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Argentinoje Perono diktatūra krito.
•Visas Kraštas sukilėliu rankose.

Sudaryta nauja laikina vyriaus Ue, Purenąs
Paragvajaus

Atrodė, kad po nepavykusio 
16 U birželio sukilimo, lem 
nas vėl Įsistiprins ilsesniam 
laikui. Iš šalies stebint Ar
gentinos diktatorius labai drą 
šiai kalbėjo ir grasino Už vi 
eno peronisto nužudymą bu
vo pasiry žęs penkis nužudyti. 
I* o nepavykusio perversmo 
mėgino atsiremti Generaline 
Darbo Konfederacija, sindika 
tais.

Birželio 16 d sukilimas ne 
pavyko, nes Buenos Aires mi 
e*to sausumos kariuomenės 
vadovybė neišlaikė savo žod 
žio Lemiamąją valandą pasi 
ryžo palaikyti Peroną.

Diktatūrinis režimas tiek 
jau visiems buvo įgrisęs, kad 
nežiūrint neita vykusio pervers 
mo, opoz'C’įa nenuleido ran
ku ir ruošėsi naujam pervers 
mui Ž noma, perversmas y 
ra gal mas ivykdinti tik s u 
ginkluotis pajėgu pagalba Dik 
tatūra buvo Įkyrėjusi ne t'k 
civiliams, bet ir kariškiams 
peronistai buvo numatę orga 
n žuoli savo miliciją ką tai 
panašaus į Hitlerio smogikus 
ar Stalino čekistus, kurie bfit 
netolimoje ateityje ir kariuo- 
meną kontroliavę. Beabeio 
Į vis tai kariuomenės vado
vybė nelabai palankiai žiurė
jo.

Perono manevras įteikti nar 
t'jai atsistatdynima, kurio žino 
ma nepriėmė, buvo padarytas 
be kar uomenės vadovybės ži 
nios. O buvo susitarta, kad 
visa vyriausybės politika tu- 

, ri būt kariuomenei žinoma. 
Šita taktika, nesiskaitymas, 
labai sumažino Perono drau
gų skaičių kariuomenėje Na 
ujam perversmui organizuoti 
dirva buvo labai palanki. Tik 
šis perversmas turėjo prasi
dėti ne sostinėje, bet krašto 
viduje, paimant į savo žinią 
svarbesnes bazes bei strategi 
nius punktus

Visas laivynas bu'O nusis
tatęs prieš Peroną. Taip pat 
karo mokyklų, esančių pro- 
vincūoie mokiniai

Sukilimas prasidėjo Kordu 
boję, svarbiausiame provinci 
jos mieste. Prie sukilėlių tu 
oi prisijungė kitose vietose 
stovintieji kariuomenės dalini- 
a . Peronistai savo žinioje 
tebeturėjo tik Buenos Aires 
mieste esančią kariuomenę. 
Šiai kariuomenei buvo paves 
ta užgniaužti prasidėjusią re
voliuciją. Buvo keletą smar
kesnių mūšių su sukilėliais. 
Bet neretai pasiųsti karinome 
n ės daliniai pereidavo sukilė 
lių pusėn. Sukilimas prasidė 
jo 16 d. rugsėjo per keturias 
dienas Peronas pasidavė atsi 
sakydamas prezidento parei
gų. Ypač daug nulėmė laivy 
i as atplaukęs j Buenos Aires 
ir pagrąsinęs bombardavimu.

Peronas valdžia perdavė 
karinininkams, kurie turėjo 
tartis su sukilėliais del pa-

karo laive.
liaubų. Sukilėliai pareikala
vo besąlyginio pasidavimo ir 
Perono išdavimo. Buvo priim 
tos visos sąlygos, bet Pero
nui sudarė galimybę pabėgti 
į Paragvajaus karo laivą sto 
vintį Buenos Aires uoste. 
Kadangi uostas yra užblokuo 
tas, tai laivas su diktatoriu
mi negalėjo išplaukti. Bet 
argentiniečiai taip pat neturi 
teisės Įkelti kojos i sveti 
mos valstybės karo laivą. 
Kol kas Peronas tebesėdi lai 
ve ir iš Laplatos upės žiūri 
Į Buenos Aires, kur jam prieš 
keletą dienu buvo keliamos 
ovacijos. Stebi, kaip greit 
susmuko jo garbė ir galybė.

NAUJA VYRI/USYBĖ.

Kai buvusios vyriausybės 
atstovai besąlyginiai pasidavė 
sukilėliams, reikėjo sudaryti 
naują vyriausybę Jos pry- 
šakyje, kaipo laikinasis pre
zidentas. sukilėlių yra pasta 
tytas generolas EDUARDO 
LEON RDI Naujas prezi 
dentas pasiskyrė ir savo arti 
rniausius bendradarbius Sos
tinė laikinai yra Kordobos 
miestas, kur buvo pradėtas 
sukilimas

Naujas prezidentas atvyko 
f Buenos Aires 22 d. rugsėjo 
oficialiai perimti pareigų.

MŪŠIAI BUENOS AIRES 
CENTRE

Politinė nacionalistų parti
ja, priklausanti peronistams 
savo būstinėje turėjo nemaža
ginklų. Ji turėjo būt kontro-

NUOSTOLIAI

GRAŽINAMA LAISVĖ

tijos būstinėje ir aplinkinuo- 
se namuose buvo susitelkę a 
pie 600 peronistų. Karinome 
nė buvo priversta pavartoti 
sunkiuosius ginklus. Atvykę 
keturi «Sherman»' tankai ati
darė ugnį iš patrankų ir pe
ronistų būstinę sugriovė.

liuojama kariuomenės. Bet 
peronistai atsisakė perduoti 
kariuomenei ir pradėjo atsi
šaudyti Tai buvo rugsėjo 
mėn. 20 d. naktį į 21 d- 1 ar

Naujoji vyriausybė gražins 
visiems piliečiams visas lais 
ves. Didžiąusias pasaulyje 
cienraštis ‘ La Brensa” buvo 
i usavinta. Dabar vėl bus gra 
ž nta tikriesiems jų Lsavinin 
kame.

Tylos Bažnyčia. Balu simboliniai tronai, juoda medžiaga apdengti Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso metu, liepos m. 17 24 d. Rio de Janeire. Tušti tronai vaizduoja 
keturis kardinolus anapus geležinės uždangos, esančius komunistų kalėjime: Lenkijos, 

__ _ Vengrijos. Kinijos ir Jugoslavijos.

Turės būti nemaži. Įvai
riuose miestuose prasidėjus 
sukilimui, mūšių metu buvo 
sugriauta namų. Kiek bus 
žmonių aukų, kol kas dar ne 
paskelbta. ,iėi per birželio 
16 sukilimą buvo apie 1500 
žmonių aukų, tai uabar jų tu 
rėjo būt daugiau.

L. K. uenuruomenes choras, diriguojamas kompozitoriaus J. Strolios, šį šeštadienį, 
rugsėjo 24 d., ruošia lietuviškos dailius koncertą V. Zelinoje, gimnazijos salėje.

Peronas pats sau suruošė 
liūdną galą. Ypač krašto gy 
ventojus prieš save nusistatė 
pradėdamas persekioti katuli 
kus, kurie sudaro krašto gy
ventojų daugumą. Koks nie
kšiškumas yra padegti pačias 
gražiausias sos'mes bazuy 
čias vidaus ministério palva r 
kymu (žinoma slaptai). Di< 
tatorfų na baiga beveik visų 
yra vienoda.

MASKVON
• Buvo nuvykęs Rytų Vokie
tijos (komunistu zonos) pre- 
zioensas <iri »twnhl. Žinoma 
kokios ten derybos su juo 
gulėjo Imt, nes jis taip šoka 
kaip Maskva groja. Spaudai 
pranešė. kati komunistinės 
zonos Vokieti os kariuomenė 
bus Įjungta Į Rusijos karino 
menės vado v \ be.

Kai del Vokietijos suvieni 
jimo, tai anot Grotwohl. vie
nybė yra galima, tik reikia 
kad Adenauer «pataisytų» sa 
vo politiką. O tas pataisy 
mas gludi atsisakyme Pary
žiaus sutarčių už atsisakymą 
Kremlius mielai atiduotu ry
tų Vokietiją.

— Meksikoj šiomis dieno
mis siautusius auoros padarė 
daug nuostolių. 16 žmonių 
žuvo, 350 sužeistų. Viso 10 
tūkstančiu žmonių buvo aud
ros paliestų, ar tai namai su 
griauti, ar potvynio apsemti.

Didelė audra siaučia ir prie 
Š. Amerikos krantų.

— Vakaru Vokietijos (Bon 
nos) parlamentas patvirtino 
Adenauerio susitarimą su Ru 
sija del karu belaisvių sugra 
žinjųio ir diplomatinių santy 
kių užmezgimu.

— Argentinoje miestuose 
daužomi Perono ir jo žino 
nos statulos ir deginami pavei 
ks'ai.

