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Rusijoje: Molotovas prisipažįsta klydęs,
Kritikuoja «dialektini materializma»,
Stalinas jau nebe autoritetas, Penk
tasis internacionalas.
Šia savait. pasaulio dėmesį at
kreipė kaikurie įdomus įvyki
ai Rusijoje Pirmas, tai nela
ūktas užsienio reikalų minis
tério Molotovo savęs kritika
vimas, prisipažinimas kaltu
Buvo taip Šiais metais va
sario mėn. 8 o Molotovas pa
sakė kaib , kurioj tarp kitko,
išsireiškė, kad Sovietų Rusi
joj jau yra padėti socializmo
pagrindai, taip pat ir kiti, sa
{elitiniai kraštai prie to eina.
Molotovo kląida yra tame,
Lad jis turėjo pasakyti, kad
Rusijoj yra ne tik padėti so
cializmo pagrindai, bet .ir pats
socializmas įgyvendintas.
Apsikaltinimą Molotovas at
liko ilgame straipsnyje patai
pintame komunistų partijos
centro laikraštyje «Komunis
tas».
Iš Molotovo apsikaltinimo
aiškėja kad: socializmo Įgy
vendinimas Rusijoj jau yra į
/ vykęs faktas, kad stalinimo
«neklaidingumo» autoritetas
yra palaidotas Raudonoj Aikš
tėję, mauzolėjuje, kartu su
balzamuotais Lenino ir Stali
no kaulais, kad sicializmo pir
matakúnas kūrėjas yra nevien
Marksas, bet ir prieš jį gyve
n ą rašytojui mintytojai, k o
lig šiol komunistai nepripaži
no.
Koks tikslas šitos Molotovo
«idėjinės klaidos» prisipažint
mo? Politiniai stebėtojai ma
no, kad tokiu elgesiu norima
atidaryti atviras kelias suor
ganizuoti penktąjį internacio
nalą. anie kurį jau kalbėjo
Belgrade Titas su Bulganinu
ir per naują internacionalą
prieiti prie sovietinio bloko
valstybių perorganizavimo.
Kims ne >aži.iu įdomus fak
tas. tai komunistu partijos
centro komiteto Kritika lig
šiol buvusios oficialios partijn< ideal tgijos. «dialektinio
maieri; lizmo»
1953/54 metais Rusijos kul
tūros ministerijos, kuriai va
do'avc Georgi Aleksandrov,
išleido oficialios idelogijos
knygą «Dialektinis Materializ
mas» Tai yra plati knyga,
kurioj bendradarbiavo patys
žymiausi komunistai ideólo
ga. Jos buvo išleista šimtai
tūkstančių egzempliorių, iš
versta į svetimas kalbas, vi
su uolumo platinta okupuotu
ose ir satelitiniuose kraštuose
nusiuntė visiems Maskvos šni
ams, penktai kolonai, į kitas
valstybes. Tik nei iš šie. nei
iš to šis partijos «katekizmas»
paskelbiamas, kad yra pilnas
klaidų ir nukrypimų nuo ma
rksizmo.
Tas «mokslas», kuris nega
lėjo būt kritikuojamas, «nek
laidingas» per tris dešimtis
metų, dabar staiga dabartini
ams Kremliaus diktatoriams
atsidarė akys ir pamatė nuk
rypimus, klaidas, melą. Ko
munizmas revizuoja savo dok
triną, ideologiją. Kai kas

spėja, kad šita revizija gali
tapti komunizmo mokslo lik
vidacija.
Dar vienas įdomus faktas,
kad Stalino autoritetas yra
kritęs.
Komunistinėj
ępa
ūdoj buvo pareikšta, kad nė
ra. nė vieno neklaidingo au
toriteto.
Šie ir kiti faktai rodo, kad
šiandieninėj Rusijoje vvksta
evoliucija ir tai nesulaikoma
evoliucija. J i gali privesti
lig šiol dar nepramatomų pa
sikeitimų - raudonosios dik
tatūros sugriuvimo ir paverg
tų kraštų išlaisvinimo.

KURĮ

spaliaus mėn. 22 d Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pradžia

Pakvietimai, staliukai

Programoje

daug

įvairių

įdomybių.

galima įsigyti Vila Zelinoje Vyto Tijūnėlio bare.

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Distilarijoj pas Sabbato Ranieri, klebonijoje
> r pas platintojus

Gros Walter Brasil e sua Orquestra

nėra taika bet kokia kaina
įgyta Yra taika laisvėje, ku
ri yra pasiekta tų, kurie yra
Kurion susirinks Amerikos, pasiruošę už ją kovoti ir m ir
Anglijos. Prancūzijos ir Rusi ti Šiuo kartu nesiūlome su
jos užsienių reikalu minister! mažinti mūsų apsiginklavimą
ai prasidės spaliaus mėn. 27 pakol nebūsime tikri, kad ki
d. Joje turėtų būt svarstomi ti tai padarys.
Vokietijos suvienijimo ir Eu
Amerika nebetiki neutralu
ropos saugumo klausimai. mo politika Išimant kaiku
Bet rusai nėra |i"kę kalbėti riuos atvejus, neutralumas
apie Vokietijos suvienijimą. šiandien yra kvailystė.
Todėl šiai konferencijai jau
Kai del Rusijos įvykių F
iš anksto pranašaujama nepa Dulles pasakė: «Negalime pa
sisekimas, nėr nepavyks susi sakyti, ar šio momentu vyks
kalbėti su rusais. Ang’ai. a- ta ten nuoširdus politinis pa
merikonai ir prancūzai yra sikeitinas, ar tik paprastas
linkę, kad vėl ateinančiais politinis manevras Privalo
metais, balandžio mėnesį su me būt pasiruošę kiekvienam
sirinktų ne užsienio reikalų netikėtinumui. Mūsų plantio
ministerial, bet pačios vals se. neprivalomo atmesti pasi
tybės galvos.
keitimo, galimybę kuri gale
tų būt visam pasauliui pagei
— Vakaru Vokietijon grįž dautina. Iš kitos pusės nega
ta karo belaisviai iš Rusijos. lime išsistatyti mirtinam pa
J!e papasakoja apie baisumus V n i n i.
Austrijos išlaisvinimas įvyko
pergyventus bolševikų kalėji
pasaulinei
opinijai spaudžiant
muose, kur yra sutikę ir da
Tuo
pačiu
būdu pasaulinė
ug lietuvių.
opinija vers Rusiją apleisti
dominavimą R.nų Vokieti jus
KANADOS DELEGACIJA
ir prives prie Vokietijos mi
MASKVOJE
x’ enijimo.
Tas pat atsitiks
su atstatymu nepriklausomy
Šią savaitę Maskvoje lanko bės Rytų Europos kraštų».
si Kanados delegacija, kuriai
vadovauja pats ministeris pir
ARGENTINOS
mininkas Pearson.
Sulig paskelbto rusų prane
Vyriausybė prašo Paragva
Šimo buvo tariamasi prekybos
reikalais ir bendrai pasikeis jaus vyriausybės, kad Pero
ta nuomonėmis ame tarotauti nas būtu internuotas, nes bu
nę politinę padėtį. Komunis damas laisvas varo prupagan
tų partijos generalinis sekre dą prieš dabartinę Argentinos
torius Nikita Krutchev prašė vyriausybę.
Eina gandai, kad Peronas
Kanados delegacijos, kad Ka
persikels Šveicarijon, kur tu
na dá pasitrauktų iš Šiaruės ri nusipirkęs namus.
Atlanto Sąjungos.

