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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Atsakymas
SOVIETŲ SĄJUNGOS MINISTERIUI URMININKUI 

B U L G A N I N U I

*! 
s:

KURĮ ŽENGIA LAIKRAŠTIS «MŪSŲ LIETUVA» 

spaliams mėn. 22 d. Vila Zelinoje, gimnazijos salėje
Pradžia 20 vai.. Programoje daug įvairiiį įdomybių 

Pakvietimai, staliukai galima įsigyti Vila Zelinoje Vyto Tijūnėlio bare, 
«Musų Lietuvos» Redakcijoje, Distilarijoj pas Sabbato Ranieri, klebonijoje 

ir pas platintojus. ::

1955. m. rugsėjo 14 d. Vilnį 
aus radijas pranešė, kad, Vak- 
Vokietijos delegacijai laukan 
tis Maskvoje, Sovietų Sąjun
gų s ministeris pirmininkas 
Bulganinas pareiškė pretenzi 
jų, jog būtų grąžinti Sovietų 
piliečiai, kurie Vokietijon pa 
kliuvo karo metu. Tokių 
«tarybinių piliečių», esą dau 
giau kaip šimtas tūkstančių. 
J i e, Bulganino pareiškimu, 
gyveną i nenormaliose ir než
moniškose sąlygose arba lai
komi net kalėjimuose. Šitie 
piliečiai nors ir netinkamai 
pasielgę su savo tėvyne, bet 
jis tikįs, kad jie pasitaisysią 
ir, grįžę, busią švelniau baud

savo kilmės kraštus Priešin 
gai, jie buvo net skatinami, o 
grįžtantiems buvo teikiama 
medžiaginė pagalba, ir ji bu
tų teikiama net dabar. Tero 
rą grįžti tenaudojo ir tebena 
udoja tik Sovietai.

4) Jei Maskva kalbėtų ir ą 
pie amnestijas pabėgėliams 
grįžus ar žadėtų jiems kitų 
savo patogumų bei malonių, 
šita žmonių kategorija tuo ne 
patikės, nes pabėgėliai žino, 
kad Sovietu režimas remiasi 
melu, apgaule, smurtu ir kito 
mis nežmoniškomis priemonė 
mis

5) Pirmiau, nei reikalauti 
pabėgėlius grįžti į savo kil

žiami Gi grįžti jiems iki ši
ol sutrukdžiusi priešinga pro 
paganda ir teroras

Kadangi Sovietų Sąjungos 
vyriausybė ir lietuvius laiko 
savo piliečiais. Vyriausias Li 
etuvos Išlaisvinimo Komitetas 
dėl šito jos reikalavimo pare 
iškia:

1) Mūsų tautiečiai niekad 
nebuvo ir nėra Sovietų pilie
čiai, nes ir pati Lietuva pate 
ko ju režimai tik dėl Krem
liaus klasta, smurtu ir jėga į 
vykdytosios okupacijos

2) Vakarų Vokietijoje lieti! 
viai ir kitų tautų asmens ne 
buvo ir nėra kalinami bei 
persekiojami. Jie naudojasi 
visiška asmens laisve, apsau 
ga ir socialine globa lygiii, 
kaip vietos gyventojai.

3) Nuo pat Vak Vokietijon 
patekimo pradžios niekas pa 
bėgėliams netrukdo grįžti į 
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ARGENTINOJE
Gyvenimas įeina į normali

as vėžės, nors dar karo sto
vis nėra h i imtas.

Vyriausybė su Vatikanu no 
ri padaryti konkordatą, kuria 
me bus aiškiai nusakyti vals 
lybės ir Bažnvčios santykiai.

Vyrinusy bė sulaužė Perono 
pasirašyta sutartį su Standart 
Oil kompanija del naftos eks 
pįoraciios Patagonijoje.

Peronas dar tebesėdi Parag 
vajaus karo laive Buenos Ai 
res aplinkėje.

Leidimą išvažiuoti vyriausy 
bė nbrs yra pažadėjusi, bet 
dar tebedelsia. Nenori, kad 
Peronas apsigyventų Parag- 
yajuje, k ai mynė je v aisty beje, 
fš kur g i ėtu drumsti Argen
tinos gyvenimą.

Policiją tikrina Perono bų- 
v’isią ręžidėnciįą.' Sulig poli 
end's è^éíktoínt^! ;ííüiòtóis Pe 
rbWó1 rėži d ęhci joje rasta 400 
švankų. 260 porų batų. 20 mi 
lijonų dolerių ir 136 milijonai 
argentiškais pinigais nežais.

Suareštuotas peronistų va
das Alęjąn dtp life jdir ’ j _• - • , . ' ? * 't ‘ \ i l ' ...

RUUSlMį ŠVAR Bi A t 
KON^EBÉNÕUAÍ

Šią savaitę New York fe

mės kraštus, Vilkas siūlo So 
vietams:

a) grąžinti j gimtinę musų 
tautiečius, nekaltai ištremtus 
į Sibirą ir j kitas tolimas sri 
tis, kur jie mirė ir tebemirš 
ta nuo bado, ša'čio ir sunka
us darbo,

bj atitraukti iš Lietuvos vi
sas karines pajėgas viešąją 
ir slaptą policiją ir iš visur 
kitur savo žmones. Kai iš Li 
etuvos pasitrauks Sovietai ir 
bus atstatyta visiška jos ne
priklausomybė, tai lietuviai, 
kuriuos Sovietai vadina savo 
piliečiais, ir be raginimo grįš 
j savo tėvynę.

Kol tai nebus padaryta, svė 
tur gyvenąs lietuvis paliks 
Lietuvos pavergimo liudytoju 
ir skelb* pasauliui Maskvos 
klastą, smurtu ir jėga įvykdy 
tą pavergimą, kovos dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

■»» ■»» ■»» ■»* ♦» •

vo susirinkę Amerikos. Anglį 
jos. Prancūzijos ir Vak. Voki 
etijos užsienio reikalų minis- 
tf-'-iai aptarti būsimos beturiu 
didžiųjų užsienio reikalų minis 
terių kdnf. programai Būsimo
je konferencijoje svarbiausiu 
dienotvarkės punktu bus Vo
kietijos suvienijimas. Už Vo 
kietiios suvienijimą vakarai 
rusams duotų visokias saugu 
mo garantijas, kad jų niekas 

; nepuls. Kaip patys rusai į 
šį pasiūlymą pažiūrės, dar ne 
aišku.

Konferencijoje paliečiant 
Rvtu Vokietijos rubežius. tu- 
rės bút paliestos ir kitos kai 
myninės valstybės, kdp Len
kija ir Lietuva. Todėl būsi
mo ji konferencija Pabaltijui 
yra svarbi.

— AUSTRALIJA. Sydney 
m. lietuviai turi sudarę Lietu 
vi u Namų Tarybą ir pasiryžę 
pasistatyti lietuvių namus. 
Grynais pinigais surinkta per 
1.100 ir turima tokiai pačiai 
sumai pasižadėjimų. (Kato- 
omboj. Mėlynuosiuose kalnuo 
se, lietuvis Ed. Valevičius įsi

narni - viešbutį Australijoj^ 
Turi vietos 80 žmonių.

- JUNGT. AMERIKOS 
VALSTYBĖS JAV Lietuvių 
Bendruomenės valdybą suda 
ro šie asmens: pirmininkas 
St. Barzdukas, vicepirm. Dr. 
A. Nasvytiš sekretorius K. 
Augulis, iždininkas J Staniš- 
kis, narys švietimui Ign Ma 
lėnas, nr.rys kultūros reika-' 
Kims If Mikulskis, narys 
kilt informacijai J. Stem pu-. 
žis Ū'kagnie sudaromos K ui 
tūros Fondo, švietimo ir ki 
tos tarybos. Valdyba numa
to smarkiai suintensyvinti ir 
išplėsti ypač kultūrinę veiklą 
bei informaciją, tain pat pa
remti studentų leidžiamą «Li 
tuanus» ir kt. Valdyba š/m. 
rugsėjo 3 d. posėdyje priėmė 
darbo nlaną ir laikinuosius 
'uitoms Fondo nuostatus. 
Vvriansiaja KF organą soda 
ro jo taryba, kurios narių 
skaičius galės būti iki 25. 
Juos 3 m kvies bendruome
nės valdyba iš atskirti lietu 
viu kiiltūr’nii institucini ir 
mokslą bei mena remiančiu 
asmenų. KF valdyba visam 
kadencijos laikui rinks KF 
taryba '7aldvha vykdys ore 
zidiumo funkcijas. Netrukus 
bus svarstomi ir KF suorga
nizavimo klausimai. Su daf 
nų švente numatoma taip nąt 
susieti ir Lietuvių Kultūros 
Kongresą, kuris galėtu įvykti 
tuo pačiu metu. Pasisakyta 
už PLB seimo sušaukima 
JAV se, nes ten gyvena, d^u 
giausįa lietuvių. Vliko VT 
paprašyta šiuo reikalu talkin 
ti. Pradėjo darbą ir LR įsta 
tu komisija, vadovaujama J. 
Šlepečio. Bendruomenės re1 
kalų vedėju pakviestas K. 
Žukas.

