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Tarptaut. Skautų Biuras ir 
egzilines skautų brolijos

Rugpjūčio 21 d džiamborė 
ję Tarptautinio Skautų Biuro 
^irektprius gen. 1). C. Spray 
priėmė egzilinių skautų broli 
jų vykiausiuosius skautinin- 
jkHs Č'a buvo labai atvirai 
Išsikalbėta šiu organizacijų 
yęikjo- ir i" '-vsio su vietinė 
mis sk organizacijomis rei
kalais Kaip žinoma, 8 egzi 
įų brolijos š/ih nėra pilnatei 
i-iais TSB nariais, nes veikia 
ne savo krašto teritorijose 
Didesnėms teisėms išsikovoti 
šios I roljjos yra susijungę 
vieno' organizacijom Jon 
įeina estai, latviai, lietuviai, 
gudai, ukrainiečiai ir vengrai 
Ųenkai yrą tain nat pareiškę 
norą nrie šios organizacijos 
prisidėt i ..ikÂt:_ _____ f oi) _Pasii aidėjimuose LSB ats
tovam vyr sktn St. Kaįrys 
ir ps A Banevičius.

Egzilinių skautų organiza
cijai vadovauja v. s. dr. V. 
Čepas. Lenkams prisijungus 
ši organizicija apjungus apie 
20 000 skautų visame pasau
lyje. Džamborės metu pasi 
rodė pirmasis numeris angių 
kalba leidžiamo info»m-->cinio 
leidinio «Semper Vįgilans» 
kuris ateityje stengsis duoti 
žinių svetimtaučių skautams 
apie egzilinių skautų brolijų 
veiklą

Egzilų vyriausieji skautinin 
kai sutarė tvirtinti savitarpio 
ryšius, eventualiai suruošti 
egz skautų džiamborę.

TSB direktoriui pasikalbėji 
mo mintys bus naudinga in
formacija sąryšyje su po dži 
amborės įvykstančia Tarptan 
tine Skautų Konferenciją.

’‘T. Ž.”

KURĮ RENGIA LAIKRAŠTIS «MŪSŲ LIETUVA» 

spaliaus mėn. 22 d Vila Zelinoje, gimnazijos salėje. 

Pradžių 29 vai.. Programoje daug įvairių įdomybių.

Pakvietimai, staliukai galima įsigyti Vila Zelinoje Vyto Tijūnėlio bare, 

«Musų Lietuvos» Redakcijoje, Distilarijoj pas Sabbato Ranieri, klebonijoje 

ir pas platintojus.
Gros Walter Brasil e sua Orquestra

::::

Afrikoj vis neramu
i’ranCŪ/.'ioK bėdos 
vis' nešiu gir.. Š ą
Argt nos . lansuiM s bi.vo iš- 
ke is -iiiugt •' ■ nu Orga. 
n zu c i jo- susirinkime į iš 
kėni ėmė iniciatyvos ru<ai. 
l i’i'iciiz- ižorotesttvo <are- 
ikšd-nni. kad Argel a nėra ko 
* - ■: - be Pr nicū

mętr .poli ..s d j^ç, o į

\frikoje
> ę

koi nors '-ui a 
z.jos r_ ,vy< 
kurto nors krapo vidaus rei
kalus niekus neturi te sės kiš 
tis Prancūzų atstu v g pą-i 
trauk0 iš stisį-inkimu grasin
damas, jei Vrgelijos klausi 
mas bus svarstomus, tai Pran. 
elizija pasitrauksianti iš .lung 
tiniu Tautų Organizacijos Jei 
lai nauarytu, butu didelis 
smūgis* .Jungtinėms Tautoms. 
Bet šio žingsnio dar nedarys, 
tik i’r mcúzijos atstovas neda 
lyvaus. protesto ženklan, po
sėdžiuose.

Faure nevažiuos 
MasKvon

Šiomis dienomis buvo numaty,. 
tą Prancūzijos ministério pir
mininko Faure, vizitas Mask
von. Maskvai buvo svarbu 
prancūzus mėginti savon pu
sėn palenkti prieš keturių ditįi 
žiųjų užsienių reikalu miniote 
rių susirinkime Genevoje Vi 
są reikalą sugadino rusų ats 
tovo įsivėlimas Jungtinėse Ta 
utose į Afr.kos reikalus, pran 
cūzų nenaudai. Sąry šy su ši 
ųp įvykiu, prancūzų vyriatisy 
bė ministério pirmininko keli 
onę Maskvon atidėjo; neribo- 
tąm; ląikųi.

dentus dviems. Juarez Távu 
ra ir Blinio Salgado, nėra \ d 
ties laimėti rinkimus Leukty 
niauja tiktai Adhemar de Bar 
ros ir Juscelino Kubiischek. 

Susitiko kaminyninėj Luksem Pirmasis laimi São Paulo es- 
Į)urgo vąlstvbeje. tade su didele persvara Ant-

Susitikime buvo peržvelgta: rasis Minas Gerais ir kituos 
bendra tarptautinė politinė pa 
dėtis ir aptarta tinsima ketu- 
r u užsienių reikalų ministerių 
konferencija. Taip pat perž
velgė nesenai įvykusio Ame
rikos. Anglijos. Prancūzijos 
užsienio reikalu ministerių 
susirinkimo New Yorke piriin 
tus nutarimus Kaip oficialus 
i -anešimas sako, abi vyriau
sybės, Prancūzijos ir Vokieti 
jps, pakartojo savo pasiryži
mą eiti Vokietijos Prancūzijos 
bendradarbiav mo kelių, būda 
mi sitikinę. kad vienybė, tai 
ka ir Europos gerbūvis tik 
tai gali būti patikrintas išvys 
tani europėjinio masto institu 
ei jas, nuoširdžiai bendradar 
biaiijant Vokietijai ir Pranulį 
zijai Pareiškia, kad šitokią 
pol t ką abu kraštai yra pasi 
ryžę vykdinti.

op pat ir Saaro klausimu 
rasta bendrą kalba.

Šis dviejų didžiųjų valstybių 
susitikimas šiuo metu yra la
bai reikšmingas Kartu yra 
sudavimas didelio smūgio so 
vietų Rusijos intrigantinei po 
linkai

e-daduos Apie šeštadienį jau 
bus matyti, kas išeis laimėto 
J»-

Kai dei vice prezidento, 
Milton Campos bus tikrai iš 
rinktas, nes daug daugiau b;>l 
sų turi negu kiti konkurentai.

Atsistatydino finansų 
mmisteris

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas

Pfar.cúzu - vnkiecic konfe
renciją Luksemburge

Spąliąųs m. 5 d, LųRsenibųT 
gessusitiko^Vpkjetįjos ip Prąn 
eūzijos ministerial! pirminin
kai, Adenauer i r Faure, s u 
savo palydovais užsienio rei
kalų ministeriais ir kitais už
sienio politikoj specialistais.

Savo posėdžius pradėjo rugsė 
j o mėnesio pabaigoje New 
Yorke. 'I arp kitų darbų parų 
ošė atątinkamus memorandu
mus pavergtųjų tautų reikalu 
ir juos įteikė Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir Vokieti 
jos užsienio reikalų minister! 
ąms. kurie neužilgo susirinks 
kartu su Molotovu, Šveicari
joje. Memorand u m t prąšomn. 
kad pavergtųjų tautų reikalai 
busimoj ministerių konferencį 
joje būtų iškelti Iš VuIKO 
yra nuvykęs New V o r k a. n

Jau kuris laikas finansų mi 
nisteriu yra ž\ mus fmansistas 
Josė Maria Whitaker Kadan 
gi Brazilijos pinigai ir ben
drai visa ekonomija yra paš 
lijusi. finansų ministeris ruo 
šė naujus planus liečiančius 
finansus bei prekybą su už 
sieoiu Laikraščiai rašė kad 
naujas įstatymas turi bút pas 
kelbtas šią savaitę. Tačiau 
vieton naujo įstatymo paskel 
bimo, spauda praneša apie 
finansų ministério atsistatydi 
nimą

Kąip pranešama tiek finan 
sų ministeris tiek respublikos 
prezidentas del pačio įstaty
mo projekto buvo vienos nuo 
monės. Tik, prezidentas no
rėjo, kad įstatymas pirma bū 
tų peržiūrėtas parlamente. 
Gi finansų ministeris buvo 
nuomonės, nėra reikalo ir už 
tenka tik prezidento parašo 
nes svarstymas parlamente 
reikalą labai užvilkintu Pre 
zidentui nesutikus, finansų 
ministeris a tsi s t a ty d i n o