Spaliaus mėn. 10 d. Ameri
kos užsienių reikalų ministe
ris Foster Dulles pasakė rei
kšmingą kalba “American
Legion” suvažiavime, Miami
mieste.
«Taika yra objektas, kurio
karštai siekiame - kalbėję F.
Dulles. Bet taika, kurią turi
me ir kurią privalo išlaikyti

vai.
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Genevos konferencija

Foster Dulks sako, kad
pavergti kraštai bus
islaisvmti

LIETUVA»

Persija apsisprendė uz
vakarus.
Šios savaitės reikšmingu
politiniu įvykiu reikia laikyti
Persijos prisijungimą prie va
karų - prie Turkijos - Irako
Pakistano karinės s-gos. Ši
s-ga yra dalis Šiaurės Atlan
to pakto (NATO) Viduriniuo
se Rytuose.
Persija lig šiol mėgino išlaikyti neutralitetą tarp Rusi
jos ir Vakáru. Persus pada

Lietuvos nac- inline
M. Mažvydo E,olioteka

ryti lemiamą politinį žingsnį
prie verte pačio
Kremliaus
politika Jau spaudoje buvo
rašyta, kad Kremlius siūlo
ginklus arabų tautoms. Šiom> apsiginklavus, persų pa
dėtis pasidaro pavojinga. Sa
visaugos sumetimais atsisakė
neutralumo ir nuėjo su vaka
rais Rusus šis persų apsis
prendimas labai suerzino.
Pats užsienio reikalų ministe
r's Molotovas, nasišauke Per
sijos atstovą Maskvoje ir jam
pareiškė, kad Rusija duodą
didelę reikšmę šiam įvykiui
ir kad tai yra priešinga tra
dicinei abiejų kraštų politi
kai Sulig 1921 m sutarti
mi, Rusija turėjo teisės kištis
į Persijos vidaus reikalus.
Pavyzdžiui Rusija galėjo Per
sijon sa^’o kariūnu enę tikslu
apginti kraštą. Galėjo iš per
sijos pašalinti betkokį sve
timšalį tarnautoja
randant
kad jis užsiima sovietams ne
palankia veikla.
Molotovas tvirtina, kad mi
nėta vakarų sąjunga Viduri
niuose Rviiiose sudarys

kari

nę. kuri bus agresorių įran
kis ir nieko nepasitarnaus
taikai. Kad tokio bloką su
organizavimas yra sustiprini
mas kolonialinės politikos.
Kad tokia sutartis yra priešių
ga Rusijos - Persijos drau
giškumui
Be abejo Rusijai Persijos
politika yra nemaloni, nes
Rusija kaskart tampa vis la
biau apsupta vakarų bloko.

— Paragvajus vyriausybė
nutarė Peroną internuoti už
130 klm. nuo krašto sostinės.
Jei Peronas su tio nesutiktų,
tai bus jam pasiūlyta paleisti
kraštą.
AMERIKOS PARLAMENTARO
ĮSPĖJIMAS

James Morrison, demokra
tų ^atstovas Amerikos parla
mente, lankydamasis Berlyne
spaupos atstovams pareiškė:
Jei mes duosimės užmigdomi
ir leisimės užliūdiuojami ru
sų tai karas prasiverš anks
čiau, negu šešiasdešimts die
nų, amerikiečiams atitraukus

savo kariuomenę iš Europos».
Parlamentaras dabartinę sovi
etų «raminimo» politiką paly
gino Hitlerio taikos ofensyva.
— Amerikos karo aviacijos
viršininkas generolas Twi
ning, pareiškė, kad Amerika
negali sumažinti savo karo
pajėgu, kol tai nepadarys
komunistai.

Prez. EISENHOWERIO
Sveikata žymiai pagerėjo,
Jau priima savo bendradar
bius ir sprendžia administra
cinius bei politinius reikalus.

— Susirgo Vakarų Vokieti
jos ministeris pirmininkas
Konrad Adenauer bronkitu
ir plaučių uždegimu. Gydy
tojų tvirtinimu Adenaus šios
savaitės pabaigoje galės prie
darbo eiti.
AMERIKOS AVIACIJA VISUO
MET PASIRUOSUS

Parlamentaras Edmcnson
viename susirinkime pasakė,
kad didieji bombardavimo
lėktuvai nuolat skraido po
Amerikos padangę, pasjruoošę dieną ir naktį sutikti bet
kokį užpuolimą.