— JAV-se leidžiama J. Ri 
mašausko paruoštas dokumen 
tacinis leidinys apie bolševi
kinę okupaciją, pavadintas 
«Sovietinis genocidas Lietuvo 
je». Tame daugiau kaip 500 
psl. veikale įvardijama per 
5 000 asmenų ir pateikiama 
arti 200 dokumentų bei doku 
mentinių futo nuotraukų Lei 
dimui spec. įvadą parašė L. 
Šimutis. Leidžia Lietuvių bųv. 
Politinių Kalinių Sąjunga Či
kagoje, autorius - J. Rima- 
šauskas.

— KANADA. Apie Ka
nados lietuvių trečiąją dieną 
šiltai atsiliepia taip pat kana 
diečių ir Kanadoje įsikūrusių 
kitataučių Spauda. Joje daly 
Tavo apie 2 000 net iž to’i 
minusių Kanados vietovii 
Pamaldos buvo atlaikytos kata 
likit ir protestantų šventovė
se Kaialikamš pamaldas a- 
tl nikė pats kard. Leger, k vie 
tęs lietuvius būti ištikimus tė 
vu kraštui Lietuvai Peris 
kilminga aktą buvo visais pri 
imta J. Kardelio pasiūlytoji 
rezoliucija pravesti Tautų 
Laisvės Peticiją, kurią pasi
rašytų visi, reikalaują laisvės 
pavergtosioms tautoms Su 
milijonais parašų paskiau to 
ji peticija būtų įteikta Jungt. 
Tautoms. Muzikinę iškilmių 
dalį atliko Gailevičiaus vado 
vaujamaš «Varpo» choras ir 
kt Ta pačia proga buvo su 
ruoštas lietuvių dailininkų pa 
rpda ir paminėta 50 metų su 
kaktis nuo lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje. Paskutiniai lietu 
tuviai atbaigė Kanados Lietu 
vių Bendruomenės organižaci 
ją Kanados vyriausybė ka
nadiečiais lietuviais esanti la 
bai patenkinta.

Po 17 metų į Kanadą iŠ Lie 
tu vos grįžo Kanados lietuvė 
Badigoniehė, kurią beviešiu 
čią Lietuvoje 1939 m. užtiko 
karas. Kelionė lėktuvu iš 
Vilniaus per Maskvą j Kana 
dą truko 6 dienas. Tėvai da 
bar rūpinasi parsigabenti iš 
Lietuvos ir dukrą Bronę, ku 
ri yra taip pat Kanados pilie 
tė.

—- Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus valdyba, pasinaudo 
dama moderniškais knygnešio 
metodais, ligi šiol išplatino 
lietuviškų knygų už 4.000 do 
lerių. Dar tikisi parduoti už 
1,000.

Sovietai Nusivežė Ma 
tūli i Jto?

Bolševikai visokiais būdais 
stengiasi iškišti į priekį ji
ems atsidavusius įvairius 
okup. Lietuvos veikėjus. Taip

A Venclova buvo pasiųstas 
skleisti žinių apie «įvairius 
Tarybinės Lietuvos laimėji
mus» į Stockholmą, Veimarą 
Kiniją ir kitur. M. Gedvilas 
turėjo dalyvauti švedų parla 
meniarų sutikime, J. Paleckis 
atstovavo So v. Sąjungai d ra u 
ge su k panašias «delegatais» 
Tarptuut Parlamentarų Ųni 
jos Kongrese Helsinkyje. Vii 
niaus radijo š/m. rugsėjo 13 
d. pranešimu, Sov. Sąjungoj 
ministeri u taryba į Jungt. 
Tautų organizacijos dabartį 
nę sesiją, pradėjusią savo po 
sėdžius New Yorke rugsėjo 
20 d . į Sov. Sąjungos delega 
ciją šalia Molotovo ir kt. pai 
kyrė taip pat J. Matulį, «T. L. 
AT prezidiumo narį»...

— Serga Prez. Eisenhower. 
P r e z. Eisenhower susirgęs 
praėjusią savaitę jau taisosi*

— Žiniomis iš Vatikano, Li 
etuvoje tikrai buvo konsakru 
oti kunigai, Petras Maželis ir 
Julius Steponavičius vyskupą 
is rugsėjo mėn. 11 d. Panevę 
žyje. Vatikanas pastebi, kad 
tas dar nereiškia, jog paverg 
toje Lietuvoje atsisakyta ko
munistinės propagandos. Tą 
pat nesenai patvirtino ir Ru
sijos komunistų partijos gene 
ralinis sekretorius Nikita Krn 
čevas, sakydamas, kad komti 
nizmas neatsisako nuo mark- 
si zmo A not K r ii če vo, k om u ; 
niurnas dabar kovoja «moks-„ 
liškais argumentais su krikš
čionybė, bet ne su prievarta.

— Nepaprastai smarki au-? 
drą nusiaubė Meksikos pusią 
salį vardu Yucatan. Žuvo a- 
pie 200 žmonių.

— Į Pavergtųjų Europos Ta 
utų sesiją New Yorke, kuri 
prasidės rugsėjo pabaigoje, 
iš VKIKo delegatu numatytas i 
Dr. P. Karvelis.

— Rusija paiiūosųęjąiįSūIig J 
susitarimo 8878 karo belaisvi ® 
us, taip pat paliuosuos 74$ « 
va dinamų s karo, nusikaltę liūs. /

1
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U sienio Reikalu Tarnybos Valdytojo Dr. Kar
velio pranešimas s. m. rugpjūčio 12 d.

Vliko Posėdyje.
Nustatant darbo planus ar 

timiausiai ateičiai užsienio 
politikos srityje, tenka visų 
pirma pabrėžti, kad, nepai
sant kaip kas bevertintų da
bartinę padėtį, mūsų veiklos 
tikslas kaip buvo, taip ir lie 
ka mūsų valstybės nepriklau 
somybės atstatymas. 1940 m. 
birželio 15 d prieš Lietuvą 
ir kitas dvi Pabaltijo valsty
bes Sovietų įvykdytos agresi 
jos pasėkų pašalinimas suda 
ro pagrindinį visos mūsų lais 
vinimo akcijos uždavinį.

Ligi šiolei mūsų buvo išei 
narna iš prielaidos, kad gin
kluotas Rytų ir Vakarų susi 
rėmimas yra neišvengiamas 
ir kad, jei ne kitaip, tai šio 
susirėmimo pasėkoje mes su 
lauksime Lietuvos išlaisvini
mo. Tačiau paskutiniai įvy 
kiai, ypač Keturių Konferen 
cija ir dabar vykstančioj! 
atominė konferencija Ženevo 
je, verčia manyti, jog atomi 
nių ginklų pažanga ir jų ne 
paprastas baisumas ginkluo
tą susirėmimą eliminuoja. 
Nėra jokio pagrindo netikėti 
Keturių Konferencijos metu 
Eisenhowerio padarytu pareiš 
kimu, kad karas, prie dabar 
tinės ginklų pažangos, nėra 
galimas. Todėl, jei kuriais 
nors veiksmais, sakysime, So 
vietams puolus pirmiesiems, 
karas nebus išprovokuotas, 
laisvasis pasaulis jo nepradės.

Iš Sovietų padarytų pareiš 
kimų, ryšium pu 15 kos metų 
sukaktimi nuo Lietuvos už
grobimo ir įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, seka, kad Sovietų 
akyse dabartinė padėtis yra 
visai normali ir į jokius tei
sės ir teisingumo reikalavi
mus jie nėra pasiryžę atsiž
velgti. Jie daro visas pas
tangas tiek Sovietų Sąjungos 
gyventojus, tiek laisvąjį pa
saulį įtikinti, jog pavergtos 
tautos pačios savo noru įsi
jungė į Sovietų Sąjungą,

Taip pat Ženevos Konfe- 
tencijoje aiškiai pasirodė, jog 
Sovietai nėra linkę daryti 
bet kurių nuolaidų ypač pa
vergtųjų kraštų atžvilgiu. J ė 
gos gi, kuri juos galėtų pri
versti nuolaidas daryti, nėra. 
Tuo būdu visa politinė pro
blematika, o su ja ir mūsų iš 

laisvinimo reikalas, įeina į 
naują, kaip atrodo, nepapras 
tai sunkią, ilgą ir komplikuo 
tą raidos fazę.

Ligi šiolei nėra sudaryta jo 
kios tarptautinės institucijos 
kuri butų pašaukta imtis gin
čytinus reikalus spręsti, ir nė 
ra jokios tarptautinės kari
nės ar policinės pajėgos, ku 
ri garantuotų tokios instituci 
jos sprendimų vykdymą. To
dėl ir šių dienų įtampos prie 
žasčių pašalinimas, jų tarpe 
ir musų išsilaisvinimas, atsi
duria ypatingoje padėtyje, 
būtent — jos paliekamos išs 
pręsti evoliucijos keliu. Mū 
sų atveju tolimesnė pasauli
nės politikos raida, komunis 
tinio režimo evoliucija ir iš 
viso sovietinės imperijos liki 
mas lemia musų užsibrėžtų 
tikslų pasiekimą.