Finansiniai ir ekonomimai 
sluoksniai yrą. nepatenkinti 
prezidento elgesiu, privertu
siu finansų minister} atsistaty 
dinti. nes iš visu buvusių fi
nansų ministerių yra pats ge 
riansiais savo specialybėje ir 
j ei atiduodąs pašalinėms jta- 
ko uis.

ligijos atžvilgių užima nauja 
linija. Ją jie vadina - «ko
va su religijos prietarų lieka 
nomis». stengdamiesi tikin 
riujų ipso fakto neindentifi 
kuoti su «liaudies priešais» 
ęąu elgiamasi kiek švelniau 
Mz vietos mokyklos mergai 

< i be1 drabutyje per \ isų 
Š'entiju šventę mokinė E. 
PI užtraukė bažnytines gies
mes Giedojo vis »s bendrabutis 
Meniniame moki klos laikrašty 
je šis įvykis Puvo «aprašytas» 
ir «smerktas Atsieit, paniški 
nta mergaitėms jų «nepríbren- 
din »■».

i\ .oje mokykloje - moky
tojų -eminarijoje sietu* in 
r e laikraštyje mokinys GI. 
mėgdavo pasisakyti prieš re 
ligiją ir pulti draugus, lanka 
i ėius namaldas Vieną syki, 
tokiam straipsniui pasirodžius 
ant laikraščio slapia buvo iš 
pieštas kryžius 
1 s mokinys J. 
pradėjo tardyti,
ko nejrodžius, jis nebuvo nu 
baustas. Teko tik sieninį 
laikraštį pakeisti kini, prade 
dant «apšviečiamaisiais» žo
džiais: «Daugel kartų daug 
kas sakė, kad religija tai 
blakė».

Tačiau, nežiūrint “sušvei 
nėjusio elgesio” su tikinčiai 
siais, savo religinius įsitikini 
mus viešai reikšti nepatarti
na 
nyčias 
tuose 
mieste 
lanko 
beveik 
pat maža atsilanko tarnauto
ju ir valdininku. Bet tai dar 
nereiškia, kad žmonės butų 
atšalę nuo tikėjimo 
net ir komjaunuoliai 
ūkia ryšių su šiomis 
es liekanomis» Pvz. 
T e tuokėsi komjaunuolis B

Nakties metu slaptai, esant 
tik dviem liudininkam, jauna 
vedžiai pakartojo religines 
jungtuves bažnyčioje.

1953 m. vienos vidurinėm 
mokyklos lietuvių kalbos dės 
tytojas savo naujagimį davė 
giminėms pakrikštyti visai ki 
toje vieloje \ lem.me mieste 
1953 m vienas .iT> lolitinio 
skyriaus bendradarb - p e r 
muštynes buvo sunkiai sužeis 
tas ir mirė Laidotuvėse bu
vo daug vainikų \ ienas i š 
ju buvo aprištas raudonu k is 
pinu Mirusįjį la dojo su reli 
ginėmis apeigomis Mirusiojo 
Žmona betgi v įniko su raudo 
nu kaspinu į kapines nešti 
neleido. Jį išdraskė vaikai. 
Panašiu reiškinių esama da 
ug. Bažnytinės apeigos kai 
kur atliekamos tiesiog «káta- 
kombiniu* būdu.

yra nuvykęs New 
Dr. P Karvelis.

Adhemar arba Jusceline.

Iš betariu kandidatu j nrezi-

Religrfn^ padėtas L’e'uvo'e

Bažnyčių lankymas. Kaip 
.-_imi_pareitanie Eltos biulete 
Likiy^jniBėjoiųęTholševikai re

M.Mažvydo i. Morek?:!

Buvo jtar
K Policija

Tačiau, me

Brazilijos vyriausybės Icrizis
Solidarizuodamas su f nanst| 
ministerių atsistatydino susi
siekimo mnsteti- Marcondės 
Ferraz. Taip pat ir Brazilijos 
banko pirmininkas.

— São Paulo gubernatorių» 
Janio Quadros, kaip spauda 
praneša, nutraukė ryšius su 
respublikos prezidentu Cafė 
Filho.

Provincijoje žmonės baž 
lanko gausiai. Mies- 
ne visur taip. Ptz. 
T. mokiniai bažnyčias 
retai o mokyto|ai - 
visai nelanko. Taip

Kartais 
nenutra 
«paeiti 
1953 m.

- Bus perreformuotas i r 
São Paulo estado sekretoria
tas. Marrei jau padavė atsis 
tatydinimą iš teisingumo se
kretoriaus pareigų.

— Prezidento rinkimai 3 d. 
spaliaus Brazilijos iždui atsi
ėjo 33 m lijonus kruzeirų.

— Prezidento Cafė Filho 
pareiškimu finansų ministério 
projekto nesutiko pasirašyti, 
kadangi jau jo mandatas bai 
giasi.

Liūdėdami pranešame savo pažįstamiems, kad š/m. 
balandžio mėn. 26 d. Vilniuje po sunkios ligos atsiskyrė 
su šiuo pasauliu mūsų mylimas tėvas, uošvis ir senelis 
profesorius VYTAUTAS MOŠINSKIS, 79 m. amžiaus.

Gedulingos pamaldos bus atlaikytos spalių mên. 13 
d. 8 vai. 30 min. Vila Zelinos bažnyčioje.

Algirdas ir Halina Mošinskiai

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. spalio 8 dl

«Broliškosios Rusų Tautos 
Parama»...

1) Lietuva su Rusija gru
miasi 600 metų. Ne pirmą 
kartą rusų valdžia bei jų roo 
kslas kraipo ir klastoja Lie- 
vos praeitį. Anais ilgo pa
vergimo metais carinė Rusi
ja stengėsi įrodyti, kad seno 
ji Lietuvos valstybė buvusi 
rusiška.

Bolševikiniai rusai šiuo atž 
vilgiu yra dar akiplėšiškesni 
imasi dar iškraipymų. Jie vi 
somis progomis skelbiasi lie 
tuvių tautos globėjais ir am
žinai kalba apie tariamus ru 
sų tautos nuopelnus, paslau
gas ir paramą Lietuvai bei 
lietuvių tautai istorijos būvy
je Kokią «globą» ir kokį 
«gėrį» atnešė lietuviui nūdie 
nis okupantas rusas, kiekvie 
nas lietuvis gerai žino ir nuo 
Hat keikia savo dalią rusiško 
je vergijoje. Bet užuitam ir 
paniekintam lietuviui kalba
ma ne tik apie nūdienę «did 
žiosios rusų tautos'» globą 
bei paramą .Jam nuolat ka 
lama, kad ir senaisiais istori 
niais laikais rusų tauta bu\u 
si lietuviu tautos bičiulė, ją 
visada rėmusi ir globojusi. 
Kitaip šiandieną neleidžiama 
niekam ir prasitarti. Taip 
kalama i galvas jaunimui 
mokyklose, taip reikalauja
ma dėstyti universitete Pro 
fesorius, išdrįsęs kitaip pasi 
sakyti, išvejamas. Juk kaip 
tik dėl posakio, jog Lietuvai 
Maskva niekad nėra buvusi 
draugiška, anais metais buvo 
pašalintas iš universiteto prof. 
A Janulaitis.

Visa Maskvos kunigaišktijos 
ir iš viso Rusijos istorija 
vaizduojama šviesiausiomis 
spalvomis. Rusų istorijos vei 
kėjai. carai ir kunigaiščM 
keliami į padanges. Tuo tar 
pu pvz. Lietuvos kunigaiškči 
ai bei didikai vaizduojami tik 
liaudies engėjais. Lietuviams 
neleidžiama jų gerbti ar jų 
darbus geru žodžiu paminėti. 
Visos šviesiausios istorinės 
Lietuvos asmenybės skelbia
mos liaudies prispaudėjais ir 
išnaudotojais, nors Lietuvos 
istorijoje niekad nėra buvę 
tokios liaudies priespaudos,
kaip yra buvę Maskvoje bei 
visoje Rusijoje Rusai skel
bia apie tariamą rusti liaudies 
paramą lietuvių tautai dar 

tais laikais, kai rusų liaudis 
buvo žiaurioje baudžiavos 
priespaudoje, o krašto vardu 
veikė carai bei jų bajorai, 
taigi, priespaudėjų veiksmus 
vadina rusų L utos, rusų liau 
dies veiksmais.

Iš tikrųjų Maskva nuo pat
14 jo amžiaus, kai ji pradėjo 
kilti, buvo amžinas Lietuvos 
priešas, užėmęs kryžiuočių v- 
ietą. Jei su kryžiuočiais Lietu 
va grūmėsi dėl 1 aisvės ilga 
xaiką, tai su Maskva, kuri vė 
liau pasivadino Rusija, ji gru 
miasi jau 600 metų.