— Rugpjūčio mėn. Ameri
koj siautusių audru metu,
daugiaugia nukentėjo Water
būrio lietuviai. Spaudos pra
nešimais ten žuvo audros
metu 18 lietuvių. Nuostolių
padaryta virš "dviejų milijonų
dolerių.
— Vilniuje rugpjūčio 13 d.
Gedimino kalno papėdėje bu
vo atidarytas skulpt Vyšnia
usko ir archit. Nasvyčio su
kurtas paminklas Puškinai.
Puškinų šeima, skelbiama, yra
artimai susieta su Vilniumi.
Gorkio gatvėje esanti nedide
lė cerkvė, kurioje caras Pe
tras I krikštijo poeto protėvį
Hanibalą. Vilniaus priemesty
je Makučiuose palaidotas jau
nesnysis poeto sūnus Grigori
jus. Ten pat yra ir Puškino
muziejus.
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tojo tos vyriausios laisvinimo
Faustas Kirša.
institucijos priešakyje. Šiam
atsakingam darbui jis pasky
daug energijos ir pastan
daug dirbo ir sielojosi visuo rė
gų.
Jam nedirbant Lietuvos
meniniu darbu. Jis taip pat laisvinimo
Vokietijoje,
Mėlynos ežero bangos
redagavo ir bendradarbiavo prieš keletąbare
metų
buvo
šutei
Ir soduose margintas langas, —
visoje eilėje leidinių. Yra au ktas Šventojo Sosto prelato
Primena Lietuvą mano,
torius keliolikos knygų ir titulas.
Taigi, popiežius žino
knygelių. Nepriklausomosios ir jį, ir jo
Kur broliai artojai gyvena.
dirbamąjį bei va
Lietuvos demokratinių še mu dovaujamąjį darbą.
laikais sukaktuvininKas laiky
Dalgių kalimas, ir žmonės,
Dabar 70 m. sulaukusio su
tas populiariausiu kalbėtoju. kfktuvininko, Vyriausiojo Lie
Ir paukščių balsai sidabriniai,—
Lietuvą užplūdus pavergė tuvos Išlaisvinimo Komiteto
Pii nena tėviškės klonis
jams, M. Krupavičius stojo pirmininko M. Krupavičiaus,
Ir brangiausią tėvynę.
griežton opozicijon. Per pir veikla yra labai šakota, o jo
mąjį bolševikmetį nuo sunai asmenybė daugeliu atžvilgiu
Aldijas bangos siūbuoja,
kinimo jį išgelbėjo prasidė įdomi ir patraukianti. Jis vi
O ežeras - erdvių tolybės, —
jęs karas. Nacių okupacijos sų lietuvių — tiek gyvenan
Ak, kaip pasilgo ramybė®
metu Krupavičius pasiprieši čiu okupantų vergijoje, tiek
no okupantu planams ir buvo i- laisv jamQ ru s^u'yje — su
Ir mano brangi mylimoji!
išsiųstas į Vokietiją
pagarba prisimintinas ir kaip
Antrą karta Lietuvą užplū valstybininkas, soc alinis re
dus komunizmo bangai, o tū formatorius. kovotojas už dar
kstančiams tremtiniu atsidū bo žmonių geresn gyvenimą
rus laisvuo :uose Vakaruose ir kaip įžymus ' rikščioniško
M. Krupavičius buvo išr nk- sios demokratybės Lietuvoje
tas Vliko pirmininku ir atsis šulas, gabus redaktorius bei žurnalistas, pagaliau kaip nu Lietuvos istorijoje.
Dabar, kai mūsų Tautos
sipelnęs dvasininkas ir ilga
didžiausios
nelaimės melu
metis kovotojas už Lietuvos
Tamstai
tenka
stovėti išlais
laisvę. Sukaktuvininko gyve
vinimo
kovos
priešakyje,
mes
nimo kelią visą laika lydėjo
didelė tėvynės meilė ir krikš norime Jus užtikrinti, gerb.
čionybės idealai. Jo d džiausi Pirmininke, kad Amerikos lie
as troškimas - susilaukti Lietu tuviai yra pasiruošę visomis
išgalėmis remti Jūsų vadovau
vos laisvės.
Sukaktuvininkui 70 metų jama kovą už tėvu žemės iš
amžiaus proga lietuviai linki laisvinimą
Mes linkime Tamstai daug
geros sveikatos ir juo dides
nės sėkmės bedirbant sava sveikatos ir ištvermės Jūsų
jai tautai ir pavergtosios tė atsakingame darbe».
Panašių sveikinimų atsiųs
vynės laisvei.
ta
gausybė. Ir lietuvių spau
Ta proga sukaktuvininkui
doje
šiltai atžymėta ši trigu
savo nuoširdžius linkėjimus
ba
sukaktis,
pabrėžiant, kad
Vliko vardu pasiuntė Vliko
sukaktuvininko
vienintelis
pirmininko pavaduotojas J.
troškimas
yra
matyti
Lietuvą
Kairys, vykti. Tarybos vardu
laisvą
ir
laiminga
Todėl
Lie
. jos pirm K. Žalkauskas ir
tuvos
vadavimui
ir
josios
lais
visa eilė įvairių organizaci
jų bei atskirų asmenų Kaip vinimví skirias visas jo dar
būdingesnj galima čia pažy bas, Nestiprios sveikatos, bet
mėti Lietuvių Prekybos Rū gi jis veža šiandien sunkiau
( — 1S).
mų Čikagoje sveikinimą, ku šią vežimą.
riame, be kita ko, sakoma:
— Bolševikų ofensyva prieš
«.. Plinois Lietuviu Prekybom
anti
komunistus
Vakaruose.
Rūmų Direktorių Tarvbo«
Italijoje,
taip
Tarptautinis
Ko
vardu sveikiname Jus sulau
kus 70 metų amžiaus- Mums mitetas Krikščioniškajai Kul
žinomi Jūsų dideli nuopelnai turai Ginti praneša, per apsi
Lietuvių Tautai Jūsų darbas Tikimą esą sužinota apie do
kuriame yra kalba
atstatant Nepriklausomą Lie kumentą.
ma
apie
«Sniego» akciją.
tuvos valstybę, jūsų samany Arie šią akciją
Eitoje jau sa
toji ir Įgyvendinta žemė- re vo miku buvo plačiai

forma, Jūsų nuolatinė kova muota. Šia proga mus infor
teįdo
už demokratinių principų vy
kdymą jaunoje valstybėje mauja šios akcijos “itališkaPrel. Mykolas Krupavičius VLIKo Pirmininkas
bus aukso raidėmis įrašyta
(pabaiga 3 pusi.)

VLIKo Pirmininkui M. Krupavičiui 70 metu
Š/m. spalio 1 d. mūsų tauti
ečiai laisvajame pasaulyje mi
nėjo Mykolo Krupavičius, Vy
iriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininko, 70
metų amžiaus sukaktį. Tai
jau šiais metais trečioji šio
įžymaus lietuvio visuomeniniu
ko ir politiko sukaktis. Šiais
metais buvo suėję 50 metų,
kai M. Krupavičius pradėjo
reikštis lietuvių spaudoje, o
birželio 15 d. sukako 10 me
tų, kai jis vadovauja vyriausi
a jam mūsų liisvinimo orga
nui - VLIKui.
Sukaktuvininkas yra pasire
iškęs neeiliniais darbais. 'J o
veiklos pradžia siekia dar la
ikus prieš Pirmąjį Pasaulinį
karą. Krupavičiui jau iš pat
pradžių teko sąmoninti tautą,
kovoti su Lietuvos okupantu,
kelti lietuvių tautos kultūrinį
ir ūkinį pajėgumą M. Krupa
vičius taip pat reiškiasi kovo
je už Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę ir, ją atgavus,
siekia jos visokeriopos pažan
gos, ypačiai ūkinėje sritvje.
Paskutiniame laikotumvi» 't.
Krupavičius kovojo su raudona
isiais ir rudaisiais Lietuvė o
lapautais ir, aktyviai įstjiin
gęs į Lietuvos laisvinimo žy
gius laisvajame pasaulyje, vi
somis jėgomis palaiko paver
gtųjų lietuviu viltis ir, tiirėda
m as didelį. visuomenininko
bei valstybininko patyrimą,
kovoja už lietuvių tautos tei
sės
Sukaktuvininkas dar prieš
Pirmąjį Pasaulinį karą buvo
pasireiškęs kaip karštas lietu
vis patriotas. Rusijoje j i s
bolševikų buvo pasmerktas
mirti ir, atvykęs į Lietuvą,
vedė plačią atkuriamąją akci
ją. Jis yra atjauninęs krikš
čionių demokratų partija, pra
vedęs jos programą ir įstei
gęs daug skyrių Krupavi
čius pravedė Lietuvos žemės
reformos darbus. Nepriklau
somoje Lietuvoje įvykdyta
žemės reforma, virtusi įstaty
mu, pagrindė lietuvio ekono
minį nepriklausomumą. Jam
užėmus žemės ūkio ministé
rio pareigas ir energingai
pradėjus darbą, žemės refor
mą buvo įvykdyta per dvejus
metus. Vėliau Krupavičius

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Tąsa)
GĖRIMAI IR GĖRĖJAI. . .
Japonijoj galima gauti ivai
riaušių pasauly esančių gėri
mų ir jie dažniausiai nėra
brangūs. Netrūksta čia ir
braziliškos «pingos», nei peru
aniško “pisco”, nei meksikoniškos “tequilla”. Bet visi
čia dažniausiai domisi tiktai
vietiniais gėrimais, o ypač
degtine “sake” ir alum. Ge
ros degtinės bonka čia kainu
oja apie 400,00 kruzeirų (2 Ii
trail). J u vietinis, o tai p pat
ir užsieninis whisky yra kiek
pigesnis už alų.
Čia irgi yra dvi pagrindinės
žmonių grupės: vieni, kurie
negeria alkoholinių gėrimų, ir
kiti - išgeriantieji.' Gerianči
uosius dažniausiai atstovauja
vyrai, bet paskutiniu laiku
vis daugiau atsiranda gerian
čiųjų ir moterų tarpe.
Geriantieji turi specialų var
dą — “tora” arba tigras. Toks
pavadinimas galbūt todėl, kad
jie elgiasi kaip tigrai: vaikšto
keturiomis, o kartais staugia
ir urzgia Bet dauguma japo

