr. 1070, kviečia gimines ir 
pažįstamus Į metines egzek
vijas — mišias už A. A. Ju<> 
zo Kazakevičiaus vėlę, atei
nantį pirmadienį, rugsėjo m. 
19 d 8:30 vai , Vila Zelinoje.

— L K. Bendruomės cho 
riste Elena Šymonitė laimė 
jusi konkursu, perejo dirbti į 
Brazmotor fabriką, fabri -o di 
rektoriaus sekretore T e n 
pat nesenai nuėjo dirbti ir 
jos draugė Aldona Gudanavi 
čiutė

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

I
Tikrai prasidės 1 d. spaü- 

aus ir truks visą spaliaus n ė 
nesį šeštadieniais ir sekina 
dieniais. Pelnas bažnyčios 
darbams.

PANEVĖŽY KONSAKRAVO 
DU LIETUVIUS VYSKUPUS.

Maskvos žinių agentūrom 
«Tass» pranešimu, rugsėjo 
mėn. 11 d. Panevėžio kateu 
roję, Vatikano (Šv. Sosto) pa 
rėdymu. Panevėžio vyskupas 
ir Vilniaus Arkivyskupijos ad 
ministra torius vyskupas K. 
Paltarokas, Panevėžio kated
roje konsakravo vyskupais 
kanauninką Petrą Maželį ir 
kun. Dr Julijoną Steponavi 
čių.

Apeigose dalyvavo apie 30 
katalikų dvasiškių ir apie pe;i 
kiolika tūkstančių tikinčiųjų

— Rygoj šiandieną esama 
apie 70Ò 000 gyventojų (prieš 
karą jų skaičius siekė t i k 
390 Ò00). Latvių tačiau esą 
palyginti nedaug. Daugumą 
sudaro R Armijos kariai. Jų 
Rygos gatvėse matyti visų gi n 
klų rūšių įvairiausiomis uni
formomis.

Tarp latvių ir rusų, arčiau 
susipažinus, pastebimas dide 
lis įtempimas. Rusai kaltina 
latvius tingumu ar net darbo 
sabotavimu. Latviai gi yri 
pilni kartėlio. Jaučiama bai 
mė. bejėgiškumas ir neanv- 
kanta, kiekvienas sumurmėji 
mas reiškiąs deportacijos ar 
net pavoju gyvybei.

Kultūrinis gyvenimas yra 
susovietintas. Operoj ir ba
lete dažnai gastroliuoja Mask 
vos menininkai. Drama staro 
beveik išimtinai rusų aut.ir 
us. Universitetas papuoštas 
bolševikų vadu } ortret. u . 
Pabaltyje gen. Begramjan at
vaizdas

gasa gprindiįs & Čia.
PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Kun St. Y11 /«Sveika Marijas»/maldaknygė/ — ln() cr.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė 

« » « stambiomis raidėms - 175 cr.
« » » » pauksuota - 200 cr

Kun. P. Kirvelaitis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
« jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. - 125 cr. 

A. Baronas «Sodas už horizonto» (romanas) 125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena* (oreraijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun Rimšelis MIC «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr. 
A. Maceina «Saules Giesmė» — — 250 cr.

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos 
bažnyčios

Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
® ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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i IRMÃOS BAUŽYS į
== Registrado no C. R. C. sob o n.o 55»

1 Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
j Aberturas dė firmas 
f Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
f Contrat na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais
I HORÁRIO das 8
|HUi||H||lt||IWI|HIHIWi||IUIIWWnnii|llltl»llllWl»llll|Bt«l«miH»l<IHI|lWlWWi*t8IIWitlllHIWI*WW»WHItlWI|®WIWI<<’«»»H'Š

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 hora«.

Jšnuomiiojamas. didelis, p i 
togus kambarys s u v rtuve. 
gyventi vienam ar dviem vy 
ram prie gero susiekimo, nu 
Carné 1128. arti prie A v, Paes 
de B;.rros (Mooca).

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

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

Parduodama Rūbu Krautuvė
Krautuvėje yra šie skyriai:

Gatavų rūbų vyrams ir moterims, medžiagų — kazimi- 
ras, linas ir tropical, baltinių, batų, skrybėlių ir čemoda 
nu, laikrodžių ir aukso puošmenų. Krautuvė geriausioj 
vietoj, Braz rajone, prie pat stoties do Norte ir Braz, 
RUA CAVALHEIRO N.o 62 Kaina prieinama: pusę iš
karto įnešti, o kitą pusę ilgam išsimokėjimui. Tartis vie 
toj su p. Antonio.

DIRETOR:

Bemistas
Clínica Dentária Popular

“^ão Judas TEadcu”
Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

m::::::::::::::»:::::::»:

PARDUODAMAS gazolino 
BOSTAS

Geroje vietoje, am kampo 
rua Ibitirama ir Av. Zelina 
Kartu parduodami reikalingi 
įrankiai automobilių bei sunk 
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. 'Teirautis, bei reika 
lingoms informacijoms gauti 
kreiptis adresu: rua Ibitira u . 
905, V. Prudente.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi N.° 9 

Antiga Rua Seis - V. Zelina

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S Paulo.
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