Buvo patekusi jos vergi jon 
buvo išsivadavusi, o dabar 
vėl tą jungą velka.

2) Rusijos vaidmuo Lietu- 
apiplėšime Iš tikrųjų jau 
nuo pat 14 jo a. Lietuva iš 
rusų pusės neturėjo ramybės. 
Kai 13 14 a. Lietuva surinko 
savo globom didelędalį buvu 
sios Kijevo valstybės žemių 
išvaduodama jas iš totorių 
jungo, Maskvos didžioji kuni 
gaikštija iškilo kaip didžiau
sia varžovė, ir jau Algirdui 
net ou kartus teko žygiuoti 
iki pat Maskvos vartų Visą
15 jį amžiu Maskva Lietuvą
viešai užkabinti vengė, bet 
tuo metu pajungė savo vald
žion visas Lietuvai nepriklau 
sančias sritis. Sustiprėjusi, 
jau nuo pat 16-jo amžiaus 
pirmųjų metu pradėjo Lietu-

AR ŽINAI. KAD . - .Bing Crosby dainavimo yra klausęsi daugiau žmonai, negu ’Ctknr’o 
kito dainininko

...Rusijos žemės ūkis po 25 metų kolektivizacijos mažiau užaugina grū
dų, negu 1926 metais.

..Amerikos transatlantinio laivo «SS C red States» statybai suvartotą ali 
ūminio, daugiau negu 'bet kuriai kitai statybai.

Kinietis vyskupas Josenh 
Yeu Chi, kuri ki dėčiai 
komunistai išvijo iš«;,Vo gim 
to-ios vyskupijos Chumation.

vo= puolimą, pajungti savo 
valdžion ne tik visas rusu že 
mes, bet ir Gudija bei Ukrai 
ną, kurios tuo metu buvo Lie 
tuvos valstybės ir gyveno to 
kj laisvą gyvenimą, kad šian 
dien Ukrainos istorikai anuos 
laikus laiko šviesiausiu savo 
istorijos periodu, o kai kurie 
gudai net visą valstybę lak» 
jų buvus, - taip laisvai Loia 
gyveno Lietuvos valstybėje 
Gudai. Karas Lietuvos su Mas 
kva truko net 82 met s (1500

Pranas Lembertas

Pro bažnyčios kuklų langą 
Moja lapai mums rausvi, 
O pro niūrų pilką dangų 
Blaškos vėjai keturi.

Kur nuneš jie tą lapelį 
Tik atplėštą nuo šakos, - 
Kur ir kokią ras jis dalią? 
Ar dar kartą mums pamos?

Panašus ir mús likimas 
Nuo Tėvynės atplėštų. 
Pagalvojus šiurpas ima: 
Be savųjų, be namų.. .

Ant altoriaus dega žvakės 
Tylios, kupinos maldos.
Kaip žvaigždelės tylią naktį 
Mus Tėvynės Lietuvos.

Ar pareisim? Ar sugrįšim 
Prie Dubysos • Apaščios?..
Kur taip beitos žydi vyšnios, 

ramybės tiek saldžios...

1582), kol šis pirmas M<«- . 
vos puolimas buvo atmuštas.

Netrukus po to, pei yvenu 
si vidaus sikrėtimų laikotar
pį, Maskva naują puolimu 
prieš Lietuvą pradėjo 1654 

m., sekančiais metais okupuo 
dama ją visą, išskyrus Žemai 
čius. Šešetą metų pabuvusi 
Maskvos okupacijoje, Lietuva 
tada pat\r< skaudžiau ių die 
nu. Lietuvos .-ostinė Vilnius 
lokių baisių plėšimų niekad 
nebuvo uattręs nei vėliau ne 
patyrė, kaip tada. Buvo iš 
pieštas ir sudegintas, kad 
ne uats caras neberado, kur 
galėtu sustoti. V isas kraštas 
buvo taip pat. apiplėštas, so
dybos sudegintos, gyventoj i 
išliko tik išsislapstę miškuo
se, o daugelis tūkstančių bu 
vo bėgę į Vakartis ir grižo 
tik priešą iš krašto išvairius

Ž'noma, jei dabartinė Lie- 
tti'o.- okupacija vadinama I e 
tuvių tautos išlaisvinimu, o 
krašto apiplėšimas ir gyven 
toju terorizavirnas-ju globo- 
jimu, ta 17-jos a. plėšimą 
bei Krašto sunaikinimą Sovie 
tai vadina lietuvių tautai 
draugiškais veiksmais. Kur
nebus draugiški, kad Krem 
liuje ir šiandien gali rasti

(pabaiga 3 pusi.)

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Tąsą )

Geriausi japoniško stiliaus 
restoranai Tokio mierne yra 
Shimbashi, Akasaka. ir Va.ua- 
gibashi rajonuose. Šitie resto 
ranai ir «geishos» sudaro vie 
ną vienetą. Į tuos restoranus 
irgi ne bet ką įsileidžia Ge 
riausias būdas į juos patekti, 
4ai eiti su toKiais žmonėmis, 
kurie jau yra tenai buvę ir 
yra gerai pažįstami.

Bet kad «geisha» galėtų pa 
sirodyti prieš svečius, jinai 
dar prieš tai turi pereiti aide 
lę mokyklą: išmokti gražaus 
elgesio, gerai šokti tautinius 
šokius, groti «Samisen» (trijų 
stygų muzikos instrumentas) 
ir dainuoti. Beto, gerai mo
kėti visą arbatos ceremoniją 
ir gėlių tvarkymo ir puošimo 
mena. Kiekvieną dieną jos 
mokinasi šito meno iš atitin
kamų specialistų.

Bet kuriuo atveju, šitie japo 
n ų stiliaus restoranai, yra 
pats aukščiausias taškas vi- 
s a m socialiniam gyvenime.

J ii neaplankius, iš viso nega 
Įima butu susidaryti pilnesnio 
vaizdo anie Japoniją.

PASIM 'TYMAS SU 
«GEHHÓM1S»

Po kelių die-u mano buvi
mo Tokyo, man;» draugai ma 
ne nuvedė į toki viena japo
niško st’liaus restoraną. Prie 
restorano durti mus pasitiko 
«kimono» nusivilkusi graži 
mergaitė Bet tai dar nebu
vo «geista» -Ii nusilenkė gi 
liausiai iki pat žemės ir pak 
vietė mus į vidų. Įėjus į pri 
eškambari tuoj pat teko palik 
ti batus ir įsimauti japoniškus 
sandalus Viduje atrodė vis
kas labai žema, nes japonu 
stiliaus namai visuomet labai 
žemi. Bet tas yra visai nor
malu, nes beveik visas jų gy 
venimas vyksta ant grindų, ir 
sėdint ant grindų lubos neat
rodo taip labai žemai.

Mus nuvedė į specialiai re 
zervuotą kambarį. Mane pa
sodino pačioj garbingiausioj 

vietoj, vadinamoj «takonoma». 
Užpakaly manęs buvo didžiu 
lis ant šilko tapytas paveiks
las, gėlės puikiausioje vazose 
ir įvairūs ornamentaliniai pie 
šiniai. Nors tai ir buvo labai 
garbinga vieta, bet aš būčiau 
mieliau sėdėjęs prieš visas 
tas grožvbes Pamėginau at
sisėsti japonišku būdu - suk 
ryžiavęs kojas, bet maždaug 
už dešimties minučių jau bu
vau pavargęs. Mano draugai 
juokėsi iš manęs, nes jiems 
sukryžiavus kojas buvo daug 
patogiau sėdėti. Ištiesiau ko 
jas ir pakišau po stalu. Žino 
ma, aš prieš tai paklausiau 
ar galima taip elgtis. Japo
nai man atsakė, kad iki šio
lei dar nė vienas svetimtautis 
ilgiau 10 minučių neišsėdėjo 
tokiu būdu. ..