b

■

■

■

nų pasigėrę būna labai ra
mūs, draugiški ir labai man
dagūs. ‘Saka-zuki” (plonas
porcelano puodukas speciali
ai “sake” gėrimui) paprastai
yra laikomas kairėj rankoj.
Todėl ir visus mėgstančiuosi
us išgerti jie vadina “hidarikiki” arba kairiarankiais. Jei
jūs norite ką nors paKviesti
išgerti, tai nėra reikalo daug
kalbėti, nes užtenka tik pakel
ti kairę ranką tokiu būdu, ka
ipyra laikomi porcelanopuodu
kai. . . ir japonas jau eina
karčia mą.
Japonai tvirtina, jog ju deg
tinė yra “visų vaistų karali
us!” “Gal ir tiesa, nes ir čia
neretai kai kas gydosi panaši
omis priemonėmis. Bet šioje
srityje galbūt visame pasauly
papročiai yra maždaug vieno
di. O ar kas nuo to išgyja,
aš labai bijočiau tvirtinti.
JAPONU MENAS
Japonai nors ir nedideli
žmonės, bet užtat jų menas
yra ištikrųjų labai didelis
Bet kurioje meno srityje jie
yra dideli: piešimas, medžio
drožiniai, keramika, lėlės, mu
zijka, teatrai, filmai, šokiai ir

Svetur Prie Ežero

nų teatras, kuriame vi^as ro
les vaidina tiktai vyrai. Šis
teatras turi 4 šimtmečių tradi
cijas ir jame dažniausiai yra
vaidinamos dar prieš aštuoni
oliktą šimtmetį parašytos dra
mos. Laike vaidinimo jie na
udoja ir savo tautinius muzi
kos instrumentus - samisen,
fleita, gongą. Dekoracijų te
moms naudoja tik senobinius
piešinius ir tokius pat drabu
žius
Šis teatras yra netiktai įdo
mus tuo kad jame vaidina vi
en tiktai vyrai, bet jis yra vi
enas iš tu teatrų, kuris puiki
ai perduoda tikrą senovės Ja
ponijos dvasią: papročius, ko
vas ir laimėjimus. Šis teatras
ypač pasižymi savo nepapras
tai gerais aktoriais, ir jau vi
en dėlto verta jį aplankyti.
“Oyama" vadina tuos vyrus,
kurie vaidina moteriškas ro
les. Japonai tvirtina, kad vy
rai geriau suvaidina moteriš
kas roles negu pačios mote
rys, bet, žinoma, nei Jūs, nei
aš tuo tikrai nepatikėsim. Gė
riau už moterį moters vaid
mens niekas neatliks. ..
Šį teatrą galima pamatyti
Tokyo, Osakos ir Kyoto mies
tuose. Programa yra keičia
ma maždaug į mėnesį vieną
Klasikinis ir senobinis japo sykį, bet jame lankytojų nie

t. t.
Japonai jau išsemi senovės
y r a nepaprastai kruopštūs
žmonės. Galbūt tik japonas
gali parašyti ant ryžio grūdo
10.000 rašto ženklų, arba ant
to paties grūdo nupiešti sūdė
tingiausius piešinius iš jo gy
venimo, arba piešti turistų
portretus. Juk tik jie moka iš
bambuko lazdelių padaryti įvairiausius namų reikmenis:
užuolaidas, kilimus, staltiesė
les ir padėklus, ir net kai ku
riuos indus. Iš to paties bam
buko jie daro ir įvairius link
ausinius dalykus: rankinukus,
auskarus ir net apyrankes. . .
Bet dauguma iš Jūsų jau
pažįstate japonų dirbinius ir
ju kruopštumą. Aš čia nore
čiau paminėti tik tas meno
šakas, kurios beveik niekam
čia nėra pažįstamos. NcrėČi
au paminėti japonų teatrus,
kurie man paliko giliausį ir
gražiausi atminimą iš visos
mano kelionės.
Japonų teatrai yra bent ke
lėtos rūšių: Kabuki, kuriame
vaidina tiktai vyrai, Bunraku
lėlių tatras, Noh - senybinis
kaukių teatras, moderniškoji
drama ir moterų operos tea
tras.
KABUKI

kad netrūksta, o ypač vasa
ros metu kai suvažiuoja turis
tai iš viso pasaulio.

BUNRAKU
Teatre vaidina tiktai lėlės.
Bet jų lėlės nieko panašaus
neturi su mūsų pažįstamu va
kariečių lėlių teatru. Lėlės y
ra padarytos iš medžio ir yra
maždaug 85 cm. aukščio. Vi
ena lėlę valdo trys žmonės:
pagrindinis valao lėlės galvą
ir dešinę ranką, o du jo pa
dėjėjai — vienas tiktai kairę
ranką, o kiias — tiktai abi
kojas. Visi trys yra taip išsi
treniravę, kad lėlė juda kaip
vieno žmogaus valdoma. Mu
zika dažniausia išpildoma Sa
misen instrumentų, lėlės būna
nepaprasto grožio, o dekora
cijos irgi neprastesnės. Pa
mačius vieną kartą japonišką
lėlių teatrą, niekuomet nega
lėsi užmiršti, nes visi tie da
lykui yra tokie savotiški, to
kie nepaprasti ir taip origina
lūs, o kartu ir mistiški, jog
visuomet paliks kaipo gražus
prisiminimas iš Oriento... Lė
lių teatras jau ten gyvuoja
200 metų ir sau panašių pa
sauly neturi. Japonijoj jo yra trys skyriai: - Osakoj, Na
goya ir Tokyo.
(B. D.)-
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Tarptautinis Istorikų Kongre
sas Romoje Ir Sovietų propa
ganda
Š m. rugsėjo 4-11 d. d. Ro
moję įvyko iš eilės X-sis
tarptautinis istorijos mokslų
kongresas. Oficialiai. jame
dalyvavo atstovai iš 32 vals
tybių. Pirmą kartą dalyvavo
Vatikano ir Sovietų Sąjungos
delegacijos. Iš viso įsirašė