Šiuo metu yra pasirinktas 
derybų tarp keturių didžiųjų 
valstybių kelias. Ženevos su 
sitikimo proga šiuo keliu nie 
ko teigiamo nepasiekta. Kaip 
žinome, spalio mėnesio bėgy 
je numatyta šias derybas tęs 
ti toliau. Ligi šiol 'padaryti 
atsakingų Keturių Didžiųjų 
politikų pareiškimai, kiekvie 
nam iš jų pasiliekant prie sa 
vųjų nusistatymų, neduoda 
pagrindo spręsti, jog derybų 

Genevoje, tarptautinės atominės konferencijos metu, koferen 
cijos dalyviai stebi atominių mašinų veikimą.

keliu būtų galima šių dienų 
politinę įtampą sudarančias 
priežastis pašalinti. Todėl 
atrodo, kad, atsisakius nuo 
karštojo karo, neišvengiamai 
turės būti ir toliau tęsiamas 
vadinamas šaltasis karas (gal 
dabar jis įgaus «lipšniojo ka 
ro vardą). Daromos milžiniš 
kos pastangos pasaulio opini 
ją palankiai nuteikti tam ti
krų idėjų atžvilgiu ir bandyti 
toms idėjoms laimėti valsty
bių politiką. Šiandien dar 
per anksti butų pranašauti 
ar šis kelias duos tų vaisių 
kurių trokšta visas pasaulis 
o ypač pavergtieji kraštai.

Pasaulį varginančių proble 
mu tarpe pirmoje eilėje Vo
kietiją liečiantieji reikalai 
stovi pasaulinės politikos die 
notvarkėje. Nuo vienokio ar 
kitokio jų sprendimo daug 
priklausys ir pavergtųjų toli 
mesnis likimas. Todėl mums 
labai svarbu, kad Vokietiją 
liečiančių sprendimų proga 
ne tik nenukentėtų mūsų in
teresai. bet kad Vokietija įsi 
tvirtintų pirmutinėse eilėse 
tų faktorių, kurie veiktų mu
sų išlaisvinimo linkme. Ar 
šia linkme pakryps visa rai
da, turėtų netrukus paaiškėti.

Viso to akivaizdoje mums. 
Lietuvos išlaisvinimo siekiant 
nėra kito kelio, kaip priside 
rinti prie bendros įvykių tėk 
mės ir dėti visas pastangas 
kiekviena pasitaikančią pro
gą panaudoti mūsų bylai gin 
ti ir visomis priemonėmis šie 
kti, kad pavergtųjų išlaisvini 
mas taptų pasaulio viešojoje 
opinijoje kategoriniu tarptau

Vincas Jonikas

Brangieji Akmens. .
Mano tėviškės dirvonuose, menu, 
Pasiliko daug brangiųjų akmenų —

Jie sužvilga žalsvų kerpių smaragdu 
Su ženklais piemens nuskirdusių pėdų.

Ten pabūdavo su manimi mama 
Pailsėti po mišparų grįždama.

Glaudė, glostė ir vaišino meduliu,
Guodė, mokė rūpestinga žodeliu,

Jie sušvinta skaisčiu deimanto lašu 
Iš akių, piemens našlaičio, vienišu —

Dar šiandien brangumą šventąjį menu
Paliktųjų savo žemės akmenų.

tinės politikos imperatyvu. Vi 
sa mūsų veikla turi remtis 
nepalaužiamu tikėjimu, kad 
ir mūsų amžiuje teisė ir tei 
singumas nugalės Sovietų at
kakliai ginamą kolonializmo 
ir imperializmo politiką

Kaip žinome, laisvasis pa 
saulis mūsų byloje nėra misi 
lenkęs aklai jėgai — Sovietų 
agresija ir jos padariniai nė
ra pripažinti. Mūsų pastangos 
pirmoje eilėje turėtų būti mi 
kreiptos į tai, kad ir ateitoje 
neįvyktų nieko tokio, kas ga 
lėtų S svietų agresijos padari 
nius įteisinti ir jų žygius 
tarptautiniu mastu legalizuoti. 
Sovietai, akiplėšiškai falsifi
kuodami istoriją, skelbia kad 
Lietuva savo noru yra atsiža 
dėjusi nepriklausomybės Šį 
melą atitaisyti pasaulinėje 
opinijoje ir juo nuolat badyti 
akis Sovietams įeina j mūsų 
pačius svarbiausius artimiau 
šių mėnesių uždavinius. To
liau mūsų jėgos turėtų būti 
nukreiptos į pastangas kuo 
plačiausiai įsijungti į šaltojo 
karo vyksmą. Tikrovės ats 
kleidimas, ką Sovietai yra 
padarę musų tėvynėje, yra 
taip pat vienas mūsų didžiau 
šių pirmaeilių uždavinių Tam 
tikslui mes turime siekti ga 
limybių kuo plačiausiai pa 
naudoti radiją, laisvojo pašau 
lio spaudą ir kiekviena tinka 
ma proga memorandumais 
aiškinti mūsų tautai daromas 
skriaudas.

Keldami mūsų išsilaisvini 

mo reikalą, mes ir toliau turi 
me siekti globalinių sprendi 
roų — Sovietų atstūmimo iš 
pavergtų, ypač karo mėtų ar 
jo pasėkoje, kraštų. Bet ku 
rie daliniai sprendimai, vis 
tiek kurios reformos sovieti
nio režimo ribose, turėtų bū 
ti atmesti.

Kuo pereitų metų rudens 
New Yorke pradėjus veikli 
Pavergtųjų Europos Tautų 
institucijai, buvo apjungtos 
devynių Pavergtų Europos 
tautų pastangos išsilaisvinti. 
PET kalbėdami 100 mil. žino 
nių vardu, yra tapusios reikš 
mingu išsilaisvinimo šaukliu. 
Lietuva greta mūsų kitų dve 
jų Pabalojo kaimynų, yra į>l 
jungusi i PET darbą. Ir L'e 
tuvos vardu ten yra daryta 
visa eilė tarptautine plotinę 
pareiškimų Strasburgė įvy 
kušloji PET sesija davė pro 
gos arčiau susipažinti su šios 
institucijos organizacijos orga 
nizacija ir jos darbo meto 
dais

Nustatant mūsų tolismesnio 
darbo gaires, vienas kovos 
frontas dėl nepriklausomybės 
atstatymo tu reni būti ir to
liau vedamas per PET, jun
giantis ir derinantis prie vi
sų pavergtųjų pastangų.

Ryšium su tolimesne PET 
veikla. URT siūlytų, kad Vil
kas visokeriopai remtų toli
mesnę išlaisvinimo akciją per 
šią instituciją. Toliau URT
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Tąsa)

«Sukiyakí pagrinde yra ry
žiai, sojos pupelių sosas, ge 
ra jautiena mėsa ir įvairiau
sios daržovės. Visas valgis 
ruošiamas čia pat ant stalo 
ir kol svečiai valgo, virėjas 
stovi prie stalo ir ruošia vai 
gį. Nesvarbu jeigu tas tęsia 
si net keletą valandų. Tokyo 
mieste yra nemažai specialių 
restoranų, kurie gamiaa tik
tai «tenpura». Visas valgis 
susideda iš įvairiausių rūšių 
žuvų, kurių kartais būna net 
iki 20. Įėjus į tokį «tenpu- 
rofl» restoraną, pirmiausia 
krinta į akis, kokias žuvis ga 
Įima gauti tą dieną. Ant šie 
nos yra iškabintas didžiulis 
plakatas su mažom lentelėm,, 
maždaug kaip pianino klavi
šai, ant kurių japoniškom rai 
dėm surašyti žuvų vardai. Vi 
sos žuvytės paruošiamos čia 
pat svečių akyvaizdoje. Jos 
visos yra verdamos sojos ali 
ejuje ir vėliau valgomos dvi

ejų lazdelių pagalba. Kada n 
gi aš jau mokėjau lazdeles 
naudoti, tai daugumas japonų 
vis mane kalbino japoniškai 
bet, gaila, per devynias di 
enas aš spėjau išmokti tik a- 
pie 50 žodžiu, kurių buvo per 
mažai kad ką nors mandres- 
nio pasakyti. Šis valgis dar 
dažomas į specialų padažą ir 
į kurį pagal skonį pridedama 
jūros krienų. Prie valgio ge 
riamas alus arba japoniška 
degtinė «sake». Pavalgius dar 
duodama’ žalia japoniška ar
bata su ryžiais. Visas valgis 
kainuoja maždaug apie 3 00 
kruzeirų. «Sukiyaki» yra ši
ek tiek pigesnis.

Dar yra daugybė japoniškų 
valgių, kurių aš nei negalėči 
au čia visų suminėti, net jei 
norėčiau paminėti tik tuos, 
kuriuos aš valgiau. Bet visi 
ems tiems, kurie domėtus ja
poniškais valgiais, aš parveži 
au knygą apie japoniškus vai 
gius ir receptus Trumpam 
laikui galėčiau paskolinti.

Trys pagrindiniai tikėjimai, 
jau nuo senų laikų, yra įski
epyti japonams: Shinto, vals
tybės religija, Tenno, dieviš
kojo imperiatoriaus religija 
ir Bushido, feodalistinė relfgi 
J”' ■ ?'

Shinbi religija japonams bu 
vo įskiepyta pačios valdžios, 
•lie tiki, kad jų kraštas yra 
šventas, valdomas dieviškojo 
įmnerato.ria'is ir. kad šitas 
kraštas turi šventa misiją iš
gelbėti visa nasaulį

Tenno religija, arba impe
ratoriaus garbinimas, yra pri 
mesta žmonėms dėl geresnės 
valdymo politikos i r draus
mės Niekam nebuvo leidžia 
ma stovėti prieš imperatorių 
arba net ir pažvelgti į jį. Ji 
sai negalėjo būti imituojamas 
ir jokios diskusijos negalėjo 
būti daromos dėl jo sprendi
mų. Visi geri dalykai, kuriu 
os japonu tauta gaudavo, bu
vo vien tiktai iš jo: gyvybė, 
džiaugsmas ir laimėjimas. . .