Pirmiausiai atnešė mums 
drėgnus ir karštus rankšluos 
čius. kad galėtume nusivalyti 
savo veidą ir rankas. P o to 
atneše japoniškos žalios arba 
tos ir «sake» (degtinė padary 
ta iš ryžių ir geriama tiktai 
karšta), ir mažyčių pyragai
čių. Dabar jau atėjo momen 
tas mums apsispręsti kiek 
«geishų» prašysime pakviesti. 
Kadangi mes buvome keturi

vyrai, tai liepėme kviesti 
keturias Vėliau ims at
nešė alaus i r dar langiau 
«sake». Pradėm neš » ir Įvai 
rius japoniškos valy us. Vf>i 
valgiai ištikruiu two labai 
skanūs, labai gražiai papuošti 
ir nepaprasto grožio porcela 
no induose kokiu krautuvėse 
negalima rasti

Neužilgo pasirodė ir mūsų 
taip lauktos «geishos» . . Vi 
sos jaunos, labai gražios ir 
įdomios Galvos linkterėjimu 
susipažinom ir pakvietėm jas 
atsisėsti kartu Jos taipogi 
tru utį užgėrė, užkando, pakė 
le «tostą» už svečius, mes už 
jas. ir tuo būdu kompanija 
pasidarė gerokai linksma. Vi 
sos keturios neblogai kalbėjo 
angliškai Paskum jos pradė 
jo savo programą: vyriausio
ji iš jų pradėjo groti «Sami
sen» instrumentu ir dainuoti 
aukštu gomuriniu balsu, o li
kusios trys pradėjo šokti. Tai 
buvo kažin kokia senoviška 
tautinė daina, gerokai liūdna. 
Bet nei dainos, nei šokio aš 
nesupratau, nes jų šokiai yra 
visiškai skirtingi nuo mums 
pažįstamu šokių. Japoniški šo 
kiai yra labai lėti. Jų šokiu 
ose reikia kreipti dėmesį į ki 

ek vieną smulkmeną: — žvil 
g-nys, pirštų ir figūros jude
siai, o kartais, vien tik vedu 
oklės pajudinimas jau ką nors 
reiškia 'Nors ir nesupratau 
jų šokių, bet vis dėlto jie man 
patiko. Pirmiausia, šitų «gei 
shu/> rubai buvo iš tikrųjų ne 
paprasti ir specialiai joms pa 
gaminti kaž kokio žymaus ja 

•ponų dailininko. Pasiteiravau 
apie» jų «kimono» kainą. Jos 
man atsakė, kad normaliai to 
kie drabužiai kainuoja apie 
20d 000 yenu (40.000 kruzeiru!) 
Antra, jų veido išraiška yia 
visiškai skirtinga nuo niums 
įprasto tipo moterų. Jos tu
ri savo specialų žavumą, ku
rio be abejo aprašyti neįma
noma.

Jos mums pašoko dar dau
giau šokių ir padainavo įvai
riausių dainų. Viena i š jų 
puikiai dainavo angliškai ir 
vėliau, su mano draugu iš Li 
mos. šoko «mambo»! Aš bu
vau labai patenkintas taip pu 
ikiai praleistu laiku su jomis 
nes tik per viena vakarą su
sipažinau su japoniška muzi
ka. papročiais ir tautiniais šo 
kiais. Bet tik vienas dalykas 
man nelabai patiko, nes gavo 
me gana sūrią sąskaitą —
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[pabaiga iš 2 pusi.] 
puošmenų, tada išplėštų iš 
Vilniaus didikų rūmų ir išvež 
tų i Maskvą.

Jei 16-ju ir 17-ju a. Mask
va į Lietuvą ėjo su kardu ir 
ugnimi, tai nuo Petro Didžio 
jo laikų su klasta užgulė Lie 
tuvą kaip didžiausias slogutis. 
Petrą Didįjį bolševikiniai rusai 
skelbia buvus didžiausių nuop 
einu valdovą. Maskvos didžią 
ją kunigaikštiją jis pavadino 
Rusijos imperija ir prasimu
šė iki Baltijos juros, okupuo 
damas ir Estiją bei didelę 
dalį Latvijos. Lietuvos jam 
nepasisekė pavergti, bet jis 
pradėjo kištis Į Lietuvos vi
daus reikalus. Toji politika 
vėliau privedė prie Lietuvos 
pavergimo Nuolatinis Lietu 
vos ramybės drumstimas, ca 
ro kariuomenes įsibrovimai 
j Lietuva, lietuvu valstie
čių gaudymas ir gabenimu* į 
caro, jo generolu ir bajorų 
dvarus žiauriausiem baudžia 
v m dabar holševiuiniu rusų 
ir jų pakalikų varlinamas He 
tuvių tautos ir lietuv'ikosios 
liaudies globojimu Cariniai 
rusai nebuvo tokio c ’ i^ki ir 
bent tylėjo, nes gvrė globa 
kaip kad daro bolševikai

3) Prieš 160 meto Rusija 
pavergė uiet va L!etuvo« ir 
Lenkijos valstybių |8 jn am
žiaus unija ori vedė :»rie va Is 
lybinės anarchijos Rusijos 
carai stengėsi tą nedėti išnau 
doti ir *iror-iai žiūrėjo kad 
J eblltu pad i ryta jokiu ’•efor- 
mų, kad valstybė nesutvirtė- 
tų Thíd p ti stengėsi narėm 
ti j sostą tokius kandidaois, 
kurie butų Rusijai brangoki 
ir be jos nedrįstų nė najiidė 
ti. Taip tik caro Petro Did
žioji. dėka išsilaikė soste nu 
trūktgalv s Augustas 11 Sak
ias, tik carienės Onos karino 
menės ir patranku priedan
goje įk^pė į sostą jo sūnus 
nevykėlis III, Kotryna II įso 
dino į sostą savo buvusį mei 
bižį Stanislovą Augustą Po
niatovskį.

Nuo Petro Didžiojo laikų 
Rusijos carai ardo visą Lietu 
vos ir Lenkijos valstybių gy 
'enima, kartais veikdami pa 
pim mais, o kartais ir prie
vartaudami karinėmis pajėgo 
mis Tiesa ir tada j Lietu 
' a ar Lenkiją atsiųsta caro 
kariuomene buvo vadinama 
draugiška, kaip ir šiandien. 
Lygi•<; kaip dabartiniam Lie
ju v s pavergimui buvo rei 
1 alingas Stalin » susitarimas 
su Hitleriu ir Molotovo Rib- 
bentropo paktas, taip 18-jame 
amžuje Rusijos carai tarėsi 
su Prūsija. Buvo daromos 
pakartotinos sutartys, kurio 
mis Prūsija pasižadėdavo ne
kliudyti, bet dar padėti Rusi 
jai prižiūrėti, kad Lietuva su 
t.enkija neatsigautų, nesusit
varkytų. nesustiprėtų Mat, 
tuo jos abi buvo suinteresuo 
tos

Rusija pirmą karta įsikišo 
į L'etuvos Lenkijos vidaus 
reikalus 1717 m. per vadina
mą «nebylųjį seimą» tariamai 
tarpininkaudama tarp karali 
aus ir sukilusių piliečių. Ta 
da buvo seimo nustatyta, jog 
Lietuva kariuomenės negali 
turėti daugiau kaip 6.000, o 
Lenkija - daugiau kaip 
18.000 vyrų Vėliau carai 
pradėjo aiškinti, jog be jų 
sutikimo šis nuostatas nega
lįs būti pakeistas. Mat, jį pri 
imant seime buvo ir caro 
atstovas, Dolgorukis. 1769 m. 
jie dar toliau žengė. Pasi
naudodami Rodamo konfede 
racijos maišatimi, jie priver 

54.000 yenu (maždaug išėjo 
kiekvienam mokėti beveik po 
3.000 kruzeirų) Bet ir tai bus 
geras atsiminimas.

(b. d.) 

tė seimą paskelbti Rusiją Lie 
tuvos Lenkijos bajorinių lais 
vių globėja bei neliečiamu
mo garantuotoja. Šitas vadi 
namosios «garantijos» aktas 
pakartotas dar du kartus vė 
liau. davė pagrindo Rusijai 
visur kištis, o kai Lietuva su 
Lenkija panoro ta globa nusi 
kratyti, susitarusios Rusija, 
Prūsija ir Austrija jas abi 
visai išdraskė. Tai buvo pa 
daryta trimis atvejais: 1772, 
1793 ir 1795 m. Nuo pastaro 
jo. t y. nuo galutinio seno
sios Lietuvos nepriklatisomy 
bes žuvimo, sueina 160 me 
tų Nor> tai neįprastas jubi 
lieiams švęsti metų skaičius 
tačiau Sniečkus jau pernai 
nesigėdijo kalbėti apie reika 
la tu, girdi, d'delio Įvykio su 
kakti plačiai paminėti. Da 
bar. girdėti, leidžiama tą Lie
tuvos pavergimą garbinančių 
knygučių ir kt. Prieš Mask 
va dreba Lietuvos komunis
tai vis kalha apie tą, pasak 
ju. laime, nors rūsų kareivis 
ir tada atbrido į Lietuva per 
lietuviško kraujo klanus, nai 
klodamas kraštą, o lietuviui 
valst’ečiui atnešdamas tik pa 
sunkėjusią baudžiavą.

(Dr. A. Stanys.)