per 1800 dalyvių, neskaitant
svečių. Po eilės energingų
žygių, kurie buvo padaryti
dar 1953 m. vasarą Berlyne,
pavergtųjų tautų istorikai
tremtyje
galėjo dalyvauti
kongrese tik tuo atveju, jei
gu jie buvo įrašyti kitų vals
tybių sąrašuose JAV daly
vių sąraše pvz. figūravo žy
mus lenkų imigracijos istori
(pabaiga iš 2 pusi.)
kas prof. O. Halecki, lenkų
Istorijos instituto vedėjas Ro
sis” varijantas. Pagal šį pla moję mons. W. Meysztowicz
ną komunistų uždavinys bū buvo Italijos sąraše, kiti trem
siąs sau palankiai nuteikti ties (lenkai) istorikai kit. sąr.
demokratines partijas ir span Prancūzijos sąraše buvo Dr.
dą. Tuo būdu komunistai ši J. Deveikė Navakienė ir prof.
uo planu iš esmės neorgani Z. Ivinskis. Italijos sąraše
zuoja jokio sąmokslo, pogrin buvo jėz. P. Rabikauskas,
džio ar kitokios slaptos vei
kun. R. Krasauskas Tremti
klos. Jie tik keičia taktiką. niai istorikai tik su vargu bu
Kadangi jiems iki šiol nepa vo gavę teisę skaityti paskai
vyko, nežiūrint didelių išlai tas, juo labiau, kad šis kon
dų, net Italijoje pasiekti žy
gresas vyko dar karta išryš
mesnių laimėjimų, veikiant
atvirai, komunistų vardu, tai kinant «Ženevos dvasią» . .
Išsiskirdamos iš kitų valsty
dabar norima savo veiklą la
biau užmaskuoti: veikti ne bių visos totalitarinių valsty
patiems bet ieškoti asmenis bių delegacijos atvežė kon
kuriuos galima butų nuteikti greso dalyviams specialiai
sau palankiai ir per juos šie išspausdintus storus leidinius
kti savo tikslų. Ypač didelis su jų istorikų referatais ir ki
tais pranešimais apie istorijos
dėmesys, anot minėto komi
seto, būsiąs skiriamas nacio mokslą ir naujus tyrinėjimus
nalistinėms grupėms ir neo- tose valstybėse Sovietu Są
jungos deleyacija, kurios vi
fašistams.
Ketinama taip pat m ė trinti si nariai kas rytą į kongresą
steigti 5 ta
internacionalą. atvykdavo specialiu Sovie
Tuo tikslu esą Rumunijoje ir tu amasados autobusiuku, iš
Čekoslovakijoj paleidžiami iš dalino masėmis kongresui
kalėjimo kai kurie sociąlde- specialiai išspausdintų savo
mokr tai. Manoma, kad alsi paskaitų ir pranešimų, išskirs
žvelgiant Į V. Europos social tytų j keliolioką knygučių.
demokratų imunitetą pana Tekstai buvo rusų ir Vakarų
šaus pobūdžio komunistu ma Europos kalbomis. Po kai
nevrams pastarieji mėginsią kurių komunistų istorikų pas
ši internacionalą steigti savų kaitų buvo gyvų diskusijų.
k u <> e dar pasireiš
jų. iki šiol kalėjimuose laiko
mų, socialdemokratų pagal kė Vakarų kriticizmas ir“mo
kslinė laisvė. Daug kietos
ba.
Apie šią akciją plačiai pas polemikos pvz. susilaukė A.
kelbė specialus “Deutsche L. Sidorovo paskaitos £apie
Nation I Zeitung” numeris. Sovietų istorijos mokslo“ išsi
Šio laikraščio leidėjas ir re vystymą. Žinomas švedu is
daktorius R. Steidl plačiai tonikas N. Ahnlund, kuris per
aprašo, kaip jis pats gauda
paskaitą sėdėjo, prezidiume
vęs pinigas iš Rytų vien už aiškiai atitaisė didele Sidoro
tai. kad redagavęs laikraštį, vo neteisybę, jog iki komu
esantį Bonnos užimtai ginklą nistu Pabaltijo kraštuose ne
vimosi klausimu linijai. Ypa buvę istorijos tyrinėjimu Vo
tingą dėmesį bolševikai ski kietis W. Hofer energingai
ria, anot Steidl, vad «tautinė ir drąsiai atkreipė dėmesį i
ms jėgoms», «nepatenkintiems naujausius Sovietu istorijos
elementams» ir buvusiems ka šaltinių falsifikavimus, kur vi
rininkams, stengdamiesi juos sai ir visuotinai vis nutylima
įjungti į «tautinį frontą». Jie 1939 Vlll-23 sutartis (Moloto
ms esą svarbu surasti žmo vo — Ribbentropo) Maskvoje
nės, kurie vestų Sovietams O pagal tą sutartį II Pašau i
palankią, bet nuo jų ideologi nio karo priežasčių reikią
jos nepriklausomą opoziciją. ieškoti ne Berlyne. Londone
Ši opozicija turėtų pasisakyti ar Romoje, bet tik Kremliu
kalbėtojas baigė,
už «buržuaziniai - kapitalisti je. Kai
nį pasaulį, tačiau sudaryti pirmininkaujantis (Austrijos
griežtą frontą prieš imperia prof H. F Šchm’d) apgailės
listines tendencijas V. Vokie tavo tačiau tokį formulavimą.
tijoje». Bolševikų siekimas Šveicarijos prof. Thieme iš
esąs «nekomunistinio pasau dėstė, jog «klasių kovą» isto
lio išskobinimas nekomunistų rijos moksle esąs jau seniai
pa gaba».
laikas padėti į muziejų. Sov
Šios žinios atskleidžia So Sąjungoje tikro istorijos mo
vietų pradėtą visais frontais kslo iš viso nesą. Kad jis
ofeusyvą. Emigrantų tarpe yra tik propaganda pagal
varoma «Už grįžimą į tėvy marksistinę liniją, aiškino iš
nę», V. Vokietijoje “Jie truk Vokietijos H. Jaklonowski.
do taikai”, Italijoje “Sniego” O JAV istorikas R. Pipes rei
ir pn. akcijos rodo, kad vi
st šie planai yra diriguojami
vieno centro. Atrodo, kad
Maskva, ruošdamasi «taikiai
koegzistencijai» stengiasi sa
vo tikslų siektį ne atvirai per
komunistų partijas, bet «pen
ktų kolonų» kitų partijų vidų
je pagalba. Vieno Kitais ne
pasitikėjimo sėjimas, demora
lizaciją, infiltraciją ir pan.
bus priemonės, kurios chara
kterizuos dabar prasidedan
čio laikotarpio komunistų tak
tika.
(ELTA)

LIETUVA

kalavo, kad, vis kalbant apie
tarptautini mokslini bendra
darbiavimą, ir iš Sovietų Są
jungos reikėtų gauti archyvi
nių mikrofilmų, lankyti archy
vus ir tt. Iš Anglijos vienas
emigrantas rusas (Utechin)
reikalavo Sirodovą paaiškinti
kodėl jis nepaminėjęs iš viso
eilės ankstyvesnių komunist.
veikalų.
Kongreso metu buvo įdomi
knygų
paroda. Daugiausia
vietos buvo skirta Sovietams
Ten buvo ir trys lietuviški
leidiniai: monografija apie
Stuoką - Gucevičių, Vilniaus
Albumas ir ką tik išleistas
storas tomas: Lietuvos istori
jos šaltiniai (lietuviški verti
mai šaltinių nuo 13 amž. iki
19 jo amž. vidurio). Savotiš
ku incidentu plačiai nuskam
bėjo per dešiniųjų spaudą Ro
moję, kaip komunistai bandė
slapta pašalinti (pagrobti) pa
rodoje antikomunistines kny
gas, leistas Muenchene (kon
centr stovyklos Sov. Rusijo
je etc ) Kai knygų grobimas
išėjo aikštėn, tada reagavo
Pankratov- , reikalaudama jas
iš viso pašalinti iš parodos
Nors buvo tartasi jas nukelti
ne tain žymion vieton, tačiau
jos v sai buvo iš parodos iš
imtos
O italų istorijos ko
miteto nirmininkas prof.
Ferr: bino per kongreso ati
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Uršulė Gudienė

AŠ MYLIU LIETUVA
Aš myliu Lietuvą,
Jos gamtą ir lauką.
Ir tą debesėlį,
Kur erdvėje plauko.

Jos myliu miškelį,
Ošimą medelių.
Strazdelio lizdelį
Ir giesmes paukštelių.
Taip pat ežerėlį,
Žuvų karaliją,
Mergelių darželį,
Rūtas ir leliją.