— Žiniomis iš Jugoslav jos 
Maskva ruošiasi nanaikimi 
Kominformą — komunist'nės 
tarptautinės propagandos or
ganizaciją Kremliaus vairuo 
jamą

— Visame pasauly ie yra 
88 milijonai automobiliu ir 
sunkvežimiu. Šešiasdešimts 
šeši procentr.i Priklauso Šiau 
rėš Amerikai.

Leonas Baltrūnas*- Olimpi 
nes Austraių Krepšinio Ko 

man Jos Treneris?

1956 metu Olimpiniai žaidi 
mai jau nebetoli Atrodo, kad 
ir Australijoje gyveną lietu
viai turi progos patekti į šio 
krašto olimpinę ekipą. Šio
mis dienomis, buvęs Victori 
jos krepšinio treneris Leonas 
Baltrūnas, kuris trejus melus 
su pasisekimu išvedė Victori 
jos rinktinę Autralijos nugalė 
toju, buvo užklaustas Austrą 
lijos mėgėjų krepšinio unijos 
sekretoriaus, ar sutiktų būti 
kandidatu Australijos krepšį 
nio rinktinės trenerio postui 
Sutikimas buvo duotas. Nė 
kiek neabejojama, kad j Aus 
tralijo* olimpinę krepšinio kO 
maudą žaidėjais pateks ir du 
lietuviai: Ignatavičius iš Ade 
laidės ir Dargmavičius iš Mel 
hoiirno. Gailin is dalykas kad 
ir kitu valstybių krepšinio ko 
mandų sudėtyse rasime lietu 
viu.

— Spaliaus m. 3 d . kitas pit 
madienis bus valstybinė šven 
tė - prez'dento rinkimų die
na. Į vicftirez'denius dau
giausia g Tmybiu būti išrink 
tu turi -I ã<» Goi.larle.
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Kovoje Dėl Laisvės
sesios savaitės

ZENONAS IVINSKIS

(Tąsa)

Tik pačios LL vyriausybės 
narių nedrįso internuoti ar 
smurtu nušalinti- Tai nebūtų 
populiaru. Iš kitos pusės ne 
nustojo mėginę pačios vyriau 
sybės narius geruoju palenk 
ti j savo pusę. Iš Berlyno 
atsiųsti lietuviai (Dr. P. Ger 
mantas ir kt.) bandė įtikinti 
LL vyriausybę, kad esą ne
laikąs išeiti su «separatiniais» 
planais, kol bolševizmas ne- 
parblokštas. Atėjus pergales 
dienai fuehreris esą neuž
mirš lietuvių tautos. Tie bal 
sai buvo taikomi į J. <\mbra 
zevičių, gen. Rnštiki ir kitus 
vyriausybės narius (greitai 
dr. Germantas tos misijos 
atsisakė ir su J. Ambra 
zevičium. Z. Ivinskiu. K. Al- 
minausKiu ėmė slaptai ben 
dradarbiauti, sumaniai ir drą 
šiai vykdydamas antinacinę 
politiką Lietuvos mokyklose).

Kai gestapo bei SD 
(Sicherheitsdienst) žinioje dir 
bančių lietuviu balsai buvo 
persilpni peršaukti lietuvių 
aspiracijas, iš Berlyno atvyko 
iš ‘ Hauptamt der Sicherheits 
fiolizei und des SD" pats pulk, 
dr. Greffe, kuris dar prieš k* 
rą buvo turėjęs įvairių kon
taktų su lietuviais Berlyne, 
Karaliaučiuje ir kitur. Jis pir 
miausia kibo į gen. Raštikį. 
Kai jo įkalbinėjimai ir grasi
nimai represijomis prieš ats 
kirus vyriausybės narius nepa 
veikė, liepos 12 atvyko iš par 
tijos (NSDP) užsienių politikos 
biuro, kuris veikė prie Rib
bentrop po minmisterijos, pats 
to biuro vedėjas, jaunas ener 
gingas dr. Kleistas Akivaiz 
doje vibOs- savo gausios svi
tos jis pareiškė J. Ambraze
vičiui ir Z. Ivinskiui kad LL 
vyriausybė negali hūti tole
ruojama. ji, tun persiformuo
ti į kokį komitetą ar tarvbą 
prie vokiečiu valdžios, kad 
iš pulk. K. Škimos, kuris tuo 
metu sėdėjo Berlyne, nieko 
nesitikėtų, nes su juo vokie
čių vyriausybės nepalaiko ry 
šio.

Ir Į leistas išvyko negavęs, 
to kot buvo atvykęs.

Pasikalbėjimas su Kleistu 
buvo tprieš pietus. Atsitikti-

nis ar neatsitikinis, buvo da
lykas, kad tą pat dieną pava 
kare karo lauko komendan
tas gen. Pohl atsiuntė einan
čiam ministério pirmininko 
pareigas ir krašto apsaugos 
ministeriui specialius kvieti
mus j karių teatrą, kuriuose 
po kelis kartus buvo tituluo
jama dr. Kreisto draustu var 
toti titulu: ministeriu..,

LIETUVIŲ RANKOS PRIEŠ 
LLV

Gestapas griebėsi pagaliau 
savo išmėgintos priemonės - 
skaldyti puolamą auką, susi
rasti lietuvių, kurių rankomis 
likviduotų visos tautos aspi
racijas Jis . pasirėmė senu 
vokiečių bendradarbiu, buv. 
Lietuvos kariuomenės majoru 
J. Pyragiam ir grupele jo va 
dovaujamų jaunų vyrų, kurie 
dėl savo ankštinio palanku
mo vokiečiams tarėsi turį tei 
sę tvarkyli lietuvų tautos 
santykius su vokiečiais. Su 
šitais politiniais avantiūristais 
ar knikurieh gal suklaidintais 
vyrais Sicherheitsdienst sure 
žisavo anų žinomą išdavystę 

LIETUViŠKOS MOKYKLOS MUKIVlAl SU MOKYTOJAIS IR SVEČIAIS.

— liepos 23-24 nakties «per 
versmą prieš LL vyriausybę, 
nors paskui jie aiškino, kad 
tai buvo nukreipta tik prieš 
Kauno miesto komendantą 
pulk. J Bobelį.

Nesileisdamas čia į to suki 
Pino kaltininkus, tepaminėsiu 
tik, kad per juos naciai savo 
tiksli pasiekė: pirmu kartu 
sukompromituodami lietuvių 
visuomenę, sudarydami įspū 
dį. kad ji nevieninga, kad LL 
vyriausybės nusistatymui ne 
pritaria «visuomenė» . .. Kai 
einąs min. pirmininko parei
gas pareiškė vienam iš tų 
«perversmininkų», jog jie su 
kompromitavo lietuvių tautą 
ir tegul jie dabar perima LL 
vyriausybės pareigas ir atsa 
komybę prieš tautą, tada ji» 
nenorėjo imtis vyriausybės 
pareigų nes jas pasiimti ir to 
liau ginti nepriklausomybės 
siekimus būtų nusikaltimas 
prieš gestapą, o sutikti nepri 
klausomybės išsižadėti butų 
nusikaltimas prieš lietuvių 
tautą. Nei vieno, nei antro jie 
nenorėjo.

Lietuviškų avantiūristų 
skandalas buvo sukeltas lie 
pos 23 - 24 d. - kaip tik 
LL vyriausybės užgniaužimo 
Išvakarėse Liepos 2 d jau 
formaliai buvo paskelbta- 0» 
tlanda® su reichskomisâru 
Loh-e, su L’etuvos generalL 
nit. komisaru von Rentelnu 

su gebietskomfsarais.
Šitas komisariato įsteigimas 

padarė toliau LL vyriausybės 
veikimą visai nebeįmanomą. 
Vienam tos vyriausybės na
riui, gen St. Raštikiui, ‘gene 
ralkomisaras mėgino įpiršti, 
kad jis prisiimtų komisaro 
patikėtinio pareigas. Bet gen. 
Raštikis atsisakė. Tad gen 
komisaras pasirinko pirnauo 
ju tarėju ne vyriausybės žmo 
gų — gec. Kubiliūną (kurio 
pavardė buvo paskelbta «Ku 
bilanas»).

Rugpjūčio 5 d LL vyriau
sybės buvo paskutinis posė
dis. Pirmininkaujančiam pa 
darius viso 6 savaičių laiko 
tarpio apžvalgą, vyriausybė 
konstatavo kad dėl okupaci
nės valdžios daromų kliūčių 
uL vyriausybė yra priversta 
sustabdyti savo veikimą prieš 
savo ir tautos valia.. Tą 
pat vaąara vyriausybė L. Ak 
tyvistų Frontas, gausi visuo
menę susirinko j karo muzie 
jaus sodelį, pirmininkaujantis 
švietimo minister!» padėjo 
vainiką prie nežinomo karei 
vio kapo... Bet ir tai nau
jam okupantui rodės pavojin 
ga — šios paskutinės iškilmės 
foto nuotra-iKas gestapas tie
siog iš fotografo sukonfiska- 
vo.