- Į Pavergtųjų Europos Ta 
litų sesiją New Yorke, kuri 
prasidės rugsėjo pabaigoje, 
iš Vykdomosios Tarybos dele 
gatu numatytas Dr. P. Karve 
lis

— Š/m rugsėjo 11 d. Ber
lyne vyko «Vokiečiu diena», 
suorganizuota ivair’ų vok iečių 
Land-mannschaftų Vokiečių 
spauda ir visuomenė minimą 
ja diena rodė didelį sus'do- 
mėjirna. Iš lietuviu pusės kon 
gre^e dalyvavo Vliko ir Voki 
etijos kr. valdybas narys 
J Glemža.

— Į VT Infnrmacjos Tarny 
bą atvyko bendradarbiauti iš 
JAV žurnalistas V. Alseika.

— Austrijoj Salzburgo mi
este vyko Europos krikščio
nių demokratu atstovu snvaži 
avimas. Jame dalyvavo iš 10 
Vakaru Europos kraštų per 
150 atstovi! ir daug svečiu, 
tarp ju - Austrijos vyriausy
bės vadovai Suvažiavime bu 
vo taip pat atstovaujamos pa 
vergtuių Rytu Europos kraštų 
krikščioniu demokratų parti- 
jos. Lietuvos krikščionims 
demokratams atstovavo E. Tu 
rauskas.

— ^formacijos Tarnybos i 
talų kalba leidžiamu Elta - 
Press žinių redakcija išleido 
italu kalba broš-firg, parašytą 
F. Cavallio ir pavadinta «La 
Chiesa Cattolica Nei Paesi 
Baltici Dal 1940 AI 1955» Tai 
yra ištraukos «La Civilta 
Cattolica». išsamiai nušvieči
ančios Katalikų Bažnyčios pa 
dėtį Pabaltijo kraštuose Nau 
dojamasi pačiais paskiausiais 
duomenimis, daug kur • ir 
«Elta-Press» viešai paskelbto 
mis informacijomis.

— Prof. J. Eretas Baselyje 
išleido brošiūrą, pavadintą

Anapus geležinė* uždangos.
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Ar žinai... kad, anglų laivo «Great Eastern» talpumas 4000 keleivių buvo pastatytas 
1854 1858 metais. Lig šiol dar didesniu laivo niekas nepastatė. Tačiau jis ne dėlto liko gar
sus. Jo vardas istorijoj liko dėlto, kad jis pernešė per Atlantą telegrafo kabelį.

Kviečiu transportui Amerikoje reikia 750 tūkstančių sunkvežimių galinčių sutalpinti 
kiekvienas po 1800 «bušelių» kviečių.

Adatai surasti žolėje pasaulinis rekordas yra 3 minutės 26 sekundės.

«Abschied von Europa?» Joje 
išnagrinėja aktualiąsias Euro 
pus Europos dabarties proble 
mas, nurodo Rytų grėsmę ir 
mirusiųjų įspėjimą visam lais 
vajam pasauliui, išryškinda
mas tikrąją Europos bei euro 
piečio misiją, jos integracijos 
reikalą ir paskirtį. Nors bro
šiūra pirmoj eilėj skirta švei 
carams, bet savo aktualiomis 
mintimis išeina ir toliau už 
jos ribų

Ka pasakoja grįžusieji
Pastaruoju metu j Vokietiją 

yra grįžusi visa eilė karo be 
laisvių ar civ. internuntujų, 
kurie išbuvę ilgesnį laiką Li 
eti vnje arba Sibire įvairiose 
SM vykiose yra sutikę mūsų 
tautiečių Tarp jų į vieną vi
etove prie Koelno sugrįžo ti
esiai iš Lietuvos 36 metų ryt 
prūsė vokietė, kilusi iš Prūsų 
Siuvus, kurią 1947 m bolševj 
i ai nuteisė 5 metams darbo 
vergui stovyklos tik už tai, 
kad ji priėmė badmečio me
tais dovanų du svarus miltų 
iš malūno, kuriame ji dirbo 
Christa matė ir Šiaurės leuju 
rį, ir Uralą, ir Archangelską. 
1952 m. buvo paleista ir įkur 
diuta Alytuje Paskiaus u me 
tu dirbo prie kino statvuos 
darbų teuždirbdavo t.'k 280 r b. 
mėnesiui. Pasakoja, Kad pra 
gyvenimas okup. Lietuvoje y' 
ra toks brangus, jog iš gau
namų pinigų vos tegalėjo pra 
t-imaitinti. Pritrūkusi ko. bū
davo sušelpiama daiktais ir 
urabuz.iaib Vituos lietuvių še 
iinos. prie Kulius gyveno O 

kad turėtų už ką grįžti į tė
vynę, tai kelionei reikalingas 
lėšas sudėjo kelios lietuvių 
šeimos.

Grįžusieji teigia, kad Alytų 
je šiuo metu esą mažiau ru
sų kariuomenes, todėl gyveni 
mas ten esąs ramesnis. Tači 
au visa eilė na:nų ir ūkininkų 
buv. sodybų Alytaus apylinkė 
se esą tušti, be gyventojų. Ja 
unų vyrų Lietuvoje esą maža. 
Kadangi žemės apie Alytų nė 
ra derlingos, vis pr e smėliu, 
tai. pasakotojo teigimu, ten 
rusai ir lenkai nekurdinami 
Kurdinti parenkamos 'verčiau 
su derlingsnėmis žemėmis Ma 
rijampolės, Vilkaviškio ar Ša 
kių apskritys. Neseniai Brest- 
Litovske. jai bevykstant į tė
vynę, viena rusė įdavė du 
vandens huteįius pasien^da- 
n a, kad tai pravers kelionei 
nes Vokietijoje nesą šiuo me 
tu galima gauti nė to ..

Neseniai iš Lietuvos atvyko 
į Vokietiją dvi mergaitės, ku 
rių viena yra išgyvenusi šiau 
rinėje Lietuvoje 1 0 metų, o 
antroji — pietinėje Lietuvoje 
3 melus.

Vokiečių pabėgėlių iš Ryt
prūsių organas «Das Ostpre- 
ussenblatt» išspausdino Klai
pėdos m. vokiečio H. Mastih- 
ro atsiminimus ir įspūdžius 
iš darbo vergų stovyklų Ma- 
suhro teigimu, su juo dirbęs 
lietuvis J Vyskupaitis ir ja
ponas Ušu Mato pabėgo i š 
Chabarovsko stovyklos - ir a 
I le juos nebuvo gauta daugi 
au jokių žinių. Atrodo, kad 
nepagavo.

— Sov. Sąjungos Aiikšč. 
bu i>a«'e’hė isaka dAl 

«statybininkų šventės» įvedi- 
]• o rugpiúèio&linén. antrąjį 
teKmadieni. Tuo i>ūdu bolše 
vikinės šventės padidėjo dar 
viena.

— Š/m. rugsėjo 15 d. Vilnių 
je. Gedimino kalno papėdėje, 
pradėti arehcologiniai kasinė 
jimai, kuriuos vykdo Mokslų 
Akademijos Istorijos Institu
to archeologijos — etnografi 
,osfcbvkioriu». Vadovauja Z. 
K i) ikaiiskas.^Dalyvauja taip 
pat kitu sričių? specialistai: 
istorikai, geologai, žlbotanikai 
chemikai. Tyrinėjimų tikslas 
- «išaiškinti kalno ir pilies 
susidarymo istoriją». Naujo 
ji^medžiaga bus panaudota 

darbui «Vilniaus miesto isto 
rija».

— Vilniaus radijo š/m. rug 
sėjo 18 d. pranešimu, Vilnių 
je prie Vjugio parko stato
mas televizijos centras. Šiuo 
metu baigiama namų statyba, 
o ateinančiais metais bus 
pradėti montuoti įrengimai. 
Pažadėta 1956 m. rudenį per 
Vilniaus televizijos centrą ro 
dyti kino filmus, spektaklius, 
sportines varžybas etc.

— Šiemet apie 500 Lietu 
vos kombainininku buvo pa 
siųsti į Ukrainą «padėti kolū 
kiams nuimti derlių» Dnie 
propetrovsko srities vykdoma 
sis komitetas dalį iš jų apdo 
vanojo, būtent - Akmenės 
MI'S kombainininkus Luko
šių, Dedėną ir Krūmėną Ei
šiškių Maliuševičių, Aluntos 
Ūdrą. «Derliaus suimti» tal
kos pasiųstos ir į Gudiją. Pa 
nevėžio cukraus fabrikas pa 
siuntė 15 automažinų Fidels- 
ko cukraus fabrikui pervežti 
cukrinių runkelių. «Į talką» 
buvo pasiųsta visa eilė šofe- 
tių su savom automašinomis 
taip pai j «plėšininių žemių 
Įsisavinimo rajonus pervežti 
š/m. derliau- grūdu». Liepus 
įnėn. abaigoje 17 Ukmergės 
nutotrausporto kontoros šofe 
rm. vadovaujami autokolonos 
viišimnko J Stonio, buvo »s 
siųsti į Aninsko rajoną.