Jos myliu padangę,
Žvaigždelių mirgesį,
Mėnulį, saulutę
Ir medžių pavėsį.
Nekenčiu grobikų,
Nagų jų, riestųjų.
Tamsuolių, žudikų,
Žvėrių nelabųjų,

Dievulį, būk geras,
Alink žiaurią rykštę,
Lietuvai lai grįžta
Lai-vužė pirmykštė.

"akar, šiandie ir rytoj: garas, elektra ir atom is Šaržas ku
rį paskelbė “Saint Louis Post Dispatch”.
darymą taip gražiai savo tu
riningoje paskaitoje buvo kai
bėjęs apie mokslo laisvę. . .
Prof. Z Ivinskio paskaita
1055-1X-6 Iš Pabaltijo trem
tinių istorikų vienintelė buvo
Z. Ivinskio paskaita, ir ji bu
vo apskritai vienintelė pas
kaita šitame kongrese iš Pa
baltijo istorijos («Jėzuitų nuo
pelnai Lietuvos katalikybės
restaraucijoje»).
P skaitos
4 pusi resume yra išspaudin
ta kongreso darbų (paskaitų
pranešimų) 7-me tome. 20ties minučių pranešime buvo.

Anapus

geležinės uždangos.

spalio 15 d.

išskaičiuota eilė faktų, nuro
dančyo. kad protestantizmo
banga dar nebuvo pajėgusi
taip stipriai sugriauti katali
kybės. kai dar prieš jėzuitų
atvykimą protestantizmas Lie
tuvoje pateko krizėn. Jėzui
tai tačiau nusipelnė organi
zuodami švietimą, imdamiesi
misijų liaudies kalba rūpindam
liet, knygomis ir giesmėmis,
paremdami Jurgio Radvilos
ir Merkelio Giedraičio kandi
<1: turas į vyskupus ir tt. Pas
kultos, kuri b ivo skaitoma
vokiškai, santrauka tuoj bu

vo išversta į prancūzų Kalbą.
Pirmasis norėjo kalbėti prof.
O Haleckis, bet jis sunkiai
gavo žodį, nors pasisakė te
kalbėsiąs tik pusę minutės ..
Pirmininkaujantis italas prof.
Canlimori (apie jį sakyta, kad
jis kom. partijos narys)! Ha
leckiui, kuris prieš Ivinskio
pranešimą huvo skaitės savo
paskaitą, iš viso nebedavė
paskutine žodžio atsakyti į
padarytus (vieno turko) prie
kaišius. Kai Haleckis skubiai
Ivinskiui energiškai pareiš
kė padėką ir džiaugsmą, su
priekaištais pasirodė Sovie
tų istorikas Skaskin: paskai
ta buvusi vienašališka. Joje
buvo užmiršta paminėti, kaip
jėzuitai ano meto- baudžiavo
je išnaudoję liaudį. Dar bu
vo užsirašęs kalbėti kitas
sov. istorikas, Sciucov, kai
tuo tarpu prie stalo pasirodė
veržlus Vąršuvoš lenkas Lešnodorski. Jis buvo jau anks
čiau, per
Ivinkio paskaitą,
su pirmininkaujančiu ir ver
tėju ilgokai taręsis, ir savo
garsiu kalbėjimu klausyto
jams taip trukdęs, kad audi
torijoje kilo nepasitenkini
mas.
Lesnodorskiui
pareiškus,
kad paskaita esanti propagara
dinė. Cantimori prelengentui
nebedavė žodžio atsakyti į pa
darytus priekaištus. Jis kai
bėtojui privačiai pastebėjo,
kad tas esąs du kartus užga
vęs Sov. S-gą. Vienoje pas
kaitos vietoje buvo pasakyta
jog iki Maskvos un-to įkūri
mo 18 jo amž. viduryje Vil
niaus Akademija yra buvusi
vienintelė aukštoji mokykla
Rytų Europoje. Dar aiškes
nis buvo priešpaskutinis pas
kaitos sakinys, kurį skaitant
pirmininkas pieštuku daužė į
stalą... («Ir šiandien, kai
raudonasis tvanas užliejo Lie
tuvos laukus, lietuvis išvysto
rezistenciją, prieš jam sveti
mą dvasią labiausiai todėl
kad jis yra katalikas»).
Komunistų istorikų planuo
se iš viso buvo noras prie
tokios paskaitos neprileisti,
kur drįsta kalbėti apie «Sov.
Rusijos» dalies istoriją, ir
dar apie katalikybės įsitvirti
nimą . .. Paskaita tačiau bu
vo prieš mėnesius paskelbta,
(pabaiga 4 pusi.)
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mūsų

Prieš kelioliką metų musų
tautiečiai čia džiaugėsi gra
žia mūsų Tautos Dainiaus ir
Poeto Maironio vardo mokyk
la. Daug vaikučių mokinosi
savose patalpose Tėvų kalbos
ir kitų mokslų. Deja, ši mo
kykla — Lietuvių Tautos nu
osavybė buvo pusvelčiui par
duota ir apylinkės lietuviams
atimtas vienintelis bendras
nuosavas kampelis. Netekę
bendros sueigų vietos skaitliu
gi apylinkės lietuviai pakriko
ir bet koks bendras lietuviš
kas veikimas užmigo. Iš ši
os vietos labai toli ir sunku
pasiekti kitus dar gyvus lietu
viškus centrus ir todėl graži
os lietuviškos šeimos pama
žu nutautėjo ir dabar jau vos
vienas kitas vaikas lietuviš
kai besupranta ar kel s žod
žius pasakyti bemoka. Vie
ninteliai lietuviški pragiedru
liai bebuvo tik tik retkarčia
is surengiamos lietuviškos mi
sijos, kartkartėmis lietuvių
kun'gų atlaikomos pamaldos
ar katekizacijcs pamokos. Bet
šiemet Parque das Nações li
etuviai lyg iš miego vėl pa
budo. Tas pabudimas prasi
dėjo su lietuviškomis misijo
mis, kurias vedė iš Urugva
jaus atvykęs T. Vladas Miką
Jauskas. šių metų kovo mene
sį. Tas pat< misijonieris nuo
tų misijų pradėjo reguliariai
atvykti kiekvieną antra mėne
gio sekmadieni lietuviškoms
pamaldoms. Vietos lietuviai
ne tik gausiai lankosi savose
pamal lose bet pradėjo orga
nizuotis ir veikti.

DIDELIS LIETUVIU VIENIN
GUMAS IR SUTARIMAS
Naujai atbudęs Parque das
Nações lietuvių veikimas pa
sižymi dideliu vieningumu ir
sutarimu. Ištisos šeimos mie
lai jungiasi bendram Betuviš
kam darbui ir visi šeimų na
riai, seni ir jauni, dirba kiek
kas ajėgia ir gali. ■
any
linkė- ' etuviai vėl pasijuto
lyg viena didelė lietuviška, še
ima visi susirūpino lietuvy
bės išlaikymu ir lietuviškų
jėgų sujungimų Nestebėtina
todėl, kad jau per trumpą la
ika pasirodo ir konkrečių to
veikimo vaisių Parque das
Nações padangėje vėl sus
kambo ne tik gražios lietuvis
kos giesmės bažnyčioje, bet
ir darnios melodingos lietu viš
kos dainos ir lietuviški žaidi
mai šeimyniniuose susirinki
muose. Bet parkiečiai lietu
viai jau nebepasitenkina vien
tik privačiais šeimyniniais su
siejimais ir pasilinksminima
is. Štai šį šeštadienį 15 spa
lių įvyks pirmas po ilgo lai
ko viešas ir bendras lietuvių
pobūvis, tai yraKUN. BENEDIKTO SUGINTO
PAGERBIMO VAIŠĖS