Bushido tikėjimas dar yra 
užsilikęs nuo senųjų feodali
nių laikų, kuomet dauguma 
japonų tautos buvo baudžiau 
nininkai ir priklausė dideli
ems ponams Šioje tikyboje 

svarbiausias dalykas būti ištl 
kimu savo ponui, jo klausyti 
ir net nesigailint gyvybės 
jam tarnauti Bet ponams 
buvo leidžiama bet ką daryti 
su jų pavaldiniais

Šiuo metu dauguma japonų 
yra budistai. Šis tikėjimas at 
keliavo i š Kinijos 6 amžiuje. 
Japonai, kaip ir daugelį kitų 
dalykų, taippat i r budizmą 
prisitaikė savo kraštui ir pa
pročiams- Kai kur net suma 
išė su savo kitais tikėjimais. 
Šiuo momentu Japonijoje yra 
žinomos net 52 budistų sek
tos Taip pat yra ir konfuci 
onistų.

Katalikybė Japonijoje pleči 
ąsi gana greitai ir japonų ta 
utoje randa jau nemažai pri
jaučiančių. Čia yra ir pran
ciškonų ir saleziečių, pas ku
riuos dirba net ir vienas lie
tuvis kunigas. Aš pats bu
vau vienoj pranciškonų pas
tatytoj bažnyčioj ir ištikrųjų 
buvau nustebintas jų gilių ti
kėjimu: sekmadienį, laike mi 
šių, visi dalyvavusieji pamal
dose japonai priėjo prie ko
munijos (maždaug apie 5 00 
žmonių). Tik keli užsienie

čiai likome užpakaly... Be
to. bažnyčioje giedojo puikus 
choras, petraukose tarp gies
mių buvo skaitomos maldos 
nuo vargonų japonų kalboj. 
Vėliau senas kunigas pranciš 
konas pasakė gražų pamoks
lą japoniškai (bent man taip 
atrodė).

Bet, bendrai paėmus, japo
nai mažai kreipia dėmesio į 
bet kokią tikybą. Jie yra jau 
buvę išnaudojami visokių po 
nu ir net pačios valdžios, 
kad jau šiuo metu yra labai 
sunku jiems dar ką nors nau 
ją primesti, arba sugrįžti prie 
ko nors jau seniau buvusio.

Japonai labai mėgsta kelia 
uti, o ypatingai atostegų me
tų keliauja jaunimas. Net jų 
auklėjimo programoje yra nu 
matyta: kiekvienas mokslei
vis privalo vasaros metu ap
lankyti tokias ir tokias vieto 
ves. Tokyo mieste galima 
matyti kiekvienu momentu ko 
kią norš moksleivių ekskursi 

Ją. Jie važinėja specialiais 
turistiniais autobusais ir visi 
važiuoja uniformuoti, kartu 
su savo mokytojais. Susisie
kimui japonas daugiausiai na 
udoja kojas, nes kitokios susi
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siūlytų, kad Vlikas pavestų 
Vykdomajai Tarybai daryti 
žygių, kad Lietuvos delegaci 
jos BET veiktų Viiko vardu 
sutariant su mūsų veiksniais 
JAV-se delegacijos sąstatą, 
kuris, kaip paaiškėjo, turės 
būti naujai pristatytas š/m. 
rugsėjo mėnesio pradžioje. 
URT siūlytų, kad Vlikas pri 
tartų musų diplomatų atstovų 
įsijungimui į Lietuvos delega
ciją PET, jei diplomatai pa
reikštų pageidavimą šioje de 
legacijoje dalyvauti. Toliau 
URT siūlytų, kad Vlikas pa? 
vestų Vykdomajai Tarybai rū 
pintis, kad Europoje butų is 
teigtas nuolatinis PET biuras 
kuris veiktų kaip PET ins’itu 
cija ir pasiimtų uždavinį koor 
dinuoti pavergtųjų tautų poli 
tiníus žygius Europoje.

Pripažįstant labai didelę 
reikšmę PET ir labai aukštai 
vertinant jų veiklą, butų ta
čiau neišmintinga sudėti vi
sas mūsų laisvinimo viltis ir 
pavesti visus sprendimus. 
Tenka turėti omenyje, kad 
PET yra sudarytos pirmon ei 
lėn Laisvinimo Komitetų prie 
Laisvosios Europos pasta n go 
mis. .JAV bių politika yra la 
bai aiškiai nusistačiusi už pa 
vergtųjų išlaisvinimą: Bet vi 
sa tai jokiu būdu negali atpa 
laiduoti mus pačius stovėti 
mūsų reikalų sargyboje ir 
V|iką nuo jo pasiimtų prieš 
tautą įsipareigojimu. Kiek
vienu atveju mes turime tu
rėti nuo niekieno nepriklau
somą aukščiausią politinę ins 
tituciją, kuri būtų laisva da 
ryti visus žygius ir visus 
sprendimus, kuriuos ji randa 
Lietuvos labui reikalingus

Ryškėjančios politinės pa 
dėties akivaizdoje, URT siū 
lytų, kau \ likas patikslintų 
kai kurias pagrindines gai
res del mūsų lietuviškųjų 
veiksnių santykiavimo.

Su Al/l'a, atrodo, nieko nė 
ra. kas galėtu kelti susirūpi
nimo. lenką, lik pasidžiaug
ti sklandžiu ir sutartinų ben- 
uradarbiavimu. LLK studiji
nis darbas bendram lietuviš
kam reikalui g'Ii tik į naudą 
eiti. LLK politinės veiklos 
svor s yra perėjęs į PET. kas 
atrodo, nebuvo ir neturėtų 
būti kliūtimi VLIKui glaudži 
ai bendradarbiauti.

Turi t galvoje, kad JAV se 
grupių yra sutarta šaukti vii 
ko sesija JAV-se. užsienio 
politikos reikalai ’r tolimes
ne laisvinimo programa nea
bejotinai turės būti ten pa
grindinai svarstoma ir sukon 
Išretinama. URT nuomone, ten 
būtų vieta, iš pagrindų visus

Del straipsnio «Nekirskime sakos 
ant kurios sėdime”.

Yra pasaulyje žmonių, ku
rie nepakenčia kai kiti kal- 
b a, nepakenčia asmenybių, 
kurios savo gyvenjmo patirti 
mi ir išsimokslinimu stovi au 
kščiau jų, yra ir tokių, ku
rie tepripažįsta savo «aš» ir 
statosi viską geriau žiną, gė
riau suprantą. . . Deja tokie 
žmonės teparodo, kad jiems 
trūksta inteligencijos ir kul
tūros, ir tuo pačiu jie dar la 
biau išryškina anuos, kurių 
taktą ir nuoseklumą tegalima 
gerbti,

«Musų Lietuvos» 3 25 nr-je 
atspausdintas anoniminis stra 
ipnis (kodėl anoniminis?), ku
ri a m e patetiškai šaukiama 
«Nekirskime šakos ant kurios 
sėd,mę!« Kur gi ta “šaka” 
ir kur gi tas “kirtėjas”? Pa
gal autorių “šaka” - jaunimas 
“kirtėjas” — seniai. Darosi 
baisu: nejaugi mūsų vyresnio 
ji karta yra tokia sadistiškai 
žiauri, arba suvaikėjusi, kad 
jai terūpi «nukirsti tą šaką 
ant kurios sėdi?» Neišmanė
lis pagalvos: lauk senius iš 
musų tarpof Piotingas - liūd 
nai nusišypsos. Nejaugi stra 
ipsnio autoriui teužtenka 
14 kos metų berniuko argu
mentų. kuriam nusibodo k,au 
syti «tų vyrų tik šnekančių», 
kad apkaltinti musų kalbėto
jus. paskaitininkus, garbingus 
idealistus?

Man teko nesykį dalyvauti 
subuvimuose, kur buvo sako 
mos prakalbos, bet «policinių 
priemonių» publikos nutildy
mu’. pigai autorių, dar nete
ko patirti, nes jos nebuvo re 
(kalingos. Tiesa, teko tik iš 
girsti «pamokymų», kaip pu
blika turi laikyt salėje vai- 
d’nimo metu, kada ploti katu 
tęs ir kiek ilgai, bet tai buvo 
irgi visai perdėtos pastangos 
nes lietuviška publika gerai 
supranta ir žino kur ir kaip 
elgtis

«Nepamils ir mūsų jauni
mas lietuviško darbo ji- pači 
os lietuvybės, jei mes ją no
rėsim įdiegti prakalbomis, ku 
riomis jaunieji bodisi», sako 
anoniminis autorius. Kodėl jie 
bodisi? - Štai čia ir iškyla Ii 

nusistatymus perkratyti ir pa 
daryti nutariu us, kaip visa 
t ūsų laisvinimo veikla turė
tu būti artimiausioje ateityje 
vairuojama ir organizuojama.

«ELTA»

Halina D. Mošinskienė.