LLV REIKŠMĖ

Politiniu atžvilgiu LL vyri

ausybės paskelbimas ir fšsi- 
l Ikymas šešias savaite* bu 
vo sukilimo prieš bolševikus 
apvainikavimas. Vyriausybes 
buvimas rodė, kad sukilimas 
tikrai atkūrė suverininius orga 
nūs pačiame krašte, uos re s 
kiama krašto valia turėjo ki 
to efekto, nei atstovo kurie 
yra užsieniuose ir savaime 
toli nuo pačios tautos. Anti 
komunistinės vyriausybės bu 
vilnas niekais vertė sovieti 
nę propagandą, kuri tvirtino 
kad lietuviai savo noru esą 
įsijungę į Sovietų Sąjungą. 
Jeigu tautos valia butų bu 
vus tokia sovietinė, tai tauta 
būtų neprileidusi antisovieti 
nės vyriausybės ir ją likvida 
vuii. O jos veikimą likvida 
vo tik naciai. •

LL vyriausybės veikimas 
niekais pavertė ir eilę nacių 
propagandos triukų. Pvz., 
kai naciai norėjo pasirėdyti 
Lietuvos ūkininkų geradariai 
ir gražinti jiems žemės t»«i 
jie buvo pasivėlavę, nes LL 
vyriausybė jau buvo panai 
kinusi sovietinę nacionaliza 
ciją, ir visas žemes faktinai 
ju savininkai valdė Tada na 
ciaf turėjo paskelbti, kad jie 
pripažįsta sovietinę nacionali 
zaciją. ir paskui individualiai 
atskiriems ūkininkams že 
mes grąžinti Iš tokio farso 
buvo tik pikto juoko

(pabaiga 3 pusi)

Vidury mokyklos vedėja seselė M. Kristina, dešinėn kun. kleb. P. Ragažinskas, mok. A. Gudavičienė, kun. J. Šeškevičius, mok. 
J Valeikienė, mok Kazlauskienė, kairėn: viešnia motina Aloyza, mok. H Mošinskienė, dainavimo - giedojimo mokytojai: 
seselė M. Lucia ir p J Kaseliūnas Nuotraukoje trūksta vienos klasės mok E. Antanaitienės ir rankdarbių mok. Teresevičienės

kelionės įspūdžiai
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Tąsa)

Japonijoj visi automobiliai 
važiuoja kaire puse. Pirmą
ja mano atvažiavimo dieną 
aš bandžiau įsėsti į 70 yenų 

•taxi. Šusiraičian bent tris 
kartus, bet turėjau nuo taxi 
atsisakyti. Po to imdavau tik 
taxi už l()0 yenu, nes jie maž 
daug tokio pat dydžio kaip 
ir čia, visi kiti buvo perdaug 
maži mano ūgiui.

Tokyo miestas iš tikro ne
paprastai didelis i r dalinai 
gražus savo rytietišku pasipu 
ošimu, visos krautuvės ir js 
taigos turi pasikabinusios sa 
vo firmų pavadinimus ir skel 
bimus ant namo sienų. Dau
gumoj viskas parašyta japo
niškom įvairių spalvų raidėm. 
Tie visi mums nesuprantami 
ženklai labai gražiai puoštą 
miestą, o beto kai kurios fir
mos daro skelbimus ir tokiu 
būdu: paleidžia didžiuli spal
vuotą baloną ir prie jo prika 
bina įvairiausius skelbimus. 

Toks balionas būna pririštas 
prie namo stogo bent keletą 
mėnesių Nakties metu Tokyo 
miestas nė kiek neblogiau iii 
uminuotas už didžiuosius Ame 
rikos didmiesčius Ypatingai 
puikiai atrodo pats miesto 
centras vadinamas Ginza, k u 
riame yra patys turtingiausi 
ir gražiausi naktiniai klubai, 
restoranai, kavinės ir buteli
ai. Dieno# metu gražiausiai 
atrodo Asakasa priemestis 
Čia yra labai daug krautuvių 
o kai kurios gatvės gerokai 
panašios su Vilo» Zelinos tur 
gum. Skirtumas tiktai toks, 
kad Asakasos gatvėse yra ga 
minami net įvairiausi japoniš 
ki valgiai ir visos gatvės iš
puoštos kaip per karnavalą 
įvairiausiais balionėliais i r 
spalvuotomis vėliavėlėmis, bi 
toje miesto dalyje labai daug 
kino teatrų ir tiktai speciali
ai skirtu vyrams Čia būna 
rodomos tik nudistinės filmos 
ir dar p r i e t o «specialus 

show». . . Įėjimas kainuoja 
maždaug nuo 10 iki 20 kru- 
zeirų.

Tokyo mieste yra keletą 
priemesčfų kame gyvena tur 
tingieji japonai ir svetimšali
ai. Tuos rajonus labai leng
va pažinti iš puikių ir didelių 
sodu, ir kad pamatyti narni.r 
reikia nemažų pastangų nadė 
ti. kad Įžiūrėti pro gyvatvo
res

Bendra; paėmus. Tokyo mi 
esto vaizdas paviršutiniai i- 
mant gana liūdnas ir aiškiai 
parodantis visą Japonijos gy 
ventojų skurdą. Aplankiau pa 
čia» turtingiausias kavines, 
geriausius naktinius klubus, 
puikiausius restoranus ir pas 
tebėjau vieną dalyką: São Pa 
uly mes neturime taip turtin
gai Įrengtų pastatų, bet užtat 
São Pauly mes taip pat netu
rime tokios į akis krintanči
os biednystės ir tokio vargo.

Lygiai paradai atrodo ir ki 
ti miestai. Aplankiau Osaka 
ir Yokohama, bet gavau pa
našų vaizdą kaip :r Tokyo 
mieste. Todėl apie Japonijoj 
miestus tuo ir baigsiu, 
ŽMONĖS IR JŲ PAPROČIAI 
Bevaikščiojant. Japonijos mi 

esto gatvėmis galima nastebė 
ti tris dalykus liečiančius ja
ponu»: pirmiausia, jie yra la
bai maži, antra, jų yra nepa
prastai daug, ir trečia, jie ąt 
rodo labai formalus, bet juos 
pažinus jie yra labai malonūs 
ir mandagūs.

Atsižvelgdami į jų mažą ū- 
gį. daugelis japonus ištikrųjų 
laiko mažesniais Tai yra la 
bai didelė klaida. Mačiau vy 
rus ir moteris, mačiau net 
berniuku i ir mergaites nešant 
didžiaiiRias naštas ir vežant
d’delius vežinais. Esu tikras 
jog mestų vežimų nei tu b iš 
tų nepajėgtume sutvarkyti. .. 
Kaip jau anksčiau minėjau, 
japonai apsivilkimo meną pa 
sikolino iš korėjiečių ir iš ki 
mečių. Bet jie vistiek tuos 
skolintus drabužius prisitaikė 
savo kraštui, savo paproči
ams.
charakteringas spalvas, sura
do įvairiausius originalinius 
piešinius, k*. pagaliau tie 
drabužiai pasidarė tikrai tau 
tiniu jų apsivilkimu. Be abe 
jo visi pažįstat «kimono»? 
Jis yra kasdieninis japonų 
drabužis. Jis vartojamas dir 
bant kasdieninius darbus, mo dinius sandalu*, kurie yra pa

Jie nustatė specialias

terims jisai gelbsti vaikus no 
šiotj (ant nugaros yra įtaisy
tas specialu* krepšys), o taip 
pat jisai vartojamas ir įvairių 
švenčių metu kaipo išeiginis 
drabužis. Kimono ypatingai 
popularus kaimuose, nes mi 
estuose jau daugiau dėvimi 
vakarietiški drabužiai. Ypa 
tingai miestuose juos vengia 
nešioti vasaros metu, nes jie 
yra perdaug šilti. Kaimuose 
taippat mačiau ir Tokyo, žmo 
nės dažnai nešioja paprastu» 
medvilniniusbaltus marškinius
ir tokias pat kelnes. MarŠki 
niai sujuosiami paprasta vir
vute. Tokie drabužiai yra la 
bai praktiški vasaros metu ir 
man priminė lietuviško arto 
jo apsivilkimą. Šitokį apsi 
vilkimą jie vadina «mompei» 
Geras «kimono» kainuoja la 
bai brangiai, nes jisai gamina 
mas iš geriausio sunkaus šil 
ko, o beto, kiek ten yra išsi 
uvinėjimų ir dažymo, ir kitu 
papuošalų! Mačiau languose 
išstatytus «kimono», kurių ka 
ina svyravo nuo 10U.000 i k i 
200.000 yenų. (Nuo 20 iki 40 
tūkstančių kruzeirųl).