Žiemkenčių sėja, kaip 
matyti iš Vilniaus radio pra 
nešimų ir spaudos pasisaky
mu. ne visur įvykdoma lais 
«temna’s». kurių reikalauja 
kom. nartija. Kai kurie rajo 
nai. nusiskundžiama, «tepa- 
žengia į priekį ves vieno ki 
tu procentu». Paskutinę vie 
tą visur užima Kauno grupės 
rajonai. «Rimta padėtis» ypač 
Alytaus ir Lazdijų rajonuose.

->---------- :---- ................   — C-

ŠV. LIUDVIKO 
bažnyčia Maskvoje
Prieš kiek laiko kai kuriu

ose Europos laikraščiuose bu 
vo pasirodę žinių, kad Mask
voje išlikusios vienintelės ka 
talikų bažnyčios kunigas Juo 
zapas Adomovic Butorovjcz 
esąs lietuvių kilimo. Vokie
čių savaitr. «Rheinischer Mer 
kur» Nr. 38 nušvietė jau ir šį 
dalyką. Į minimąją bažnyčią 
pamaldų išklausyti buvo nu
vykęs Vokietijos fed. kancle
ri Adenaueris. valstybės se- 
kret. Globk e, Rheino Westfa- 
lijos kr. min pirm. Arnoldd 
ir kiti vokiečių delegacijos, 
vedusios pasitarimus su Sovi 
etais, nariai. Mišias atlaikė 
pats kun. Buturovicz. Bažny 
tėlė yra susigūžusi vienoj ša 
lutinėj gatvikėj, pavadintoj

(pabaiga 4 pusi.)
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Mažąja Liubiank* s gatve-, ap
link ją; - gausu skurdžiu tro 
belyčių. Bažnytėlė neturi nė 
jokio Varpo. Pr e Čenstak?. 
vos Dievo Motinos paveikslo 
gausu gėlių. Per pamaldas 
bažnytėlės suolus pripildė vi 
etinės lenkų kolonijos gyven 
tojai, daugiausia moterys, ir 
Maskvoje akredituotų užsienio 
pasiuntinybių nariai.

Bažnytėlė, skirta Prancūzų 
karaliaus Liudviko garbei, iki 
Leningrado, Pabaltijo kraštų 
ir beveik iki pat Lenkijos si 
.enų tėra Lkę vieninteliai mal 
dos narna . kuriuose pamal
das šiuo metu laiko šis vienio 
telis Maskvoje katalikų dvasi 
įlinka-. Tik šeštadienį (š/m. 
rugsėjo’ 1'0 d ), ka buvo gau
ta žinia, kad j ią pamaldų iš 
klausyt' atvyks pi:< Vokieti
jos kancleris, bažnytėlė buvo 
papuošta, ir ta pačia proga 
buvo pašalintas nrie pat jei 
namųjų durų pastatytas iš len 
tų užtvaras, susiaurinęs j baž 
nyčią įėjimą. Pats kun. Bu- 
turovicz, kaip toliau pažymi 
«R Merkur», yra kilęs iš R.y 
gos. kur jis, prieš atirasda- 
inas Maskvoje, 16 metų dirbo 
Kaip kapelionas ir tikybos 
dėstytojas. Parapija priklau 
i-o Rygos arkivyskupijai, ir 
ją pereitų metų gegužės mė 
nesj vizitavęs Rygos metro 
jiolito ir arkivyskupo Įgalioti 
nfs. Liepojos vyskupijos ad
ministratorius mons. P. Stro 
ds Maskvoje taip pat suteikę* 
260 asmenims Sutvirtinimo 
sakramentą

Toliau minimajame apmšy 
me konstatuojama, koks susi 
daro kontrastiškas, vaizdas, 
kada šalia didingu našiam ir 
paminklų randi veik neuerei 
namas gatves, beribi vargą, 
liūdnus, vargo iškankintus 
veidus tarp visko pertekusių. 
O ypač insturist. Sovietų ofi
cialus kelionių biuras ir sve
timšaliams priimti įstaiga pa 
sirūpina. kad jiems tikrai ke 
lionių metu nieko netrūksta - 
nei mėsiškų, nei pieniškų vai 
giu. nei saldumynų. Tik iš to 
fakto, kad visoj Maskvoje ne 
sutiksi nė vieno šuns, kitas 
gauna pasidaryti išvadą, kad 
vis dėlto gyventojams trūks
ta maisto. Tuo tarpu užsienie 
čiams įrengiami net spec ba 
rai. kur ųž šokolado plytelę 
tenka mokėti net 28 rb ir už 
vieną konjaką - 34 rubliai.

Molotovui neduoda ramy
bes "Laisvės Balionai"

Per Maskvoje vykusius tarp 
Sov. Sąjungos ir Vokietijos 
pasitarimus Molotovas nusis
kundė, kad, esą, «skraidančių 
vidaus ir tarptautinėmis lini
jomis tarybinių lakūnų prane 
Šimais», ore pastebimi įdėli 
balionai su prikabintais krovi 
Dials, kurių krūvis siekiąs iki 
30(1 kg. Tais balionais i Sov. 
Sąjungą ir eilę kitų Europos 
lialių siunčiama propagandi
nė literatūra. Kadangi balio 
nai «sudarą pavoju orų trans 
porini», todėl Vokietijos fed. 
respublika turėtų imtis «rei
kalingų priemonių nutraukti 

nurodytiems veiksmams i r 
pašalinti paveju, kurį su aro 
oro balionai lėktuvams» Ta
ip reikalavo Molotovas to 
mis žiniomis, per pastaruosi
us 18 mėnesių Laisvosios Eu 
ropos Komitetas pasiuntė į 
Lenkiją, Čekoslovakiją ir kt- 
350.000 oro balionų su 200 
mil proklamacijų Tačiau ba 
lionai buvo taip įtaisyti, jog 
turimąjį krevį išmestu t i k 
skirtose kraštuose, pirmoj ei 
lėj Lenkijoje ir Čekoslovaki
joje. Atrodo neįtikima, skel
bia DBA, kad balionai būtų 
galėję skraidyti ir po Sov. 
Sąjungą, kaip nusiskundžia 
Molotovas.

— Užsieniečių saw norių 
korpas. S PR ir kiti spaudos 
organai, komentuodami «New 
Y rk Times» paskelbtą prane 
š’ma. rašo, kad Fort Bragge, 
šiaurės Karolinoje, JAV s e 
wkdnmi prati.nai ir paruošia 
mi specialūs daliniai, kurie 
karo atveju numatyti išmesti 
priešo užnugaryje. Iš pabėgę 
lių anapus geležinės uždan-

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meiliškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SAO GAciAtsU, 4-47 — 1 E u . 4-bb76 - SÂO PAULO

«U.. L .1

Ar žinai... kad, Broliai Ray ir Francis Gri-et, amer’konti pa(įfrrė* didžiausią pasauly 
'/airę (plūgą), -los aukštis 4 metrai 20 centimetru n- vienas noragas 4 metrų 50 et, gali iš
arti ISO centimetru gilumo vaga. Didysis arklas yra traukiamas keturių traktorių, vartoja
mas išlyginti išarti potvyniu išneštus griovius.

Balsas keturis kart greičiau eina vandeniu negu oru.
Amerikoje yra virš 260 skirtingu religijų.

Kacių Farma
ARNO BECKMANN

— Po šimts pypkių, Nikai, 
kaip tu prašmatniai įsitaisęs! 
Prabanginė vila, du Rolls Ro 
ys auto, tarnai — aš tiesiog 
nesusivokiu. Ar tu loterijoje 
pirmąją premiją I iim ai?

— Nieko panašaus T»jdi — 
viską pats uždirbau.

— Per tuos pora mpn ° 
į ikėtina! ai aš prisimenu, 
kad tuomet, kai mes paskuti
ni kaitą matėmės,, tu buvai 
tik tiek turtingas, kiek turė
jai ant savęs! Ar tu vedei mi 
lioniere? Esi biržos spekuli
antas. generalinis direktorius 
ar. . .

gos amerikiečių armijoje su
daromas specialus korpas. «A 
viacijos» naraš'iitin:’>ku speci 
alių daliniu grupė apmokoma 
partizaninės taktikos. Tas ži 
nias taip pat patvirtino pulk. 
Raff, minimojo Forto karo 
e ‘’( hnh’ginės vadybos direk 
torius. Korpas sudaromas tik 
tai iš savanorių.