ūdnas faktas. Iš autoriaus žod 
žiu tenka spręsti, kad mūsų 
jaunimas tepripažįsta šokius, 
dainas, vaidinimus, o visa ki
ta-neįdomu. Visi buvome ja
uni, niekas nėra gimęs pase
nęs. Mokėmės, studijavom ir 
mėgom pasilinksminti, bet jei 
terūpėtų mums tik šokiai ir 
žaidimai, tai nevienam šiandi 
eną tektų La Fontaine pasa
kėčios “Žiogo” dalia. Prisi
minkime, kai žiemą sušalusi- 
a m žiogeliui pasibeldus į 
skruzdėlyno duris skruzdelė 
atsako: “Vasarą-grojai, tai da 
bar - pašok!" Gyvenimas nė 
ra viena ištisa Šventė. Gyve
nimas - šalta, žiauri kova. Ja 
tinimas, lietuviškas ar kitas, 
turi būti paruoštas nuo mažų 
dienų tai kovai ir netik per 
žaidimus, pasilinksminimus, o 
kaip tik pasiklausant vyresnių 
jų žmonių žodžio, ypatingai 
tų žmonių, tų “tituluotų se
nių" (autoriaus žodžiai!), ku-
rie savo praeityje paliko ilgą 
patirties kelią, kurie kovojo 
už lietuvybę, kai jiems grėsė 
caro žandarai ir xada, kai vi

Atomas taikai. Atominė energija panaudota taikos reikalams 
žmonijai suteiks lig šiol nesvajotų patogumų.

Antanas Rėk aš

Kuo gi aš kaltas
Kuo gi aš kaltas, kad toks nerimtas,
kad toks, kaip vėjo botagas.
Iš mėlyno rojaus žvaigždelės krinta 
ir linksmos dega.

Kuo gi aš kaltas, kad man pagailo 
tokių mažiukų daiktelių, 
kaip baltakriaunio lenktinio peilio 
ir karklo dūdelės.

Kuo gi aš kaltas, kad tos žvaigždelės 
mėlyną naktį krito iš rojaus, 
o aš, išpjovęs karklo dūdelę, 
amžiną giesmę giedojau.

Giesmė skambėjo per žemę mielą, 
žiedas ir lapas drauge skambėjo,
o ją nešiojo, aukštai iškėlęs, 
nerūpestingas vėjas.

Del to nerimtas gulsiu į grabą, 
po karklo krūmu toks išsitiesiu, 
mano žvaigždelei krintant ir degant, 
karklo dūdelės giesmę girdėsiu.

s u o s e kampuose Klausėsi 
NKVD šnipų ausys.

Netvirtinu, kad tokie vyrės 
niųjų žodžiai būtų nuolatos, 
visur kartojami, bet jie yra 
reikalingi ir būtini, kaip tik 
lietuviškam jaunimui Brazili 
joje-

Nebūtinai jaunimui (vaika
ms iki 14 kos metų) dalyvau
ti tuose minėjimuose, kurie 
suaugusiems pritaikyti. Jau
nimui, turi būti ruošiami spe 
dalūs minėjimai, kuriuose bū 
tų kalbama suglaustai, aiški
ai, paprastai-vaikams supran 
tarnai Tegul subuvimuose te 
pašneka vienas asmuo, bet 
be to gyvo žodžio mūsų jau
nimas nieko nežinos nei apie 
Lietu'Os praeitį, nei apie ko 
vas. nei apie pasiryžimą, nei 
apie dabarties didžiąją skriau 
dą mūsų šalies. I š patirties 
žinau, kad ir Vysk. V. Briz
giu žodžių, ir Motinos M. Alo 
yzos ir kitu garbingų asmenų 
maži ir dideli klausėsi su įdo 
m mu. Yra ir mūsų tarpe 
kalbėtojų, kurie moka vaikus 
patraukti, atkreipti jų dėmėsį. 
Tokiam kalbėtojui subuvime 
pasirodžius vaikai j į visu bū 
riu apspinta, šaukia, džiaugia 
si, ir paklauskit jų kodėl?

Ką skaito mūsų lietuviškas 
jaunimas Brazilijoje? Kokios 
problemos jo bręstančioje as 
menybėje? Ką mūsų jauni-

(pabaiga 4 pusi)

siekimo priemonės ju kalnuo 
tame krašte visiškai neįmano 
mos. Lygesnėse vietose var 
toja dviračius, o ypatingai, 
dviračių susisiekimas populia 
rus miestuose Ir ištikrųjų, 
turbūt nėra p šauly tiek dvi
račių miestuose, kaip Tokyo, 
Osako1, Yokohamoj àr kitur 
Važiuojant automobiliu gali 
aplinkui matyti tiktai dvirači 
us ir motociklus. Jų motoci 
klai daugumoje irgi mažučiu 
kai, su mažais rateliais. Sunk 
vežimai, su retom išimtim, vi 
si ju gamybos: trimratais ir 
nedideli (maždaug 500 kg.) 
Ôia dviračiais važiuoja net 
ištisos šeimos. Teko matyti 
dviračius su didelėmis prieka 
bomis, kuriose sėdėjo visa 
japono šeima (normaliai apie 
12 žmonių) Tokį dviratį pa
prastai vairuoja tėvas. ..

Miestuose japonai dažnai 
vartoja tramvajus ir požemi
nį geležinkelį (TOKYO ir 0- 
sAKA). Geležinkelių tinklas 
Japonijoj yra labai tankūs, 

bilietai yra pigūs ir traukini
ai niekad nevėluoja. Savo 
geležinkeliais japonai nepa
prastai didžiuojasi nes vien 
tik iš Tokyo kasdien išeina 
119 traukiniu į visas Japoni
jos puses. Greitieji traukini 
ai turi puikius miegamuosius 
vagonus, restoranus ir net 
specialius vagonus turistams: 
su didžiausiais langais ir sti 
kilniais stogais. Iš tokių 
raukinių galima telefonuoti 

ir siųsti telegramas Atsa 
kymas gaunamas nevėliau ka 
ip per vieną valandą. Žino
ma, jie ne be prasmės didžiu 
ojasi šitais traukiniais! Beto, 
Japonijos geležinkeliai yra 
vieninteli visam pasauly, ku
rie perveža daug daugiau ke 
leivių negu krovinių (visur ki 
tur pasauly yra atvirkščiai),

JAPONIJOS MOTERYS

Pakeliui grįžtant iš Japoni
jos: Kanadoj. Meksikoj ir Pė
rė, na pagaliau ir čia S Pau 

ly, visi man statė tik vieną 
klausimą: «Kaip patiko gei 
shos?» Ta klausimą man sta 
tė netiktai vyrai, bet tuo įdo 
mavosi ir moterys. Taip, «ge 
ishos» yra nepaprastos mote
rys, ir tas klausimas yra taip 
pat labai įdomus. Aš specia 
liai atidėjau šį klausimą į pa 
baigą, nes, jei būčiau tai mė 
ginęs aiškinti iš pradžių tai 
daugeliui iš Jūsų gal ir nebū 
tų nei paaiškėję, kas jos yra. 
Todėl iš pradžių aš rašiau a- 
pie gyvenimo sąlygas Japoni 
joj, išnagrinėjau paviršutiniš
kai Japonijos istoriją, kai ku 
riuos papročius, nes be viso 
šito sunku būtų man dabar 
atsakytį į Šitą klausimą.

Jau nuo senų senovės Ja
ponijos moterys visuomet sto 
vėdavo žemesnėj vietoj negu 
vyrai. Jos visuomet buvo la 
ikomos kiek aukštesnės negu 
tarnai. Joms biivo nustatyti 
du pagrindiniai darbai: 1- iš 
tikimai' tarnauti savo vyrui 
namuose, ir 2 gimdyti vai 

kus, ypač kuo daugiau sūnų! 
Vyresniosios moterys turėda
vo šiokią tokią įtaką šeimo
se, bet nelabai didelę. Jei 
šeima eidavo pasivaiKŠčioti, 
tai pirmiausiai eidavo vyras, 
po jo vyriausias sūnūs ir kiti 
sūnūs, o tik po to sekdavo 
žmona su dukterimis ir nešu 
liais. . .

Po II Pasaulinio Karo japo 
nų moterys gavo lygias tei
ses su vyrais: jos gali balsuo 
ti, gali gauti įvairias tarny
bas ir t. t Bet kol kas japo 
nai dar laikosi savo senoviš
kų papročių ir dar daug lai
ko praeis, kol jie viso šito 
atsisakys. Jie ir dabar pa 
renka vyrus savo dukterims 
neturiingesnieji kartais pardu 
oda savo dukteris į prostitu
cijos namus (valdžios griežei 
ausiai uždrausta toks biznia- 
V'mas).

Moterys ir didesnieji vaikai 
nešioja kūdikius ant nugaros. 
Mačiau 7/8 metų vaikus neši 
ojančius savo broliukus ir se 

sutesant nugaros, ir begiojan 
čius ir žaidžiančius.

Vyrai iš namų eina tiktai 
vieni. Jeigu jisai nori mo
ters kompanijos, tai jis eina 
į naktinius klubus arba eina 
pas geishas. Õia jis pasikla
uso geros muzikos, kartais 
pašoka ir pasikalba. Dauge
lis turistų keliaujančių į Ja
poniją, visuomet irgi teirauja 
si tiktai apie «geishas». Bet 
dauguma iš jų neteisingai su 
pranta šito žodžio prasmę. Vi 
en tiktai pinigais negalima 
prieiti prie «geishų», nei pa
sigėrėti jų dainom nei pama
tyti jas šokant. Reikia turėti 
gerų draugų Japonijoj, nes 
kitaip «geíshos» nepamatysi. 
Pirmiausia, «geishos» nėra 
prostitutės, kaip kad daugu
ma iš Jūsų galvoja. Papras
tai jos gyvena specialiuose 
«geishų» namuose, kurie va
dinami «okiya», ir iš čia jos 
būna kviečiamos į japoniško 
stiliaus restoranus, kame būna 
svečių. (B. D.)
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atsakymas PONIAI 
M G D. VÍNKSNAITIENEI

Atrodo, kad Jūs užsigavus! 
ant Vila Belos Tėvų Komite
to už tai, kam jis Jus, kaipo 
agronomą, ‘‘uždėjo ant svars 
tyklių”. Gerai išstudijavusi Té 
vų Komiteto pranešimą, pada 
riau išvadą, kad jo negalima 
kaltinti. Tėvų Komitetas tik 
skelbia, kas komisijos nutar
ta ir kas įrašyta svečių kny
goje.