Vietoj batų jie nešioja me-
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Žvilgsniai i Lietuviška darba
;1, ANTANAS DUTKUS

• • (tąsa) .
Baigdami šias trumpas lie

tuviškos veiklos pastabas, tu 
rime pripažinti, kad ne visas 
veikimas,;; apie kurį galvoja
ma» gali būti mums priimti
nas. Teisinę prasme ne visu 
ose veikimo pasireiškimuose 
mums leidžiama dalyvauti. 
Kaip svetimšaliai, privalome 
derintis prie sąlygųj kuriose

(pabaiga iš 2 pusi.)

Rezistencijai prieš nauja 
nacinę okupaciją LL vyriau
sybės veikimas turėjo taip 
pat didelės reikšmės Ji sus 
pėjo parinkti į ministerijas ir 
savivaldybių administracinį 
personalą žmonės, nusiteiku
sius lietuviškai, aktyviai, ko
vingai. Jų žymi dauguma iš 
liko ministerijas perėmus ei 
vilfervaltungui. Savais patai 
Kūnais vokiečiai nepajėgė jų 
pakeisti. Valdžios įstaigose 
susodinti, šitie lietuviai patrio 
tai saugojo jaunimą nuo naci 
nimo ir nuo ėmimo į darbus 
ar kariuomenę, įspėdinėjo po 
grindines organizacijas nuo 
gresiančio gaudymo į darbus 
iš ūkinių įstaigų parūpinda
vo materialinės globos suim
tųjų šeimoms Eilė šitų tylių 
kovotojų savo ištikimybę re 
zistencijai ir Lietuvai baigė 
kaeete

Paskiau susikūręs Vlikas 
ir kiti «veiksniai memorandu 
imtose užsieniui gausiai ope 
randavo sukilimo ir LL vy
riausybės buvimo argumentų 
prieš sovietus Bet LL vyri 
ansybės b ivim ts ir veikimas 
tų pačių veiksnių būdavo nu 
tylimas pareiškimuose, skir
tuose vidaus reikalams. Tie 
sa, atkuriant užsieniuose Lie 
tuvos Itisvinimo organą, kai 
kurie teisininkai siūlė atgai
vinti LL vyriausybės veiki
mą. Tada atkristų visokių 
ginčijamu i galiojimų, ginči ja 
mos subordinacijos klausimai 
Bet jau buvo pasireiškęs ki
tas organai- — Vii kas. Psi- 
chogiškai suprantama, kad nė 
vienas organizmas patsai ne 
nori išnykti ar į kitą forma 
pereiti Dar svarbiau, kad 
vilke pirmuoju smuiku jau 
grojo senosios atg’jokios par 
ii jos, o jos jaute, kad LL vy 
rf h esybė nebuvo nei partijos 
nei jti padaras Dėl to kuri-- 
an’ toliau laisvinimo organi
zacijos rūmą reikšminga LL 
vyriausybės plytelė buvo ati
dėta į šalį.

gyvename, privalome laikytis 
teisinėse ribose, kurios yra 
mums nustatytos.

Čia turime galvoje apie ti 
ek daug kalbamą Lietuvių 
Bendruomenę, kuri yra šukė 
Jusi ir dir tebekelianti daug 
kalbų, dėl kurios yra liek da 
ug rašyta ir pastangų dėta, 
kad ką nors panašaus ir čia 
sudarius ir įėjus į pasaulio 
lietuvių bendrą judėjimą.

Esame už Lietuvių Bendru 
omenę. Tačiau nekaltiname 
nieko, kad jos dar neturime. 
Manome, jog vietoje "aivoms 
apie nauju organizacijų kūri
mą, produktingiau ir daug na 
udmgai butų, jei jau esamas 
jmtume stiprinti ir darbą in
tensyvinti. -Ink esmėje kiek 
vienos lietuviškos organiza ei 
jos tikslas yra vienas, nesvąr 
bu kokiu vardu ji vadintųsi. 
Tat kuo geresnė gali būti na 
uja organizacija, jei dar jos 
veikimui y«a apribotos teisės? 
Aišku, ji nebūtų geresnė tei
giama prasme. Tai būtų dar 
vienas nlišys lietuviškomis jė 
goms laidoti Pe to. siekiant 
šio tikslo, ink tokiame veiki
me pasaulėžiūrų skirtumai jo 
kio vaidmens neturi vaidinti 
«savųjų» ir «svetimųjų» pras
mė išnyksta. Ir iš tikrųjų, ką 
ip saKo J. Girnis: «Nieko ne

. Malonu buvo derlingoj žemėj rugelius sėti.
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reiškia tokia «savybė», kuri 
permirkusi dolerio aistra, ir 
nieko nebaugi tokia «svetimy 
bė», už kurios randi fią patį 
lietuvišką rūpestį lietuvybe».

Šita, gal būt, viena didžiau 
šių priežasčių ir bus neišga
lėjimas subūrti pakankamų jė 
gų užsimotam darbui. Dėl to 
ir tas amžinas ir nuolatinis 
trinimasis, dėl to ir kyla ne
pamatuoti. tiesiog tušti, kalti
nimai vienų prieš kitus, visiš 
kaį ar .tai nematydami, ar ne 
norėdami suprasti, kad visų 
nepasisekimu blogybė glūdi 
visai kitur, negu mes norė
tume rasti.

«Jokia tiesa ir jokia pašau 
lėžiflra neįpareigoja išduoti 
savąją tautą. Kas leidžia sa 
vo sielą parduoti už dolerį, 
tas pats liudija, kad iš tiesų 
jam nieko nereiškia ir tiesa 
ar pasaulėžiūra» - J. Girnius. 
Šitą tiesą turime priimti, nes 
gyvenimas pąs mus vra paro 
dęs ir daug karių faktais pat 
virtinęs. Tačiau pas mus dar 
ir šiandieną galvojama kitaip 
ir statoma siena tarp «savų
jų» ir «svetimųjų».

Kur šiandieną dingo anie 
«savieji», kuriems Lietuva y- 
ra davusi labai daug ir iš kn 
riu ji tikėjosi bent moralinės 
paramos? Jau nekalbėsime 
ame algininkus, o tik prisimin 
kime tuos stipendinkus, kuri
uos Lietuva šelpė, davė moks 
la ir stipru gyvenime pagrin 
da. -lie buvo «savieji» tik ta 
da, kada sugebėjo veidmaini-
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Mykolas Linkevičius ; ••
■ ‘v ’ ‘ . «• ’ «v

Tik Vienas Dievas Žino '
■ t

Nubudo žemėį sužaliavo )
Ir laime suošė šilai.
Tu šitą šlaitą, šitą klevą, ‘
Tu visą svietą pamilai.

i
Eini laukais ir nesiklausi,
Nesiteiraujį, kąs kieno, s
Renkiesi gėlę kuo gražiausią
Ir nori visa apdainuot. ’

Ir šitą smilgą, ir vėdryną, ;
Ir baltą dobilėlį šį... ' ■ \
Tik vienas geras Dievas žino»
Kaip žėdną žiedą aprašyt. J

. . . , . ; !■

Jau saulė leidžiasi už girių,
Jau gaubia vakaro tinklai... .
TU nepamirši.,ką patyrei,
Ką tu šiandieną pamilai. . . | •

, J .

Grįžti namo. O iš beržyno
Nebesigirdi volungės, 5
Tik vienas geras Dievas žino,
Ko dar nerfmsti, ko ilgies. . . ■ ■ ,

Pragiedruliu dienos.
Kasdieninis visur gyveni

mas ir visada rodosi neįdo
mus. jei užsidarius savame 
siaurame šeimos pasaulyje, 
paskendus smulkmenose riea 
pšidairyti nors momentui ap
linkui Taip yra. turbūt, kiek 
vienoje šeimoje, giminėje, 
bendruomenėje ir net tauto 
je Bet jeigu momentui išsi 
veržti iš savo siauro akyra- 
čio, atkreipti dėmėsį į kurį 
nors faktą, kad ir paprasčiau 
šio dienraščio puslapiuose, 
matysime, kad gy venimas nes 

niauti, meluoti. Šiandieną jų 
nematome. Jie įsikūrę ir eko 
nominiai stipriai atsistoję Lie 
tuvos sąskaitom šiandieną bi 
josi lietuvio vardo ir lietuvis 
kio žodžio, kad nepakenkus 
savo karjięrai. Šitokie «savi 
eji» išduoda savo tauta, nes 
jiems ji jau nebereikalinga, 
nes jie pasiekė to, ko jų šie 
Įa’ troško. Arba koks pasidi
džiavimas mums laikyti lietu 
viais tokius, kurie visą savo 
gyvenimą ir darbą yra aš- 
ventę ne lietuviams.