— Nei vienas iš jų Tedi. 
Bet tu juoksies); aš tapau ka 
ralium, kačių karalium.

— Palauk, Nikai, kačių ka 
ralium? Aš nesuprantu. Juo
kingas užsiėmimas!

— Ne taip juokingas, kaip 
tu galvoji. Paskui mudu išva 
žinosime į užmiestį 'Ten sa
vo nuosavomis akimis galėsi 
įsitikinti, kad aš nieko neper 
dedu.

— Kodėl išvažiuoti į. užmi
estį? Ką mes ten matysime, 
Nikai?

— Mano kačių farmą.
— Ką? Jeigu aš gerai su

pratau, tu sakei kačių farmą. 
Ar yra i” tokia dalykų?

— Galbūt vienintelė pašau 
lyje. Tedi. Ir ją turiu aš. .

— Hm. . . taip, taip? Tai tu 
turi taip sakant kačių farma. 
Aš noriu tavim tikėti. Nikai. 
Tai naujas darbas. O kada 
tu tai pradėjai?

— Lygiai urieš penkerius 
metu* su dviem šimtais kačių 

'kurias aš tuomet gana pigiai 
supirkau Kiekviena katė per 
metus gili keturis kartus at- 
vesti kačiuku. Bet aš esu pa 
tenkintas, jeigu tai įvvksta 
tik tris kartus. Vidutiniškai 
penki kačiukai kiekvieną kar 
ta. ir taip pirmųjų metu paba 
igoje jau turėjau 3000 kačių. 
Tai buvo sniego kamuolys, 
kuris išjudino visą laviną. Pa 
baigoje antrųjų metų buvo 
45 000, pabaigoje ketvirtųjų - 
900 (100, o dabar jau yra 
4.500.000 kačių. . . .s-

— Man trūksta žodžių, Ni
ka'. Keturi su puse milijono 
kačių? Bet dabar sakyk tu 
man tik, kas interesuojasi tą 
is tavo rnilionais kačių?

— Tikrai joks žmogus Tedi. 
Bet kačių kailiai yra nepapras 
tai puiki biznio sritis. Auksei 
au jie ateidavo iš Olandijos. 
O dabar - iš mano farmos Aš 
pristatau, taip sakant, visam 
pasauliui

— Ir kiek vidutiniškai tu 
gali nristatyti?

— Mažiausia 12 000 kasdien. 
Mano kailiai yra pirmarūšiai 
ir kainuoja po 30 centu kiek 
v’enas. Vidutiniškai kasdien 
gaunama 3 600 doleriu.

— Neblogai! Bet keturi su 
puse miliono kačių sudaro vis 
dėlto nemaža išlaidų

— Nesvarbu Tedi! Kaip at
lyginimą už darbą >š kasdien 
išmoku apskritus 890 doleriu, 
taip, kad gryno pelno man Ii 
eka 2 800 dolerių.

— Man atrodo, kad tavo ap 
skaičiavimas ne visai tikslus, 
N’kai Tu juk negali keturis su 
puse miliono kačių iššerti 
veltui.

— Taip. Tedi, praktiškai vi 
siškai veltui, nes aš dar turiu 
Įrengęs žiurkių veisimos* sky 
rių. Žiurkės dauginasi keturis 
kartus greičiau kai katės Ta 
in. kad aš pakankamai turiu 
šių kenkėjų, ir kiekvienai ka 
tei kasdien galiu sušerti po

Vincas Jonikas

Vasarų Sesytei
Iš gimtųjų klonių 
Kai vėjelis pučia, 
Atneša svajonę 
Vakaro gludučių.

Ilgesį pajutus 
Kuo beuzgešyti.
Jei tavęs nebūtų 
Su manim, sesyte.

Mus drauge lingavo 
Vieno beržo linge 
Ir žą -liukais savo 
Dalėmes laimingi.

Vieną gaudėm žiogą > 
Pievoje iš juoki. 
Vieno krūmo uoga 
Mun abiem pupoko.

Vienas vėjas glostė, 
Vienas žiedas mojo 
Kvietė pasiguosti. 
Varpas tolumoje.

Vieną sapną deivės 
Vien ■ naktį pyne, 
Kai mėnuo kėlę ' is 
Žvalgėsi liepyne.

Vieną laimę vyste, 
Lėmė ir lydėjo, 
Ta pati jaunystė 
Mūs dainų audėja.

\ ieno tako smėlį 
Rinkos mūsų mintys, 
Vieną šaltinėlį 
Lūpoms atgaivinti.

Niekam suvilioti
Čia tavęs neduosiu, 
Eikš - neišklajoti 
Dar takai žieduose.

3 4 žiurkes. Taigi, visai pa
prasta. Kai reikalas kartą jau 
Įsibėgėja, tai gaunasi savotiš 
kas perpetuum mobile.

Atsiprašau, Nikai, man jau 
svaigsta galva! Tai pasiutęs 
biznis! Beveik neapčiuopia
mas! Bet dėl Dievo meilės, 
juk tu turį, ir žiurkės maitinti!

— Suprantama, Tedi! Čia
kaip tik ir yra pati įdomiausia 
tos istorijos vieta. Juk man 
reikalingi tik kačių kailiai O 
kas lieka - sušeriu žiurkėm 
Taigi, pirmiausia katės suėda 
žiurkes, o paskui žiurkės ka 
tęs. Kaip jau minėjau, tai gry 
nas perpetum mobile! O dabar 
eikš, važiuojam, kad pats pą 
matytum ir įąitikintum, jòg aš 
nieko ųej^erdedu.

Iš vok. k. vertė K. Simana 
vičius.
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O S K A N 1 K A V A

Industria e Comercio de Calcados

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

Rua Javaés, 7B - . São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai..

LEONAS VARNAUSKAS
Tele fonas (recados) 3-0707

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

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

Čia lengvai gali jsigyu du za.s arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė. 

Prašymus žemei ]4gyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siūk'

Jmobiliaria Alto do Guapoié Lida.
Cuiabá, Mato Gmsso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 18 

Painformuojame ir per laiškus.

j ALBERTAS PAVILAY1ČIUS
į'Į teisinis patarėjas prie advokato

RUY DE MELO PEREIRA
i ai eka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
!■ bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 

tu atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai. 
R.štinė: Rua Šenador Feijo, 176 5-and. sala 52(Ų 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo*

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

Madeiras ao Brasil

PRANAS & ČIA. LTDA.
importação — Exportação

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

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

pusi. 5

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi gezo 
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 autom© 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos piatin 
toją 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 «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemę»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis i Mhmi Lietuvos»-redakcija

>•«■«» . kTasaaiti u»ae •»»■«■!>«»• „am ■ - ■ vskkiiui laacvnavaiiai i'.iiMci - "aatitiaa^acwiiiaa •■■■ • ■ w -t. < ■ -t a-a ^■■««■■aaiiv-wSaãaau

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO V A N D EN S 

M N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

1N1Ų PLAUKIOJAI

SRMÃOJ CAKR1EK1 m.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0 VILA ALPINA

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

dos naudokite ’
pi t a niM0 RtiRjqQ vqr r, «35 Posto i Tictpn
TELEFONES i 51-1049 e 51=2223 S Ã O P A U L O
ne e o 
Utete'rf

Maa an«Dr.c* "v> 
ura

nau. «••«■■o»’ aitsiima naoomaaiiaMííMa
.Mitt . dtivve»»anaai4M
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A.|a. profesoriui VYTAUTUI MOŠINSKIU1
Lieti 'oje mirtjsb-m, jo sūnui inžinieriui Algirdui Mo- 

šinskiui ir šeimai, reiškia nuoširdžios užuojautos, 

«Mūsų Lietuva»

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

KERMOŠIUS

Kurio pelnas skiriamas baž 
nyčios thrhams prasidėjo pra 
ėjusi šeštadienj. Nors oras 
šeštadienj ir sekmadieni buvo 
šaltas, bet žmonių nemaža bu 
vo apsilankę. Tai rodo, kad 
ir šios pajamos:

Valgymo barakas padarė a 
py vartos šeštadieni - Cr.$. . . 
903,00. sekmadienį - Cr $ ... 
2923.00 Eglutės: šeštadienį - 
Cr.$ 1x30,00, sekmadienį O.$ 
2830,00.