Tėvų Komiteto pranešime 
užtikau ir savo pavardę. Aš 
taip pat esu lankiusi įvairius 
kursus pas žymiuosius mūsų 
tautodailininkus Lietuvoje, bet 
nesijaučiu užgauta, nei paže
minta, kaip Tamsta, o lik dzi 
augiuos, kad mėgėjos, užside 
gusios dirbti lietuviškos tauto 
dailės srity, pastatytos pirmo 
se vietose

Jūs rašote kad ponia M. 
Jankauskienė nesuktų sau 
galvos dėl Jūsų rankdarbiu, 
kuri, be to. ir j komitetą neį 
einanti. Man atrodo, kad Tė 
vų Komitetas gali įgalioti bet 
kokį pašalinį asmenį. Be to, 
ponia Jankauskienė juk nebn 
vo įgaliota, darbų vert’ntį. Ko 
misija sudarė t'k dvi ponios, 
o ponias M. Jankauskienę G. 
Teresevičienę ir K Pažėraitę 
aš įžiūriu kaipo stebėtojas. 
Taipogi aš niekur nematau 
parašyta, kad komisija su po 
nia -Jankauskiene būtu įverti 
nusio* suaugusiu ju darbus. 
Juk Tėvu Komiteto praneši
me aiškiai pažymėta, kad su 
augusiųiu darbai skelbiami 
va do v? u jantis a tžy m ė ji m a f s
svečiu knygoje, o ne komisi
jos su p. Jankauskiene nuta
rimais. Jūs sakote, jog ne
pretenduojate j premijas 
pažymėjimas šitokio masto 
parodose. Apie premijas su
augusiems nr;:nešime nekal
bama. o į pažymėjimus ir aš 
nenretendnoiu. bet dėliai to 
nematau reikalo skelbtis spa 
udoie O dėl parododėlės 
masto, atrodo, jos atidaryme, 
Jūs buvote geresnės nuomo- 

(pahaiga iš 3 pusi.)

riui pasako šiandieną vardai: 
Dr Basanavičius. Strazdelis, 
Vaižgantas. Y. Krėvė?. . . Ką 
žino apie Čiurlionį, Žmuidži 
navičiu. Varną? . Apie Lie 
tu vos teatro kūrėjus: Miką Pe 
trauską, A Sutkų? . . Apie 
mūsų muzikus, solistus ir ki
tus kultūros nešėjus?. . . Ne
kalbant apie naujos kartos iš 
siskiriančias, kultūriniame pa 
šaulyje » ripažintas asmeny
bes. kaip: Dr. A. Maceina, da 
ii J. Rimša, dail. V. -Jonynas 
dail. Kasiulis, Dr M. Gimbuti 
enė, prof. Ivinskis ir visa ei 
lė kitu. Jie tapo žymiais ne 
per šokius ir dainas. Mūsų 
jaunimui tai yra nieko nesa
kantys vardai, nes apie juos 
niekas ir neužsimena. O apie 
juos ir tegali papasakoti tie 
«seniai», nuo kurių autorius 
stengiasi atbaidyti jaunimą 
( šviso netinka kutūringam as 
menini tokie žodžiai rašyti: 
«Geriau tad» nuskriausti «vi
eną kitą scenon besiveržian 
tį senį, kad ir labai tituluo
tą. negu netekti jaunimo »)

Jaunimas, ypatingai šiame 
krašte, turi būti visapusiškai 
auklėjamas ir ne tik per lie
tuviška spaudą, kurios j i s 
NESKAITO, bet gyvu žodžiu, 
tada ims atsiekta daugiau.

Jaunimas be senių yra tuš 
čia vieta. Niekas neliks am
žinai huną». Tas pats atsi
tiks ir su straipsnio autorių 
mi. Ir gali būti toks roomen 
tas. kad už keletas metų, jis 
entuziastingai nusiteikęs no
rės jaunimui kaž ką pasakyti 
o jį «nuskriaus» besiverži mį 
į -sceną.. .

nės. Tai įrodo Jūsų prisiim
ta parodos šeimininkės rolė.

A š pateisinu komisiją i š 
dviejų žmonių, kadangi ji bu 
vo kompetentinga įvertinti tik 
vaikų darbus, o ne vyrų, ka
ip Tamsta kad sakote. O po 
nios Mačiulaitienės juostą, 
nors aš jos gerai ir neįsižiū- 
rėjau esu linkusi vadinti ori
ginalia vien iš Jūsų pasaky
mo, jog ji yra senoviška, nes 
senoviškas daiktas vis yra ar 
čiau originalo. Su juostu stal
tiese, tai ir aš sutinku, jog ne 
taip pavadinta. Gal geriau 
tiko «juostiniais raštais išsiu
vinėta staltiesė, bet tai menk 
niekis.

Taigi, poniu, Jūs geriau ži
note, ką norėjote parašyti la 
ikraštin, bet dar geriau būtų 
buvę, jei būtumėt raštu para 
šiuši skundą T Komitetui ir 
su juo išsiaiškinusi.

Dalyvė

-S----------------- -----------------

Aldona Nadolskytė
Vaikas - bangiausias turtas

Visos tautos visais laikais 

Vladimir Matskevich. laikinai einąs Sovietų Rusijos že
mės ūkio ministério pareigas, kalba per «Amerikos Balsą Ru 
sijon», iš Rusijos pasiuntinybės Vašingtone, Matskevich va
dovavo rusų agronomų grupei lankiusiai šiais metais Šiaurės 
Ameriką.

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai Į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAbTANŪ, 447 — TEu. 4-Õ576 - SÃO PAULO

ypatingo dėmesio kreipė ir 
tebekreipia į vaiką Juo rū 
pinasi ne tik šeima, bet ir vi 
suomenė su valstybe yra 
suinteresuota vaiko gyvybe 
ir sveikata, nes nuo jo pri
klauso tautų ateitis.

Brazilija, būdama dar nąu 
jas kraštas, susiduria su dide 
liu uždaviniu, kurį turi išs
pręsti: vaikų mirtingumas, ku 
ris ypač yra didelis pirmai 
siais gyvenimo metais. São 
Pauly iš tūkstančio naujagi
miu miršta 83, tuo tarpu kai 
kultūringesnėse tautose yra 
užregistruota tik 30 mirimų.

Svarbiausios mirtingumo 
priežastys Brazilijoje yra ši
os:

1) Pavojus gauti (ne pavel 
dėti) iš motinos prieš gimi
mą ir gimdymo metu, nu© 
kurios vaikas miišta.

2) Pavojingas užsinuodiji 
mas (uzšikrėtimas) Daug ši 
tu užsinuodi iimn galima iš 
veng i ck'enii'mu. susipižini 
mn su higiena, vaistų naudo 
jimu.

3) Netinkamas maitinimas.

Tai galima išvengti pamoky
mu.

Išauginti sveiką vaiką rei 
kia darbo, panašiai kaip no
rint išauginti gražią gėlę: 
reikia atrinkti sėklos, paruoš 
ti dirvą, kada, gėlė išdygsta 
reikia žiūrėti, kad nebūtų per 
daug lietaus, apsaugoti nuo 
vėjo.

Dar prieš vestuves būsie 
mieji tėvai privalo pagalvoti 
apie vaiką ir patikrinti savo 
sveikatą, kad nebūtų ligų per 
duoto jais būsimoms kartoms. 
Reikia susipažinti su sanitari 
niais klausimais, kurie yra 
svarbūs vaiko auklėjime, su 
vaiko sveikatos apsauga, 
pav. skiepijimu. Taipgi reikia 
susipažinti su šeimom aplin 
kūmos įtaka į vaiko asmeny 
bę, turėt supratimą apie mai
tinimą.

Trys ligos: kokliušas, difte- 
rija, sarampa yra priez.a-bmi 
i (j procentų vaikų mirtingu
mo. Dvi jų koklušas ir dihe 
rija, gali būt išvengiamos skie 
pi jimu.

Suinteresuotieji čia iškel
tais klausimais gali laikraš
čio redakcijon p'įsiusti klau 
simus, į kuriuos bus atsakyta.

Nepaprasta aiškiaregė
1949 m. gegužės 21 d. nak

tį, pusę ketvirtos, į Scotland 
Yardą paskambino nepažįsta
ma ponia ir pranešė:

— Čia Lady Winterson. Tuč 
tuojau vykite į Picadilly, kad 
dar galėtumėt sutrukdyti žmo 
gžudystę Šiandien rytą pri
eš 6 vai. nušaus smuikininką 
Dan Nors<>n. . .