' Šį pobūvį Parque das Naçõ
eš lietuviai pasirinko savo
bendru pirmuoju viešu veiks
m u. nes tai bus kaip tik pir
mojo tiek daug Brazilijos lie
tuvių kolonijai nuveikusio lie
tuvio kunigo nagerbimas. Kun.
Benediktas Sugintas liks am
žiams atžymėtas Lietuvių Ta
utos istorijoje, kaip pirmos
Brazilijos lietuvių parapijos
steigėjas ir pirmos bažnyčios
statytojas. Parkiečiai nori
□Irmoje vietoje pagerbti tą
lietuvį, kuris per eilę metų,
galima sakyti, nei dieną nei
naktį nesustodamas, ėjo iš
namo į namą visas lietuvių
gyvenamas vietas, tai ragin
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Popiečių Kinas

Parque das Nações Lietuviai.
ŠIOS APYLINKĖS LIETUVIAI
VĖL SUKRUTO

Lietuva

Šiemet Vila Belos popiečių
lankytojai ir dalyviai turėjo
progos pamatyti žemiau iš^ar
dintus kino filmus:
PASAKOS: 1. Baimės jieš
kotojas, 2. Raudonkepuraitė,
3 Kasparas ir Juozukas.
GYVOJI GAMTA: 1 Nuoty
kiai zoologijos sode, 2. Pietų
Amerikos žvėrys ir gyviai,
3 Žuvinis erelis, 4 Gyvulių
ūkis, 5 Žuvis, 6 Gyvūnai i r
gamta. 7. Karkvabalis, 8 Ko
pūslinis drugelis, 9. Triušis,
10 Voras, 11. Prūsokas, 12.
Bitės, 13 Kameleonas (žuvis)
14. Žirnis
NEGYVOJI GAMTA: 1. Mag
nezija, 2 Sidabras, 3 Liedini
RENGIASI DIDELIAM VAIDI mat iš bronzos. 4. Medžio an
N1MUÍ IR TAUTINIU ŠOKIU glys, 5. Akmens anglys, 6.
Marmuras ir dirbiniai, 7. Por
SPEKTAKLIUIcelano gaminiai.
Tai bus kitas parkiečių vi
LIETUVIŠKŲ VAIZDŲ FIL
ešas ir bendras pasirodymas,
M
Al:
1) Darbymetis vasarą.
kuris tuo tarpu numatomas
surengti ateinančiu metu sau 2. Lietuvių s g(,s iškyla pne
šio menesio 14 d. Gabiu ar Santo Amaro (iš p. St. Melio
ti s tų grupė, vadovausima no repertuaro), 3) oaip stato
mok. Stasio Jurevičiaus mo mas namas, 4) Dalgiu dirbtu
kinasi Petro Vaičiūno kome- vėje. 5) irvininkas, 6 Kai
diją «Tuščios Pastangos». mo gyvenimas, 7) Dailidžių
Tai yra labai gražus veika darbai. 8) baisiu derlius, 9)
las ir artist i labai uoliai nar i'rfisu lietuviai. 10).Kaimo ke
buojasi, kad jis tikrai gražiai ramika. 11) sieliu plukdymas.
Ekskursij; gamtoje, 13)
ir ant scenos išeitų Č-a il 12)
Lentpjūvėje,
14) Kėdžių ga
gi pastebimas L'bai nuoširdus myba.' 15) Darbai
miške. 16)
visti bendradarbiavimas Gal Medinės klumpės, 17)
daugiausia darbo ir rūpesčio durpynuose, 18) Linų Darbai
laikas,
čia tenka mok Jnrevič'ui.
kuris iš viso šiame atbudusiu 19) Puodžių menas, 20) Že
mė-^ ūkio studija, 21) Varlės
me tautiniame judėjime ūži
ma vadovaujančią vietą Bet balose
nemažiau uoliai darbuojasi ir
daug kitų šeimynų, kaip Bari
kevičių. Stočkų. Skorupskiu
Petraičiu. Buragu ir kitos še
imos, .kuriu visi iki vieno na
riai mielai triūsia, kur tik g;«
Ji O visa lietuvių kolonija
gali tikėtis, kad jau greitu
laiku išvys ir puikių parkie
čių darbo vaisių.
damas juos lietuviškai maldai
tai lietuviškam veikimui arba
pagaliau prašydamas paremti
darbu ir auką lietuviškų cen
trų s*o gimąį Šimtus ir šim
tus lietuvių jjs lietuviškai su
tuokė, lietuviškai pirmai Ko
munijai ruošė. Neatbaidė jo
nuo lietuviško darbo jokie
sunkumai nei iš pačių jo tau
tiečių neretai kylą piktumai,
šmeižtai ir persekiojimai Jis
gerai žinojo, kad jau tokia y
ra dalia visų tų, kurie viekia
ir daug nuveikia. Tad ir par
kiečiai lietuviai nori bent sa
vo kukliomis vaišėmis išreikš
ti lietuvišką dėkingumą šiam
dideliam lietuvių veikėjui.

AUKLĖJIMO IR KULTŪRI
NIAI FILMAI: 1) Mokslas ir
darbas, 2. Skautų stovykla,
3) Sodyba iš žaislų. 4) NewYorko muziejus Amerikoje.
5) Amerikos kariai, 6) Abrao
mas Linkoln, 7) Amerikos be
laisviai, 8) Fordo fabrikas, 9)
Meno galerija, 10) Etiopija
(Afrikoje), 11) Stiklo fabrike,
12) Gėlieji vandenys, 13) Li
berija, 14) Vokietija, 15) Že
mėlapių darymas, 16) Nekaras (upė), 17) Bodeno ežeras,
18) Akmens skaldymas, 19)
Štutgartas (Vokietijoj), 20) Ge
ležies liejykloje, 21) Katalikų
kongresai, 22) Neregys, 23)
Angliakasys, 24) Bažnytinis
menas, 25) Vokiečių vestuvės
26) Pasaulio apžvalga, 27)
Berniukas Afrikoje. 28) Ja po
nija (parūpina Al. Boguslausk as")
MEDICINA: 1) Teramicinas
2) skiepų reikšmė, 3) Medici
na bendrai.
ISTORINIAI FILMAI: 1) Ka
ralienė Luiza (Prūsų valdovė).
Aš noriu atkreipti tėvų dė
mesį, jog neįmanoma laikraš
tyje painformuoti visuomenės
apie busimąjį kino filmą, sa
kysim, prieš savaitę. Negali
ma delia! šių priežasčių: Pil
niai yra gaunami iš Įvairių
Konsulatų anksčiausiai tris di
en," prieš numatytąjį kino
seamoi 'š tu ii-iių dienų rei
kia atmesti vieną diena, kuri
yra skiriama Mmv patikrini
mui, np« ne visus f linus gali
ma vaikams rodyti Netikusi
us filmus tenka pakeisti kita
is. ką tegalima atlikti tik se
kančią dieną. Žodžiu, norėjau

paprašyti tėvų mane suprasti
ir nereikalauti filmų reklama
vimo, ties daugelis sakosi ne
einą į V. Belos kiną todėl,
kad nežiną kas ten bus rodo
ma. Šiems asmenims aš pati
ekiu augščiau išvardintų fil
mų sąrašą, kad iš jų galėtų
nujausti busimųjų filmų turinį
nereikalautų reklamos.
Be to noriu atkreipti dėme
si ir į tai. jog ne tik šie fil
mai rodomi veltui, bet ir mo
kytojai aukojasi nemokamai
šiam techniškam darbui. O
už tai iš vaikų tereikalauja
ma labai mažai, būtent: LIE
TUVIŠKO KALBĖJIMO SI SA'
VO TARPE! Toks yra V.
Belos popiečių tikslas, kurį
parėmė ir pati brazilų vald- *
žia. Šio tikslo turėtu siekti
kiekvienas taurus natrijotas
lietuvis Filmai aiškinami lie
tuvių kalba.
POPIEČIŲ VEDĖJAS

Aldona Nadolskytė

Kaip apsaugoti kūdikio
sveikata?