Jei kas savo veidą pažins 
šiose eilutėse, galite pasigro
žėti. bet nesijaudinti. 

tovi. Atvirkščiai jis verda1, 
kunkuliuoja. yt*a visuotina» 
veržimasis, įvairiausiais keli
ais į įvairiausius siekimus. '

Vienur vyksta pasaulinės 
konferencijos taikai atlaikyti» 
kitur kyla maištai dėl savų 
teisiu ir žemės. Parlamenta- 
r.ii posėdžiauja, valstybių vy 
rų galvos pražūsta nuo suų- 
kiu ir atsakomingų pareigų» 
kurias jie turi kantriai pildy-’ 
ti •

Ne kitaip yra ir čia, kraš
te. kuriame dar gyvename, 
'l ik Brazilija yra neišsemia-: 
mos kantrybės ir tolerancijoj 
kraštas ir gyvenines čia ' pa 
našus į šilto.-e ūkanose pas ‘ 
kendusią Guanubaroš įlanką^ 
kurioje lik iš oceano įsiver
žiančios bangos jšjiiditia get' 
mes ir duoda pajusti, kau A- 
tlantas yra visada gaivalinga^ 
nusiteikęs. i

Taip lygiai ramiai su savų, 
mažyčiais išgyvenimais praei; 
na čia gyvenančių lietuvių, 
dienos Čia nebereikia kovui 
ti prieš žiemos šalčius, nerei 
kia suktis beieškant žiemai; 
vegetalino maisto atsargos. 
Šilta ir sotu. Galima ramiai

(pabaiga 4 pušį)

daryti iš vieno medžio gaba
lo Yra įtaisytos viršuje dvį 
virvutės, kurios bąt<> priešaky 
kryžiuojasi ir laikosi tarp di. 
džiojo kojos nykščio ir grefi 
mo piršte. Tokius sandalus 
jie vadina «zori». Juos ayii 
visi japonai tautiškai pasirė
dę, o taipogi ir vakariečiai 
prie namų. Darbininkai daž
nai nešioja iš brezento paga
mintus batus. Šitokių batų 
didysis pirštas yra atskilai j- 
kišamas, maždaug kaip vien- 
pirštės pirštinės.

Mūsų akimis žiūrint, japo
nai ištįkrųju gyvena ląbai prf 
mityviąi. Fąo, praūžęs k£r. jų 
gyvenimo sąlygas dar labiau 
pablogino.

Paprastų japonų namai yrą 
maždaug mūsiškių «favelų» ti 
po. Jie neturi jokių pamatų, 
namai stovi dažniausią! ąn| 
akmeninės uolos. Jų formą 
dažniausiai sukalamą is kels 
tos pagrindinių stulpų, o sie
nos yra daromos iš betkokios 
medžiagos: lentgaliai, skarda 

presuotas popietis ir gana 
dažnai molis Stogai beveik 
visur šiaudiniai Beto jie ne 
turi nei kaminų. Pie'u metu 
žiūrint iš lėktuvo, atrodo i<>g 
visi kaimai dega. . . Namuo
se jie nevartoja pastovių per 
tyėrįmų Jų sienos yra paką 
binamos arba pastatomos užu 
olaidos, vadinamos « s h o j i». 
Jos atstoja ir duris, nes japo 
naį jokių durų nepripažįsta. 
Langams retai kas vartoja sti 
klą, tam tikslui jie vartoja 
peršviečiamą pop’erįarbau- 
žuoįaidėles na dar v t** įš smul
kiai supjaustytu bambuko laz 
dėlių, s'u š tu «shoji» — užu 
olaidu pagalba, jie susiskirs
tė savo namą atskirais kam 
bariukais. Jie valgo, miega 
ir priima svečius, ant savo ną 
mo grindų. Jie ištiekia šiau
dinius kilimus ąnt grindų, pas 
taip žemutį štaiiuką. padėJa 
keletą pagalvėlių ir iškart pa 
sidaro priimamasis kambarys. 
Nakties metu stalą išneša ir 
ant grindų patiesia daugiau 

kilimų, bet ne visus, nes su 
tokiais pat kilimais jie ir už
sikloja Po galva jie deda 
dažniausiai u ėdžio gabalą, ku. 
rį apkloja švariu audeklu, ar 
ba vartoją pagalvėles prikim 
*tas kvietiniu pelų. Tenai 
beveik niekas nevartoja «col 
chão de molas». Jų grindys 
yra nepaprastai švarios ir Je 
inant į namus būtinai reikią 
n u «įausti batus .

Telefonas nei ir miestuose 
vra gana retas dalykai Lai 
mingieji. kurie jį turi, iškabi
na ant namu lenteles ir išra
šo savo pavardes. Taippat 
neužmirštą/įrašyti įr į saito 
vizit ne kortelę, kad padidin
ti savo prestižą.

Japoniškos išvietės taipogi 
gana įdomįos ir gerokai neį? 
prastos mums. Dažnai, net 
viešose vietose, galima mąty 
ti ir vyrus ir moteris naudo
jantis tais gamtiškais patogu
mais kartu. Dažniausiai jo
kiu perskyrimų nėra, o kar
tais yra tiktai virvutė perties 

ta. o kartais tik vieno metro 
tvorelė. . . Japonų pažiūra į 
lytis yra gerokai skirtinga 
nup mūsų Jie turi viešąsias 
pirtis, kur vyrai ir moterys 
maudosi kartu. Č i a taippat 
yra pertiesta virvutė, kad ats 
kirti vyrus nuo moterų o pa 
našus dalykas yrą ir prie jū
ros. Žinoma, ne visur, ir ne 
kurortinėse vietose Tos vir 
vutės istorija yra štai kokia: 
generolas MacArthur išleido 
įsakymą, kad negalima daugi 
au leisti be koRtįumų abiejo- 
ms lytims mąišytią prie jūros 
nei viešose pirtyse. Japonai 
galbūt juokais, lytis atskyrė 
viry p te. Žinomą, viskas pali 
ko taip kaip ir anksčiau. Čia 
niekas nekreipia dėmesio į 
jūsų nuogumą, nei kas nors 
stebisi jupiis. «Jiems tas vis
kas yra visiškai natūralus? da 
lykas, o man tai buvo iš pra 
džių nelabai jauku, bet . «je 
igu esi Romoj, daryk kaip ro 
menai daro. ..»

Beveik kiekvienuose gėrėsi 
niųose japonų namuose gali
ma rasti pagrindinį kambarį į 
ir garbės vietą vadinamą «to. 
konoma», kame yra pakabin
tas ilgas paveikslas ir taippalį 
yra pastatytos puikios vązos); 
su gėlėmis Sėdimoji vieta 
prie pat «tokonomos» yrą gar . 
bin go ji vieta namuose. Ji 
dažniausiai tenka svarbiausi
am svečiui. Ir niekuomet ne 
reikią sėsti į tą vietą, kol ne 
busi bent keletą kartų pakvi 
estas. ,į

Japonų maistas yrą gana 
paprastas ir dažniausiai jie .; 
vąlgo ryžius. Jie būna parų . 
ošiami vienokiu arba kitokiu ■ 
būdu. Nuo poliruotų r y ž i tį ; 
valgymo jie dažnai suserga < 
«beri-beri» ligą, dėl vitaminų 
D stokos. Bet jie netiktai ry 
žius valgo. Japonai meką gą 
minti labai skanius ir labai o 
riginalius valgius. Kui kvrle 
iš šitų valgių jau yra plačiau 
žinomi pasauli, pavyzdžiui «su 
kyaki» ir «tenpura». (B. D.)
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miegoti - negrąsina. koncentra 
cijos stovyklos nei Sibiras. 
Beabėjo, nei maistas, nei pas 
togė patys neateina ir veltui 
jo niekas nedalina, bet įpra 
tusiam nuo mažiausių dienų 
dirbti lietuviui darbas - nebai 
sus. Daug maž visi savo dar 
bu ir turtelį įsigyja »r bent 
gyvena neap.Minkindami kitų 
ir padėdami šiokių ar anokiu 
būdu tiems, kurie nedateklių. 
jaučia. Ramiai slenka dienos 
mėnesiai, metai.— Tačiau gy 
venimas kunkuliuoja ir išjudi 
no karts nuo karto naujais 
įvykiais ir labiausiai apsnúdu 
sius.

Šiais metais bene labiausi
ai išjudino visus tai 36 sis 
Tarptautinis Eucharistinis Kon 
gresas įvykęs liepos mėn. 
Rio de Janeiro.

Neminėsiu kokią reikšmę 
jis turėjo Brazilijai, nes už 
tai kalbėjo visa Brazilijos 
spauda, ir tik galime spręsti 
kad tai buvo didelis ir nepa 
prastas įvykis šiame krašte. 
Tai buvo didelė krikščioniš 
Lojo žmogaus šventė, kurio
je kiekvienas tikintis troško 
pajusti ir įsigyventi į Eueha 
ristijoR prasmę Ir lietuviams 
šis įvykis praėjo ne be reikš 
mės . . Tik mažam skaičiui
a^menų teko privilegija maty 
ti savo akimis ir dalyvauti to. * 
jj nepaprastoje šventėje, iš 
kilmingose pamaldose, eiseno
se. parodose, majestotiškame 
pasirodyme Katalikų Bažnyči 
os. Bet ne vienas gaudė lai 
kraščius. žurnalus ieškodamas 
juose Lietuves vardo, Lietu
vą atstovaujančių veidų ir vė 
lų \akara, tyloje skaitė, gėrė 
josi ir mintimis buvo ten Kry 
Žiaus papėdėje, meldėsi drau 
ge su visais. ..