Žųyąv’mo barakas: šeštadie 
nį - Čr S 390,00 sekmadieni - 
C r $ 93 TO

Filh <» de Maria: šeštadieni
S I i 7( . i . - e Iš 11 d1 e 1 $

J 89(1.00.
Kimbol: šeštadienį - Cr.$ . • 

547.00, sekmadienį Cr S.........
1272.00.

Vira Lala: šeštadienį Cr $ 
603.00. sekmadienį Cr $ 
1113,00.

Zuikutis: šeštadienį • Cr$ 
359.00 - sekmadieni — Cr.S.. 
2100.00.

Ateitininku barakas! šeštądi 
eni Cr S 40 00, sekmadienį 
Cr $ 352,00

Viso pajamų per šias dvi 
dienas g«ii'?i Cr 1S 18 652 00

Tai eln s nebijančiu 
darbo ir nuovargio talkininkų 
ir talkininkių, didelių ir mažų 
kurie rinko fantus daiktais 
valgymu, gėrimu, kurie statė 
barakus, o kermošiaus metu 
dirba

Galintieji paaukoti kermoši 
ui. maistu ar šiaip kitais tau 
tais, prašomi paskambinti te
lefonu: 63 2003, ir bus atsiųs
tas žmogus, kuris juos paims.

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
bus daugiau įvairenybių, bus 
pastatyta daugiau naujų bara

kų.
Šeštadieniais kermošiaus 

pradžia 18 vai., sekmadieniais 
15 vai. Kermošins truks vi
sais spalio mėnesio šeštadie
niais ir sekmadieniais. Visi 
kviečiami šeštadieniais ir sek 
madieniais Vila Zelinon.

— Š/m. spalio mėn. 15 d. 
(šeštadieni 7 vai- vakaro Par 
que das Nações lietuviai ren 
gia vaišes kun. B. Sugintai 
pagerbti. Kviečiami dalyvau 
Ii visi lietuviai. Pakvietimus 
galimas įsigyti pas rengėjus.

— Spaliaus men. 1 d stai
giai mirė Pranas Jurkevičius 
43 m amžiaus, nevedęs, ki
lęs iš Rokiškio.

— Juozas Širhinskas baž
nyčios darbams paaukojo 
Cr.$ 500.00.

— L. K. Bendruomenėj 
choro valdyba praneša, kad 
lapkričio mėn 13 0. ruošia.

ch<>»-<> nikniukas nailli-’P 
į ’’raia Grande Noríntieü 
vykti kartu su choru >riv- 
lo iš anksto užsirašyti

IŠVYKO AMERIKON.

Spaliaus m. 7 d iš Congon 
has aerodromo išskrido New 
Yorkan nuolatiniam apsigyve 
nimui Aldone Raulinaitytė 
Callioli su savo «yru ir ma
ži; sūneliu. Aldone yra An 
driaus ir Anelės Raulinaičių 
duktė, gimusi Brazilijoj, va
žiuojanti apsigyventi pas vy
ro gimines New Yorke.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro valdyba nutarė dalyvauti

a

g

PRAÇA SAO JOSÉ, 1 - 9. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

Visa tai galima gu.ni i J ž, PINIGUS ARBA 
ISSiMOKEJiMUl.

SI B
H Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
B «

SIWgSSÊS®
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Registrado no C. R. C. «ob o n. o 55i

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina ~ S, Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Corj.rat na Junta Comercial 
Disk-at. na Junta Comercial 
Escritas Pascals
Escritas Comerciais

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

J HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Mylimam Tėvui ir Uošviui
A fA. Prof. VYTAUTUI MOŠINSK1UI mirus, 

Inž. Algirdui Mošinskiui ir Poniai Halinai MoŠinskienei 

reiškia gilią užuojautą

Kaseliunai

Antrasis lietuviškos mokyklos skyrius su savo mokytoja 
p. A. Gudavičiene.

«M. L.» ruošiamame vakare ir 
jo programoje. Kompozito
rius J. Strolia ruošia dainas 
kvartetus. Kiti «M L.» ben 
dradarbiai rašo feljetonus ar 
kupletus. Už tat vakaro pro 
grama tikrai bus įdomi.

PAGALBA POPIERIAMS!

Šiomis dienomis vaikų po
piečiu globėjas V. Peloje. 
Lietuvių S ga Brazilijoje, pra 
nešė popiečių vedėjui, jog ji 
skiria pouiečiU reikalams po 
300 kruzeirų kas mėnesi pra 
dedant š/m. spalių mėn. L 
diena.

.Kaip jau mums žinoma, vai 
kų popiečiai vyksta kas sek 
madienį ir net savaitės vidų 
ryje jau treti metai neapmo 
karnose V Belos mokyklos 
patalpose, kur vaikai puose
lėja lietuvių kalbą praktiš
kai kalbėdamiesi savo tarpe 
lietuviškai laike užsiėmimų 
ir net už mokyklor ribų. Lie 
tuvių S-gos valdybos nariai,

matydami šiuo darbo konkre 
ėius vaisius, nutarė greta pa 
talpų paremti dar ir pinigais 
kuriuos skiria įvairioms stigę 
dusiom» aparatu dalims taisy 
ii. žadimu priemonėms jsigy 
u. rankdarbiu medžiagai pirk 
i i’- fait) toliau

Re abejo, už šį parodytą 
žesta Lietuvių S-gai dėkingi 
ne tik vaikai, bet ir tėvai 
nes tuomi tapo padėtas stam 
bus kertinis akmuo popiečių 
pamatams.

Popiečių Vedėjus.

— Patikrintomis žiniomis 
š/m. balandžio men. 26 d. Vii 
niuje po sunkios ligos mirė 
prof Vytautas Mošinkis 79 
m. amžiaus, tėvas inž. Algir 
do Mošinskio Brazilijoje ir 
inž. Vytauto Mošinskio JAV.

Velionis profesoriavo Lietu 
vos universitete nuo 1923 m. 
Dėstė Aukštesriioje Techni
kos Mokykloje, be to nemo
kamai skaitė paskaitas įvai-

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marijas»/maldaknygė/ — 100 er.
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» (uremi luotas 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 Zelinds 
bažnyčios

Jei kas orėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti

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

Bcntistas 
Clínica Dentária Popular 

“joão Judas <adcu”
DIRETOR: Dr, Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

riose vaka 
kų kursuo 
paprasta [ 
v a n a. Pai_____
ksliškų veikalų ir vadovėlių 
savo studentams ir mokini
ams. Nuolatos bendradarbia 
vo techniškoje spaudoje. Po 
pirmojo pasaulinio karo ve
lionis buvo diplomato parei 
gose Lietuvos Įgaliotinis Mi- 
nisteris Ukrainoje. Tuo lai 
ku energingai orga ūžavo ka 
ro pabėgėlių grasinimą į Lie 
tuvą. Pasižymėjo kaipo iro 
kelininkas ir pedagogas. 1

— Šį šeštadienį sumainys 
žiedus Genovaite Navickaitė 
su Antonio Vieira do Amaral.

-- Praėjusią savaitę ap an 
kė «M. L » redakciją Jureis 
Maciulevičius, gyvenąs Barão 
de Antonina, netoli Itararé. 
<1. Maciulevičius yra ūkinin
kas šiais melais, derlius nu 
n atomas gera.»

Šią sa v i p « M L » -t )l • n 
kė «M. L» redakciją Pranas 
Kundrotas, gyvenąs Norte do 
Paraná, prie Congonhas, kur 
turi didelę. 1200 alkierių ka 
vos fazendą. Šių metų šalnos 
l’r Kandroto kavynams be
veik nepakenkė.

Prie Congonhas gyvena."tu 
ri Krautuvę, Ignas Narbutas, 
buvęs Bendruomenės choris
tas. Prekyba vyksta gerai.

— Paskutiniame «M L.» nr. 
radau man skirta "atsakymą“ 
pasirašytą "Dalyvė”. I'atariat 
nerašyt j laikrašti, o pati ra? 
šot iIsza iib: kyma, kai tuo tar 
pu aš Jūsų nieko neklausiau, 
nes nepažįstų Jūs. Nežinia ko 
dėl. dėl romantiškumo, ar a- 
bejodama žodžių tikslumu, pri 
sidengėt slapyvarde.

'Taigi, ką aiškintis su nena 
žjstamu žmogum, juoba, kad 
Jūsų mintys keistokos. Jūs sa 
kot: “Senoviškas daiktas arči 
au originalo”.

Išeitų, kad šiandien nieką 
nekuriama, o tik kopijuojama 
senovė.

Kažin ar su tokia nuomone 
sutiks šiandieniniai meninin
kai?

Mg. V-ne

PARDUODAMAS gazolino 
POSTAS

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

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 
siusti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS

Rua Inhagapi N.° 9
Antiga Rua Seis - V. Zelina

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