Ponia nepasakė net savo a 
dreso. tačiau prieš suminėtą 
valandą 4 sekliai jau šakalio 
josi «Picadilly» svečių tarpe. 
Staiga vienas iš jų pastebėjo 
kaip pradėjus groti muzikai 
viena ponia ložėje Nr. 10 išsi 
ėmė iš rankinuko brauningą. 
Žaibo greitumu inspektorius 
Green išjungė šviesą ir tam
soje nuskambėjo šūvis. Suim 
ta moteris pareiškė norėjusi 
Norsoną nužudyti iš pavydo. 
Policija tada suieškojo ir Lady 
Winterson, kuriai nelengvai 
teko įrodyti, jog ji neturėjo 
ryšių su ana moterimi. Ji tai 
įrouė, nors policija kraipė 
galvom, kai aiškinosi visa 
tai mačiusi sapne, kažkoks 
monotoniškas balsas jai paša 
kęs vardus, tad ji ir paskam 
binusi į Scotland Yardą.

Ponia Winterson ir vėliau 
panašių sapnų susapnavo Pa 
gal jos pranešimus buvo sut- 
krudyti 5 banku apiplėšimai, 
7 žmogžudystės, 3 vaikų pa
vogimai ir 18 įsilaužimų, kuri 
uos organizavo didelės plėši 
kų bandos.

Vyr. komisaras Redwin ste 
buklais netiki ir mano, kad 
toji ponia turėjo kokių nors 
ryšių su pogrindžiu, iš kurio 
ir semia savo žinias. Bet ins 
pektorius Green ne be pagrin 
do atsako, kad tokiam atvejy 
ji būtų buvusi pogrindžio iš
jungta O be to, buvo įrodyta, 
kad ji niekur neišeina ir neturi 
įtartinų pasikalbėjimų telefo
nu. Ji išeina tik į paštą atsi 
imti pensijos ir į krautuvę ap 
si pirkti

Ekspertas prof. Harold Lor 
rey, vienas žymiausių Londo 
no psichiatrų teigia, kad to
kie sapnai, kurie atidengia 
būsimus nusikaltimus esą i- 
manomi, nors jų išaiškinti ir 
nesą galima. Jei mokslas ka 
da nors prasiskverbsiąs pro 
mintijimo proceso paslaptin
gą skraistę, gal atidengsiąs 
ir tokių sapnų paslaptis. Tači 
au visdėlto liksią mislė kaip 
gali būti susapnuojami vardai 
ir niekad nematytos vietos, 
Prof. Lorrey nuomene tai jau

Lietuviu Pasirodymo 
Rio de Janeire

ATGARSIAI

Dienraštyje «Drangas» sako 
ma, kad didžioji amerikinė 
spauda, ypatingai Detroito spa 
ūda, aprašydama 36-tą Tarpt 
Eucharistinį Kongresą Rio de 
Janeire, anksčiau nei lietuvis 
kuose laikraščiuose buvo a- 
pie tą kongresą pasirodę stra 
ipsniai. pabrėžė, kad lietuvių 
dalyvavimas kongrese išsisky
rė. Jie pamini lietuvių aukš 
tų dvasiškių dalyvavimą kon 
grėsė, lietuvių religinio meno 
parodą ir kitus programinius 
veiksmus, kurie šauniai re 
prezentavo lietuvius katali
kus. Jie ypatingai gražiai at. 
siliepė apie Kryžiaus Kelių 
Vadovą vysk. V. Brizgį.

O Čikagos kardinolas S Stri 
sch, atsilankęs Lietuvių Reli
ginėj Parodoj Rio de Janeire 
i «Aš didžiuojuos lie
tuviais. Aš kardinolas didžia
usiam lietuvių mieste. Be kit 
ko, šie s. unus žmonės leidžia 
šiandien vieninteij katalikišką 
— lietuvišką dienraštį pašau 
utyje - «Draugą».

O «Draugas» p sidžiaugia, 
kad lietuviai savo dalyvavimu 
kongrese išsiskyrę iš kilų ta 
litu tarpo, tuo pačiu sudarė 
progos pasauliui dar karią 
prisiminti ir pažinti lietuvius 
bei pavergto mūsų krašto rei 
kalus.

Mes gi, São Paulo lietuviai 
nors ir korespondentų nepa
minėti, ne* uosire' lamuodami 
padėjom u-- n alus bei pasidar 
bavom religinei parodai ir pa 
sirodėm hi savo choru kon
certe ir procesijose, tegalini 
l uti laimi'gi. kad pasidarba- 
vom Dievo ir L etuvos gar
bei

Tėvų ir mokytojų 
posėdis.

Rugsėjo mėn. 25 d. 6 vai. 
30 min. V. Zelincs mokyklos 
patalpose įvyko lietuvių tėvų 
ir mokytojų posėdis į kurį ai 
vyko 36 asmenys. Posėdį ati 
darė kon. J. Šeškevičius pak 
viesdamas tart' žouį gimnazi 
jos direktorę Seselę M. Juli 
ją. Savo kalboje Seselė M. 
Julija pabrėžė: norint, kad iš 
mokyklos darbo išeitų kas 
nors gero, turi būti bendravi 
mas tarp tėvų ir mokytojų ir 
tėvų ir vaikų. Tėvų pareiga 
paruošti vaikus gyvenimui ir 
mokykla jiems tame padeda 
todėl tėvai turi bendradarbi
auti su mokykla. Norėdami 
kad vaikai kalbėtų lietuviš
kai, tėvai turi namuose pra
mokyti juos savos kalbos, 
reikia savo tarpe kalbėtis lie 
tuviškai. «Jei Dievas davė, 
kad jūs gimėte iš lietuvių tė 
vų, tai ir jų kalba kalbėkite» 
buvo pabrėžtini Seselės M. 
Julijos žodžiai Mokėdami 
daugiau kalbų ir vaikai daro 
si dvigubai vertingesni ir nau 
ja išmokta kalba padeda ki
tas besimokant. Tėvų parei 
ga įskiepyti vaikams suprati 
mą. kad nė jie daro molonę 
eidami į pamokas, bet moky 
tojai - pasišventę juos moky 
tr. Savo supratimą reikia 
perduoti kitiems ir nekritikuo 
ti mokyklos, o žiūrėti tėvų 
pareigos ar ji tinkamai atlik

(pabaiga 6 pusi.)

negalį būti išaiškinama naūt- 
raliomis jėgomis.

O Lady Winterson tebegy
vena ir iki šiol tebebendra
darbiauja su Scotland Yardu, 
padėdama sutrukdyti daugelį 
nusikaltimų. «T. Ž »
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COMPANHIA UNtÃO DOS REFINADORES
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

>1'1'' I a i \ . moterims.
panelėms. íutholistams. vaikams...

Rua Javaés, 719 — São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Vila' Zelina

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 teikia. rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siui<-

Jmobiliaria Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAV1LAV1ČIUS 
teisinis patarėjas orie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inveniarijų sudarymas, desk! lis, dokumęn 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai. 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 52t> 
Rezidencija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo

:Simtn»timiüiiKiihtfiiiHiinMiiiiniiniiiiinhiHi niuiiiiHitiim«iiii iHiiiiiiniitkiiiiiiiiimuiiiihiiiiiihiiiiiihiiiMiiiiiiitihKiiiiiiiiiiMirituiiuutiifiiiii

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

**** JJU» AJU» AJIAJUJ. JUU< AAJ.JUU AAAAAA AAA AAAAAa .AAAAAAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAAAAAA AAA

Madeiras ao 3r

PRANAS & ČIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakcija
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtu 'ietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
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VIENINTELIAI aUIOVAI
GARSIOJO VANDENE 

L I N D C Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLAUNI OJAI
Z 'z

VILA ALPINA » 9!

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

dos naudokite!

ii IR/ML4kC)Jf' C A K IRU IE RII ltda.

*45.103 -CWV" i ’

pu a RTTPMfOj 7Q-5 a 835 G-4-*'. Pnute»*
TELrFONESi 5MQB9 e 51*2223 S Ã O PAULO'
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jos, virš didžiojo altoriaus nu

— Pakvietimus į kun. B. Su 
ginto išleistuves, kurios įvyks 
lapkričio 6 diena, 3 vai. p. p. 
.Vila Zelinos gimnazijos salė
je galima įsigyti kermošiuje 
(baro barake), Vito Bare ir 
pas K. M. Draugijos bei M. 
Apaštalavimo nares. Kaina: 
vyrams -100, moterims - 80 cr.

— Sekantį sekmadienį mo
ksleiviai ateitininkai vyksta į 
susitikimą su Parque das Na 
ções lietuvišku jaunimu.

—■ Lietuviška Mokykla pir
madienį rengia vienos dienos 
išvyką prie jūros. Bus važi
uojama traukiniu.

— Rugsėjo 27 d. buvo susi 
Rinkęs pirmam posėdžiui nau 
jai išrinktas Tėvų Komitetas. 
K o m i te to pi r m i n r n k o par ei gos 
teko p Pr Dovydaičiui.

Komitetas nutarė platini 
pakvietimus į mokslo metų 
užbaigimo proga mokyklos or 
ganizuojamą parengimą ir tuo 
būdu sukelti lėšų mokyklai.

L. K. BENDRUOMENĖS 
CHORO KONCERTAS

Praėjusį šeštadienį lietuviš 
k a visuomenė turėjo progos 
pasiklausyti gražių lietuviškų 
dainų, solo, vyrų ir mišraus 
choro, pasigrožėti tautiniais 
Šokiais.
i Koncertas nėra dažnas įvy 
kis. Jo tinkamam pasiruoši 
mui yra reikalinga ir laiko ir 
darbo. Visuomenė gausiau 
lankosi į koncertus, negu į 
kitus parengimus. Lietuviš
ka daina greičiau Ir giliau su 
jaudina lietuvišką širdį.