Kongresas pasibaigė. Ran
gos mostelėjimu gyvenimas 
grįžo j senas vagas. Tačiau 
dieviškieji spinduliai pasiekė 
ir tuos, kurie neturėjo progos 
ten buc Pasiekė ir mus 
B. Paul\j j. Vyskupo Vfncen 
to Brizgiu ir kitų ankštųjų ii 
eiuvių dv siškių atsilankymas 
S Ratilyje tai ir yra spinduli 
ąi. kurie sušildė mūsų širdis 
ir apšvietė mėsų kasdienybė
mis apdulkėjusią sąmonę. Jų 
tarti j mus žodžiai, tokie ra
mtis, tokie paprasti, bet taio 
giliai prasmingi išjudino ne 
yiename apsnūdusią tautinę 
ir religinę sąmonę. Pajutome 
kad vis dėl to mes esame re 
(■«alingi, neesame užmiršti ir 
turime kiekvienas atiduoti ši- 
òkíú ar tokiu būdu duoklę ka 
fp Dievui taip ir Tėvynei 

■ Sujudo iniciatoriai Atgijo 
lietuviška veikla. Surengti 
aukštiems svečiams priėmi
mai parodė, kaip esame išsi
ilgę asmenybių, kurios savo 
autoritetu mums įkvėptų ryž
tą kovoje prieš nutautėjimą. 
Tų asmenybių pobūvis mūsų 
tarpe įtikino mus, kad reikia 
būti lojaliais, neturime būti e 
geistais ir savo veikloje svâr 
Hu remtis giliai humaniškais 
ir krikščioniškais principais. 
Pavyzdžių turėtume sau prieš 
akis pasistatyti šį Eucharisti
nį Kongresą į kurį suvažiavo 
visokių tautų ir rasių krikšči 
epiškosios Bažnyčios atstovai. 
Eucharistijoje tapo broliais ir 
juodas ir baltas žmogus.

Tokia pat šviesos srove 
mus apšvietė ir kukli Seserų 
Pranciškiečių ordeno vienuo
lė Motina Aloyza. Kokia jau 
natvės energija, kokių ryžtu 
dvelkia jos asmenybė! Argi 
ae pavyzdžiu turi būti kiekvi 
enam lietuviui ši visa esybe 
lietuvė net nemačiusi Lietu
vos? Jos kalboje nerasite 
nei vieno svetimo žodžio, nei 
vieno Šauktuko, nei vieno 
jáústuko, kuriais taip greitai 
pėrsiimą net labiausiai «už 
xíetèjé» lietuviai. Jos meilė 

savąjat kalbai - tokiai stebė 
tinai turtingai kalbai, nerei 
kalingos svetimybės. Ir kiek 
vienam mūsų, bent man taip 
rodosi, liks neužmirštami Mo 
tinos Aloyzos Žodžiai: «Tas 
noras dirbti Lietuvai, ta ug
nelė, kuri jumyse dega, yra 
jums Dievo duota ir saugoki 
te ją, neužslopinkite. Dirbki 
te, nes Dievas neklysta pasi 
rinkdamas žmones ir rekalau 
damas iš jų aukos. Yra pa
saulyje daug lietuvių, bet ne 
daug kuriose taip kaitriai de 
ga patriotinė ugnelė. Kiti 
yra šalti tarsi akmenys. Juo 
se nėra įžiebtos tos meilės 
liepsnelės savajai tėvynei. 
Tad dirbkite, organizuokitės, 
padėkite vieni kitiems. K ei 
kite spaudoje nuveiktus dar 
bus savo ir vaikų. Rašykite 
tai kas gera. Nebijokite, kad 
rasite priešų Visada meta
ma akmenį j obuolį, kad jį 
numušti ne j lapus. Dirbkite 
ir tepadeda jums D'evas. 
«Tie žodžiai nuskambėjo ku 
kitos, bet nepaprastai darbš
čios ponios J. Valeikienės bú 
te kur sudarė lygiai kuklų 
ratelį lietuvių kalbos dėstyto 
jai a’ tardami savo darbo pro 
blėmas.

Ir baigdama noriu su jumis 
visais pasidžiaugti, kad garbė 
mums gimusioms lietuviais! 
Didi tauta savo praeitimi pa
lieka pėdsakus savo palikti > 
nyse. Nesibaidx kite organi
zacijų, raskite vieningą kal
bą savo bet ... be intrigų 
be smulkmeniškumu Tegy
vena kiekvienas, kaip nori, 
kaip žino, bet telieka lietuviš 
kos tradicijos gerbėiu. telie
ka savos kalbos mylėtoju.

Lietuva, gimtinė mano, liū 
dno veido ašaromis pasrūvu 
si M uloną! Tavo vaikai nenž 
mirštA tavęs ir myli tave žiū

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo menišk$ąi Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

A R T H U R SCHMIDT

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA SÂO CAfclANČ. 447 — TEL. 4-&67Ü - SÂO PAULO

* ' .

Karol ė Pažėraitė

36-tasis Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas Brazilijoje

(pabaiga)

LEGATAS PRIfiMĖ 
ŽURNALISTUS

18 liejos Legatas priėmė 
brazilų ir užsienio žurnalistus 
Palacio das Larangeiras rū
muose. Jis juos pavadino 
«mano brangus spaudos drau 
gai» Tą pat dieną sveikino 
kongresą per mikrofoną "<<•/, 
do Brasil” Brazilijos preziden 
tas Café Filho.^J^gJg^) 

Kongreso metu vyko įvairi 
os konferencijos ir tautų me 
ntški pasirodymai.

AUKŠTIEJI KONGRESO 
SVEČIAI

Į Kongresą buvo atvykę 
kardinolas Spellmann, kardi
nolas Piazza iš Vatikano i r 
kiti Tarp pelegrimų buvo ir 

rėdanti į žvaigždėtą dangų. 
Juk Viešpaties ranka siekia 
ir tave ir mus, ir per auką 
ateis Tavo atgimimas!

Halina D. Mošinskienė.

Henrikas Radauskas

VAKARAS
Vakaras. Nereikia nieko
Tik sėdėti ir žiūrėt,
Kaip ta saulė mus palieka,
Ir lyg vakaras žėrėt . ,

Jr matyt, kaip upėj gluosnis
Atsispindi ir lanka,
Ir kai p; žemę ima glostyt h

Šilto vakaro ranka.

Ir girdėt ties galva skrendant 
Nepažįstamus paukščius, 
Ir matyt į nakti brendant 
Kažką murmančius medžius.

• i . ■ ■ ■ ‘ ■

Taip sėdėti ir žiūrėti
Be jokios, jokios minties 
Ir jau nieko nenorėti. 
Nieko, nieko, net mirties.

Bavarijos kunigaikštis Karo
lio Zu Loewenstein. Taip pat 
didelio susidomėjimo sužadi 
no svečias spalvotais drabuži 
ais. pr neriančiais Pranciška
us .o.ozapo, Austrijos arkiku 
nigaikščio portretą, dažnai 
rodomą Hollywoodo filmuose. 
Jis turėjo prisisegės aukso 
kardą, sidabro pentinus, užsi 
movęs juodą kepuraitę, prū
siško tipo, kurios priešakyje, 
ant aukso lentelės išrašyta 
“Pijus XI1” Juodos, baltos 
ir kitokios plunksnos puošė 
kepurę Jį apstoję fotografai 
gavo atsakymą: Kunigaikštis 
Aleksandras Odescalchi, Šven 
to Sosto Sargybos Korpo ka
pitonas. asmeninis Legato pa 
lydovas.

DVASINIS BRAZILIJOS 
ATSINAUJINIMAS

Kongresą paruošė Rio d e 
Janeiro arkivyskupas kardi
nolas Jaime Camara su pa va 
duotojo arkivyskupu Helder 
Camara ir vyskupu José 'lá- 
vora. J u darbas buvo Jo E- 
minencijos Šv. Tėvo Legato 
aprobuotas.

Spauda skelbia, kad “nepa 
prastai didvyrišką ir ištikimą 
Šv. Sebastijono miestą” Rio 
de Janeirą ir Braziliją aplan 
kė palaiminimų lietus. Arki
vyskupas Helder Camara pa
reiškė spaudai, kad po šio 
kongreso seks didelis dvasi
nis Rio de Janeiro ir viso 
krašto atsinaujinimas.

LIETUVIAI DOMINAVO

Kaip matyti iš spaudos ir 
bešališkų įtakingų žmonių at 
siliepimų, lietuviai, surengę 
savo religinio meno parodą,, 
giesmių ir dainų koncertą, 
organizuotai gražiai pasirodę 
procesijose, be to, turėdami 
Kryž aus Kelių priešakyje sa 
vo garbingą atstovą vysk . 
Brizgi, iškėlusį savo autorite: 
tinga kalba Lietuvos kančias,

• tarp tautų iš anajm gele
žinės uždangos kongrese do
minavo.

<r 
Neldrskime Sakos AntKc- 

rios Sėdim
Apie Prūsijos karalių vieną 

ii Fridrikų pasakojama tokia 
istoriją. Karalius mėgdavęs 
pasivaikščioti, lazda pasirems 
čiuodamas,. po miestą. Kar 
tą tokio pasivaikščiojimo me 
tu sutikęs seną moterėlę,' ku 
ri užsižiopsojus, vos nėužli- 
po ant karaliaus, ir iš;arti pu 
mačiusi su kokiu keleiviu 
vos nesusidūrė, sudrebėjo iš 
baimės. Karalius paklausęs 
kodėl ji drebanti Atsakymas 
buvo toks: «Bijau karaliaus*. 
«Karaliaus nereikia bijoti, ka 
raliu reikia mylėti» — ir 
ėmė šaukti užgautas monar- 
kas. — "Aš tave išmokysiu 
kad karalių reikia mylėti »- 
ir ėmė mušti išsigandusią v&r 
gšėlę lazda, kartodamas vis 
tą pat| sakinį. Ši pasaka 
man dažnai prisimena sėdinti 
kur nors salėje ir besiklau
sant kalbų Vargiai kas iš 
mūsų tirti, kad meilės gali
ma lazda išmokyti, tačiau gy 
venime elgiamės nekartą pa 
našiai.

Kviečiame jaunimą į lietu, 
viškus parengimus, raginame 
tėvus atsivesti vaikus, o kai 
jie susirenka, verčiame juos 
klausytis nuobodžių sieksni
nių kalbų. Šiandien gyveni
mo tempo išvargintas žmogus 
nepajėgia klausyti su atyda 
ilgai, kad ir įdomios kalbos 
Tačiau kaip reta pas mus yra 
toks suėjimas kur garsūs v i 
dai vienas kitą pakeisdami 
ir vienas už kitą garsiau šau 
kdąmi, dažnai vis tą patį kal
indami ir dar vienas kitą pa 
cituodami, nekalbėtų bent po 
ra valandų. Nueini žmogus į 
salę, permeti akimis veidusir 
gali suskaityti, kiek kalbų tu 
rėsi šklausyti Įgrįsta los 
kalbos visiems, ypač
jauniesiems Nesenai viena 
rne minėjime, (kurs buvo ren 
gias tikrai su geromis inten 
cijomis) šalia sėdintis, ketu
riolikmetis berniukas sako sa 
Vo motinai:» Daugiau, mama, 
su tavim n>ekuomei neisiu, 
kur tu tik nusivedi, lai tie vy 
rai šneka ir šneka» (h’a-r 
suskaitę s. kiek tokių atsaky
mų išgir ta tėvai, paraginę 
savo vaikus į lietuviška mi 
nėįimą). ' Kitam subuvime bu 
vo vėl skaudu žiūrėti, kaip 
rengėjai beveik pol elnėmis 
priemonėmis turėjo tildyti 
jaunimą, kad šis domėtųsi» 
perilgai užsitesusiomis kalbų 
mis. Nepriėmė; kitados lietu
viai krikščionybės, nes kry 
žuočiai ją nešė ant galo ka
lavijo. Nepamils ir mūsų jau 
nimas lietuviško darbo ir pa 
čies lietuvybės, jei mes ją 
norėsim įdiegti prakalbomis 
kuriomis jaunieji bodisi.

Jei norime jaunuosius lai
mėli, tai ir lietuviškumą ro
dykime tokioj formoje, kuri 
jaunimą trauktų žavėtų. O 
traukia jaunimą ir mūsų gra 
ž>os dainos ir tautinai šokiai 
vaidinimai ir daug kitų daly 
kų. kuriuos galima naudoti, 
kaip sėkmingas priemonės 
Nederėtų iš priemonių visiš
kai išjungti ir gyvo žodžio. 
Jis irgi gali šventės prasmę 
paaiškinti, širdis uždegti, šveu 
tišką nuotaiką sukelti, bet 
kad žodis savo tikslo pasiek 
tų. reikia, kad kalba būtų 
parengia, nuoširdi (ką reiš
kia paraginimai jaunimui to 
kio tėvo, kurio paties vaikų 
lietuviška kolonija nė matė 
nė pažįsta, (trumpa) jokiu bū 
du neilgesnė, kaip 20 ar 25 
minučių, kad kas kartą būtų 
vis girdima iš galimai naujų 
lūpų, kad nekalbėtų daug kai 
hėtojų vienas po kito. Jei 
kada sveikinimai yra neišven 
giami, tai ir tuomet visos kai 
bos neturėtų prašokti pusva-

(pabaiga 6 pusi.)
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MIELI LIETUVIAI!

Industria e Comercia de Calçados

::

.. MŪsŲ-TlETUVA
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pusi fe

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J7 L GalhsKas Ltda.

ISlli

m

GAMINIŲ. PLATINI OJ AI

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

IIa 
ne

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

' VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
' • L .1. N D O Y A

òX-w,-.v.'.
> •.‘•SJG' /• ’’zZ w

COMPANHIA UNIÃO DOS REFINADORES
O TAI S Iv A N I K AVA

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

Rna Javaės, 719 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvotoms, 
langų stiklų apsaugos, uživaroū/geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą. u > '

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recàdos) 3-0707

R ua 12 N,O 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos), 

’Caixa Pó st al 4118 — São Paulo

Nori būti žemės savininku?
. G..: ’ .. •

Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos, 
m. Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 

šiandiėjt, nes rytoj žemės vertė5 jau bus daug didesnė.
Prašymus/, žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 

\ Šitai Tamstai siūlo
Į . • . •/;. . v. . ; Y L • ’ . .. ■ ■■ ■

Jmobiliaria Alto do Gnaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Čeptralinė raštinė: Cx. Postai 98 

, r Painformuojame ir per laiškus.

sisàss

ALBERTAS PAVILA V1ČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
; atlieka visus teisinio pobūdžio idarbus, kaip įvairių 

bylų vedjpĮąsį,inventarijų sudarymas. deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, ųuomininkų išmetimas it kiti darbai. 
Raštinė: Rua Senador Feijo,*-IZ-d: 5-ąnd. sala 520 
Rezidenęiją: Rua Itaqueri, 431 São Patilo

BAL.DŲ SANDĖLĮ; \ ■
AV. DR. tí!A< Ahi.^.M. 71-C — 'f. ALPINA.

Madeiras ao Brasu

PRANAS à CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsist® 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom® 
biliu labai patogus,' gat\Č 
naujai išgrįsta, v
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Men<no

Kiekvieną sekmadieni pilė 
bažnyčios pas spaudos platin 
loją B. Šimkų gailina gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų Kingų. maldaknygių bei 
laikraščiu. i

nonniM» •
— LAPOS lietuviams prane 

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

-------- .--------------—,----- ----- .p

Nnri. kad «Mūsų Lietu’ 
va» butu Hetnviškojo, gyveni
mo veidrodis9

— Bendradarbiauk •joje' 
pranešdamas visas naujienas' 
iš savo apylinkės. miesto a$ 
interi'-

Ar jàü įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma- 
«Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
- nieko nelaukdama uv<>>» redakcija

mw::

Y

■fc

W

AVENIDA DR. GI AC AG LINK 34- VILA ALPINA

ICMACf C A K IKI IE IR I ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę Pabandykite, įsitikinkite it Visa- 

. . dos naudokite! ' ■.
pf t & TUNA RTTKNQj TOK a fĮ^S ,, PnstpR SORT
TELEFONES t 51*4019 e 51-2223 S Ã O P A U L Q

MvvfeaM* «bi»* MH)* w»««. au-av
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

— Seserų prančiškiečių vy 
resnioji Sesuo Julija, sekmi 
dienj tėvų ir mokytojų susi
rinkime padarys pranešim į 
lietuviškos mokskylos reika
lu.

— Moksleiviu Ateitininku 
Spaudos Stalas Turi Lietuvis 
ku, Vatikano ir Brazilišku Vė 
liavelių.

Kaina Cr $ 20 00

LIETU VIŲ JAUNIMO 
ORGAN1Z A'l’ORlA VIS.

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

Laikinoji organizacinė 
Valdyba.

- Parengimai su įdomesnė 
mis programomis nėra daž
nas įvykis Šį šeštadienį ru
ošiamo L. K. Bendruomenes 
choro koncerto visa progra
ma yra nauja. Čia bus gali
ma išgirsti dar |jg šiol nie
kur negirdėtu dainų l/e u- 
x iška O-m menė kviečiama 
atsilankyti kmicertan i’* tuo 
pačiu paremti choro darbą

TĖVU IR MOKYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadieni, rugsėjo m. 
2;> d., 4130 vai., šv. Juozapo 
mokyklos patalpose šaukia
mas tėvų ir mokytojų stisirin 
kimas Bus svarstomi svar
būs lietuviškos mokyklos rei 
kolai. Mokyklos vadovybė ir 
mokytojai prašo, kad kiekvi
ena šeima būtų atstovaujama.