Pirmoje programos dalyje 
buvo tautiniai šokiai. Choro 

i PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
2k; ' , i- y : ■ • — * If, J if ♦

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų . ' '

® Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
t įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

S ' ISSIMOKEJ1MUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos

tautinių šokių grupė, vadova 
ujant J. Gaigalui, akompanu
ojant kompozitoriui J. Stroli- 
ai sušoko Žiogelį, Šuštą, šo
kių pynę, Kalvelį.

Antroj programos dalyje pa 
sirodė daug žadanti nauja mė 
ninė, pajėga,
Rymantė Steponaitytė, su 
lanksčia technika ir įsijauti
mu pasiskambinusi ilgoką kū 
rinį Fr. Schuberto Impromptu 
nr. 4. • • '

Maioni staigmena buvo ir 
solisto K. Ambrozevičiaus pa 
sirodym&s scenoje. Jau se
nokai lietuviška visuomenė 
mėgiamą dainininką buvo gir 
dėjusi. Išpildė Jules Masse
net, Elegiją ir Si. Šimkaus - 
Oi kas Klausytojai nesigai 
Įėjo plojimo.

Vyrų choras sudainavo J. 
Švedo, Ei žirgeli, J Žileviči
aus • Jojau dieną ir J. Stroli 
os • Karo žygio daina

Mišrus choras pradėjo s u 
J. Strolios • Kur banguoja Ne 
munėlis. liaudies motyvais su 
harmonizuotą Linelius, roviau 
S Gambardella - Rio Grande 
Wagnerio Jungtuvių himnas, 
Webėrio pabudimas. J. Gaidė 
lio Dainininkų maršas, S t. 
ši mkaus V ė jo dukra ir kon 
certas baigtas stipriu paties 
chorvedžio kompozitoriaus J. 
Strolios kūriniu, mišram cho 
rui ir solistui. Tvanas (žodži
ai Putino). Solo partiją dai
navo V Tatarunas.

Turint dėmesyje, kad pas
kutiniu metu chorą u įstojo ne 
maža naujų choristu, jaunimo 
j koncerto jpasiruošimą daug 
darbo jdė.jo ir chorvedis ir 
choristai Choras chorvedžio 
buvo lengvai valdomas, iš cho 
ristų buvo jaučiamas pasitikę

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS MOKYTOJAI SU SVEČIAIS
Iš dešinės kun. kleb. P. Ragažinskas, mok. Valeikienė, sese
lė Lucia, mok. Kazlauskienė. Motina Aloiza, muzikas p. Ka- 
seliūnas, mok. Gudavičieuė, seselė Kristina, mok. Mošinskie 
ne ir kun. Šeškevičius. Nuotraukoje trūksta mok. Antanaitie
nės ir rankdarbių mok. Teresevičienės.
WÜ9 s—--- ----------------- - IM|

jima< savimi, interpretacija 
gera Daugiausia buvo plo
jama Tvanui, kurį teko ir 
kartoti Labai gerai išpildy
ta ir Vėjo dukra. Pati choro 
išvaizda buvo žavinga. Cho
ristės buvo baltom balinėm 
suknelėmis, o vyrai juodais 
kostiumais.

Lietuviškoji visuomenė lau 
kia daugiau lietuviškos dai
nos koncertų. O chorvedžiui 
kompozitoriui Stroliaj ir cho
ristams linki’ sėkmės ir išt- 
ver"’ės skleidžiant atogrąžų 
padangėje lietuvišką dainą ir 
xaaiuant apsnūdusias širdis 
pabusti.

LIETUVIU SĄJUNGOS BRA- 
. ŽILI JOJE NARIŲ ŽINIAI!

Visuotinas LSB narių extraor 
dinarinis susirinkimas.

Š/m. spalių mėn. 9 d. 15 
vai. Sąjungos patalpose, Rua 
Lituânia, 67, Moóca. šaukia
mas Visuotinąs LSB narių ex 
traordinariniš susirinkimas. 
Dienotvarkyje munatytas.
* 1) Susirinkimo atidarymas,

2) StisirinKimo Prezidiumo 
rinkimas,

3) . Sąjungos įstatųkeitimasir

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS. STALAS 
NAÜJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marijas»/maldaknygė/ — 100 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» (premijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun. Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr. 
A. Maceina «Saulės Giesmė» — — 250 cr.

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos 
bažnyčios.

4) Bėgamieji reikalai.
Pastaba: Nesusirinkus, aukš
čiau numatytam laikui, reiki
amo narių skaičiaus, tą pa
čią dieną 15 val. ir 30 min , 
šaukiamas, sulig Sąjungos Įs 
tatų - Capitulo VI, Art. 27°. 
kūas susirinkimas, kuris bus 
laikomas teisėtų prie bent ku 
rio, Sąjungos susirinkusiu na 
rių, skaičiaus.

11
PARAGINIMAS. : '

Lietuvių Sąjungos Braziiijo 
je valdyba šiuo praneša, kad 
kai kurie Sąjungos nariai, 
yra atsilikę su nario mokeš 
čiu, kas gali jiems sukelti 
tam tikrų nemalonumų, nes, 
sulig S-gos Įstatu • Capitulo 
IV, Art. 12°, § único, naris, 
nesumokėjęs iš eilės laike 
šešių mėnesių nario mokes
čio, bus laikomas pasitraukti 
šių iš S-gos narių skaičiaus. 
Kad, tai išvengus, S-gos Vai 
dyba kviečia, višus atsiliko - 
sius S-gos narius su nario 
mokeščiu, laike 30 dienu, nuo 
šio paraginimo pasKelbimo, 
apsimokėti.

LSB Valdyba.

piešė Kristaus Valdovo pa
veikslą.

KERMOŠIUS

Prasideda šį šeštadienį. 
Truks visą spaliaus mėnesį 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

— Rugsėjo m. 27 d. Vila 
Casab mirė Jurgis Pakalnis 
86 m. amžiaus. Paliko žmo
ną, keturias dukteris, tris sū 
nūs.

Rugsėjo m. 27 d. V. Emoj 
mirė Ona Petkevičienė, 82 m. 
amžiaus, gyvenusi Kaune.

— Jonas Vosylius bažny
čios darbams aukoje Cr.t 500.

LAIŠKAI

A. Antanaitytei, J. Skorups 
kini, J. Širbinskui, Alg. Kaz
lauskui, J.Zagorskui, Al. G ra 
bauskui, Onai Zalinkevičiūtei.

— J. E. vyskupas Brizgys 
laiške kun klebonui P. Raga 
žinskui tarp kitko rašo: «Aš 
jaučiaus labai jaukiai, labiau 
šiai gal del to, kad aš nera
dau to juodo dvasinio ir mė 
džiaginio gyvenimo kokį įs
pūdį buvau susikūręs iš įvai 
rių pasakų ir laiškų prieš ei 
lę metų. Suprantu, kad Vis 
ko ,\ra. bet ačiū Jums man te 
ko sutikti tiek mielu žmonių 
kaip jūsų choras ir jo drau
gai, pažinti ir pamatyti jaú

vargo balos išbridusiu žmo 
niu gyvenimo Visa kas da
rosi àplink Jūsų bažnyčia, 
mane ir mano kelionės drau
gus šviesiai nuteikė. Dievas 
tepadeda ir toliau».
■................... ■■■■---------------------------- --------------------------------- -- I 11^.

(pabaiga iš 41 pusi.)

ta Laikantis to principo bus 
atlikta pareigas prieš Dievą 
ir 'Tėvynę.

Po kalbos kun. J. Šeškevi 
čitis pageidavo, kad vaikai 
daugiau lan ky tų sekmadienio 
9 vai lietuviškas šv. mišias, 
kur jie tūri progos lietuviš
kai pagiedoti ir pasimelsti iš 
lietuviškų maldaknygių.

Kadangi mokslo metams 
baigiantis bus Tuokiama šven 
te, tam reikalinga tėvų pagel 
ba. Be to, vasara bus ruošia 
ma pajūryje jaunimui, stovy
kla kurioje vaikai galės liė 
tuviškojė nuotaikoje praleis 
ti laiką.

Išrinktas Tęvų Komitetas. 
Jį sudaro: p. Šatknnas, ponia 
Seliokienė. ponia Šukienė, p. 
Dovydaiti*, ponia M. VinkŠ- 
naitienė: kandidatės: Ponia O. 
Adamavičienė ir ponia Juo- 
delienė.

Posėdžiui pasibaigus tėvai 
dar pasišnekėjo su pavieniais 
mokytojais ir su geresnėmis 
viltimis išsiskirstėme.

Dalyvis.
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Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.
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| Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
f HORÁRIO das

IRM'AOS BAUŽYS
Regittrado no C. R. C. «ob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial

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

8 às 19 horas. •< ■ <

B '

•' B
B

■' B
' A

■ B

B'

©tntistas
Clínica Dentária Popular

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

...Ų Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

SIUVĖJAS

POVILAS ÀMBKOZEVIÕIUS
Rua Inhagapi N.° 9

Antiga Rua Seis - V. Zelina
•SaS ■■■■■■■hČSS!SS""S3!S

Jšnuomuojamas, didelis, pa 
togus kambarys s u virtuve, 
gyventi vienam ar dviem vy 
ram prie gero susiekimo, rua 
Carné 1128, arti prie Av, Paes 
de Barros (Mooca).

IŠNUOMOJAMAS arba par- v 
duodama krautuvei patalpa 
tinka bet kokiam bizniui. Rua 
Marchai Mallet, 76. Tarti» 
ten pat.
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