Té

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NA U J AN Y B1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJIMU1.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos

•MHM

Parduodama Rūbu Krautuvė
Krautuvėje yra šie skyriai:

Gatavų rūbų vyrams ir moterims, medžiagų —kazimi- 
ras, linas ir tropical, baltiniu, batų, skrybėlių ir čėmoda 
nu, laikrodžių ir aukso puošmenų. Krautuvė geriausioj 
vietoj, Braz rajone, prie pat stoties do Norte ir Braz, 
RUA CAVALHEIRO n.o 62 Kama prieinama: pusę iš
karto įnešti m kitą pusę ilgam išsiraokėjimui. Tartis vie 
toj su o Amonio

li^iiliillrlluIiiiIIiiiiitllHUHiiiilliilliilliilliilhilliilhilliilliilliilli tliiilliilliilliilhiiliiHiilhtliiilliilhilliiUiilbilliilliitlHiliiiiifHiilliiihiiliiiiitflidliiiicih

IRMÃOS BAUŽYS
Registrado no C. R. C. sob o n.° 55’

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

H

=
I

s

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí na Junta Comercial 
Pis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

— Bendruomenės choras 
kviečia narius Rėmėjus ir vi 
sus lietuvius į KINO SPEK
TAKLĮ 
Programoje: JAPONIJA (Ka- 
mikura)

2 MEXICO (Acapulco)
Filmai bus radomi pradžios 

mokykloje prie bažnyčios šį 
sekmadienį, rugsėjo mėn, 25 
d. 19 vai.

Įėjimas laisvas.

Bendruomenės Choro Valdyba

— Iš Rio de Janeiro yra 
atvykęs į São Paulo p. Stasys 
Dutkus.

— Šį sekmadienį 'rila Anas 
tacio lietuviams bus pamal
dos. kurias laikys S. Pauly 
besisvečiuojąs kun. B. Sugin
tas.

— Lapkričio m. 6 d. Vila 
Zelinoje yra ruošiamos kun. 
B. .sugintai išleistuvės. Sve
čias iš S. Paulo numato iš
vykti lapkričio m. 7 d. rytą. 
Apie dešimtį-dienų dar pabus 
Rio de Janeire ir Í6 d. lap
kričio laivu grįš Amerikon.

- Nuo sekančio «M L.» nu 
merio bus Įvestas sveikatos 
skyrius, kuri sutiko tvarkyti 
mokytoja Aldona Nadolškytė.

— Kermošius prasidės 1 d. 
snaliaus. kitą šeštadienį ir 
bus visais spaliams mėnesio 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
Pelnas skiriamas bažnyčios 
reikalams. Neužilgo bus su
dėti keli naujai spalvuoti lan 
gai. taip pat greitu laiku reikia 
padaryti šalia bažnyčios šąli 
gaiviai bei apmokėti už išgrįs 
tą gatvę. Kas gali prašomi

»

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

8 às 19 horas. v ...
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Jau senai laukiamas
L. K. BENDRUOMENĖS CHORO
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bus rugsėjo mėn. 24 d. Vila Zelinoj, gimnazijos salėje. 
Programa bus įdomi ir įvairi, nes chorve lys 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.

kermošiui paaukoti daiktais 
arba maistu. Kermošius bus 
šventoriuje, Vila Zelinoje.

— Rugsėjo m- 19 d. iš Čika 
gos atskrido lietuvių jėzuitų 
viršininkas Tėvas Br. 1 rikšta 
navičius. São Pauly pabus a 
pie pora savaičių.

— Jaruševičių š e i m a iš 
V. Zelinos ruošiasi grįžti Lie 
tu von. Dar yra pora šeimų, 
kuriuos taip pat ruošiasi tėvy 
nėn. Grįžtantieji privalo įsi
gyti rusiškus pasus ir tuo pa 
čiu tampa Rusijos piliečiais. 
O Rusijos pilietis turi apsigy 
venti ten, kur valdžia nuro
dys.

— Yra lietuvių likusių be 
dokumentų Lietuviškus pa
sus prieš keletą metų įteikė 
rusiškoms įstaigoms O tos 
įsteigus nei lietuviškų pasų 
nesugražino, nei rusiškų ne
išdavė.

— Vila Belos Tėvų Komite 
tas paskutiniame «M. L.» nr. 
pranešė, kad popiečių lanky
tojų parodėlę apžiūrėjo komi 
sija ir įvertino ten išstaty

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marijas»/maldaknygė/ — l(>0 cr
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė 

« » « stambiomis raidėms — 175 cr.
« » » » pauksuota — 20U 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» (premijuotas romanas) —. 200 cr. 
Kun Rimšelis MIC « Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ ii.O 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 siūsti

M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postal 4118, São Paulo.

Dentistas
✓

Clínica Dentária Popular
“í5ão Judas Tadcu”

DIRETOR: Dr. Augusto. Ribeiro Leite
. ... ■

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNAI '■ ■ '■ - ■ ;

tų Boguslauskas nesenai lan 
kęsis Kanadoj ir Ja unijoj, 
rašo «Kelionės įspūdžius» 
«M. L »

tus eksponatus bei pmuirsiė 
premijas.

Kadangi tame pranešime 
užtikau ir savo pavardę, to
dėl pareiškiu, kati tėvų komi

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

nusi ke 
parodė! 
čiau ni __________
kad komitetas vertindamas 
popiečių lankytojų pastangas 
panorės ir mane «užuėti ant 
svarstyklių». Bet tai visai be 
reikalo: jau 15 metų, kaip 
esu sėkmingai išlaikiusi rank 
darbių egzaminus pas viena 
didžiausių lietuviško meuo ir 
taut, rūbų puoselėtoją Ž. Ūk 
Ak-ios lektore M. Glemžaitę 
ir pas prof. A. Tamošaitį, ku 
ris Lietuvoje paruošė 8 so
džiaus meno knygas. (Jas iš. 
leido Žemės Ūkio Rūmai).

Taigi, tegul tėvu Komiteto 
įgaliotinė ponia Jankauskie 
nė (į komitetą ji neįeina) dėl 
mano rankdarbių galvos ne
laužo: į jokias premijas nei 
pažymėjimus šitokio mąsto 
parodose tikrai nepretenduoju 

Manyčiau, kad iš viso vai
kų parodėlėje suaugusieji (o 
ypač rengėjai) neturėtų būti 
premijuojami, nes tuo atveju 
nuskraudžiama mažieji

Ta pačia proga komisijos 
ir stebėtojų dėmesį galiu at
kreipti į štai ką:

1) Kada vertinami berniu
kų ar vyrų darbai, reikalin 
ga, kad komisijoje dalyvautų 
bent vienas vyras

2) p MaČiulaitienės juostą 
negalima vadinti originalia, 
nes Lietuvoj tokių buvo daug. 
Ji yra senoviška.

3) Juostinė arba juostų štai 
tiesielė yra tokia, kuri yra 
susiūta iš keletos atskirų juos 
tų, tačiau t Belos parodėlė
je tokios nesimatė.

4) Komisijos lankymosi die 
ną (Vili 13) parodėlėje nebū
vi) mano nei vienos juostos 
nei megstinio (tik 2 lėlės), 
o p. M Gurauskienės, atrodo 
jau nebuvo nė vieno ekspo
nato! Išeitų, kad komisija pre 
mijas skirstė ne nagai dar 
bus, o pagal pavardes

Agr. Mg. Vinkšnaitienė.

(pabaiga iš 4 pusi )

larriį. Pasirengę -r publiką 
vertinąs kalbėtoji s gali puiki 
ausiai savo žodį pasakyti per 
vieną ar dvi minutes. Nemo 
kykime tau meilės lazda, ne
kirs k i me škos ant k uitos sė 
dim .laimimas - musu kolo
nijos ateitis Geriau tad «nus 
kriausti» vie* ą kitą scenon 
besiveržiantį senį, kad ir la
bai tituluotą, negu netekti ja 
unimo.

Apsižiūrėkime k<>i dar lai
kas, k> d ir mums neatsitik
tu. kaip anam garsiam kalbė 
tojui, kur b igęs savo ilgą 
kalbą, nusišluostė prakaitą ir 
pirmą kartu pažvelgė į salę, 
kuri jau buvo visiškai tuščia.

SIUVĖJAS

POVILAS AM BROZE VIČIUS 
Rua Inhaga pi N ° 9

Antiga Rua Sėis - V. Zelina

Išnuomaujamas, didelis, pa 
togos kambarys su v rtuve, 
gyventi vienam ar dviem vy 
ram prie gero susiekimo, rua 
Carné 1128. arti prie Av. Paeš 
de Barros (Mooca).

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

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

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS. primename pinigus 
siųsti šiuo adresu;
Pe. P. Ragažinskas, Çaixa 
postal 4118- S Paulo.
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