Ponia Marija turi penkių mė
i ių kūdikį. Ji nori žinoti
kada privalu jį skiepinti ir
koki išviso yra skiepai.
Pirmieji skiepai yra duoda
mi tarp ketvirtos ir dvidešimt
tos gyvenimo dienos. Tai
yra O. B C G. skiepai dno
darni kūdikiui nėr burna. Šie
skiepai padidina kūdikio ats
piruma džiovai. Jeigu gydy
toias randa re’kalinga, tie pa
tys skiepai gali būti duoda
mi ir mokvklinio amžiaus
vaikui ir net suaugusiam
Trijų mėnesių kūdikis gali
būt skiepijamas prieš raupsų
ligą Skiepijimas yr- atlieka
mas mažu įdrėskimu. ispaiidimu vaistų. Šis skiepijimas
yra reikalingi atnuiiinli kas
pen keri metai.
Kas šiais skiepais yra skie
pijamas pirmą kartą, privalo
palikit žymės. Jei ne, tai
reikia jį i artoti tiek kartų,
ligi «nfsiirns».
(pabaiga iš 3 pusi.)
Triiu mėnesių kūdikis gali
būt skie Ujamas skiepais, ku
rėsumė išspausdinta. Tad be
rie didina atsparumą šioms
liko kokių nors akivaizdžiu
trims ligomis: koklušui. difbūdu reaguoti po paskaitos
terijai ir tetanui. Šie skiepai
ir tuo reikalu per pačią pas
ĮKURTA 1890 M-TAifc
yra žinomi kaipo trigubi skie
kaitą buvo tariamasi Kinu
(vacina tripla).
.vairius foto darbus. Specialybė padidini paiŠiais
sytojai palaikė prelegentą, Išpildo meidM
trigubais skiepais yra
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
kaip buvo matyti iš laikvmo
skiepijama
ne iš karto. Vie
(iazais ir pastele.
si paskaita baigus Tuoj,
ną menesį vienu skiepu, an
ir vėlesnėmis kannreso die
trą — antru, trečią — trečiu.
A R T H U H
SCHMIDT
nomis, eilė dalyvių reiškė
Atsparumo
sustiprinimui
savo solidarumą, arba pas
reikia
dar
po
metų
dar kartą
kaitoje nebuvusieji vis teira Priimami pakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos skipinti, ir paskui, kada pra
uA
S A O c c.
• - — i b.
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vosi apie nelaukta pabaigą.
deda lankyti mokyklą.
Rytojaus diena kongreso va
Jei kūdikis, pavyzdžiui jau
dovybei buvo įteiktas raštu
persirgo kuria nors iš minėtų
protestas su lenku vokiečių
ligų, pav. kokliušu, tai skie
ir lietuviu parašais dėl pir
pinti reikia tik prieš kitas
mininko neobjektyvaus laiky
dvi ligas.
mosi per posėdį prof. HalecKad reikia skiepinti kūdikį
kio ir prof Ivinskio atžvilgiu
dar mažą, neviena motina
Laikraščiuose Z Ivinskio pas
paklausia:
kaita buvo paminėta nieku
— Kodėl kankinti dar taip
ne risimenant nutrauktų dis
mažą
kūdikį?
kusi jų. Iš lietuvių paskaito
— Todėl, kad kūdikiai tri
je, be kitų, buvo p. V. Lozo
jų mėnesių jau išnešami ir
raitienė. K Lozoraitis, kun.
toliau iš namų ir sueina į san
Dr. V. Balčiūnas, kun. A.
tykius su daugiau žmonių ir
Kazlauskas (Londono lietuvių
yra
įstatomi pavojun užsikrės
klebonas). Dr J Gailins. P.
ti
kuria
nors liga.
RUA BARÃO DE ITAPETIN'NGA, 2771- — 4 AND. — SALA 2
Lozoraitienė tuoj po paskai |
Nemaža
motinų vengia kū
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
tos griežtai nurodė plrminin
dikius skiepinti del skiepų
k ui jo vienašališkumą.
reakcijos, pavyzdžiui gali na
kilti karštis, bloga savijauta
Bet jei vaikas užsikrės viena
vaikų ligų,, tai pasekmės daug
skaudesnės bus negu nuo
skiepijimo. Gali net mirti. Pa
vyzdžiui iš raupsų ligos jei
ir pasigydytų, tai vis vien liks
žymės veide. Raupsai yra ne
vien sujaugusių, bet ir vaikų
liga.
Ponia Marija dabar jau žiu®
koki yra skiepai prieš pavo
jingas ligas ir jais stengsis
pasaugoti savo kūdikio svei
katą ir gyvybę.
Anapus geležinės užd ingos.
■■■■«
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Foto-Studija “BERNARDO”
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS I TAUTIEČIO

BUIHMSm
MIELI LIETUVIAI!

J. L. GalinsKas Ltda.

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

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščiu.•
s

BALDŲ
SAND Ė L iĮ. ___ _
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.

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

COMPANHIA UNIÀkWJEFINAMtT
O

TAI

SKANI

KAVA

Industria e Comercio de Calçados

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.

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

Rua Javaės, 719

--

Importação — Exportação

São Paulo

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

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

3:

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
i: 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.

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

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Nori būti zemés savininku?
Malo Grosso estadas tai duoda geriausios progos.
Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.
Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siOJ*'

imobiliária Aito do Guaporé Ltda.

|

>

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ÍRMaWJ
teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA

'atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 17d 5-and. sala 520^
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

VILA ALPINA

.1
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Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98
Painformuojame ir per laiškūs.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS

-

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

J AI I ÍÍ J i

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
t
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A.fA. profesoriui VYTAUTUI MOŠINSKIUI

mirus, sūnui inž. Alg. Mošinskiui ir jo šeimai reiškiamo

gilią užuojautą.
Boguslauskų ir Valavičių šeimos

AV. ŽELI NA, 706

—

CAlXA POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Vyresnieji Moksleiviai
Ateitininkai prašomi šį sek
madienį tuoj po 9 vai. pamal
dų rinktis tautinių šokių re
peticijai.

do praėjusio šeštadienio ir
sekmadienio pajamos.
Šeštadieni:
Valgio barakas - Cr. 2.220,00
Eglutės - Cr.® 1.713,00
Žvejojimo - Cr ® 99,00
— Lapkričio 19 dieną 7
F. de Maria - Cr $ 870,00
vai. vakaro ateitininkų ramo.
Kimbol - Cr.® 1.104,00
vėje įvyks vyresniųjų moks
Vira-lata - Cr ® 582,00
leivių ateitininkų būrelio su
Argolas - Cr.® 300.00
sirinkimas.
Sekmadienį, 9 d spaliams
Valgio barakas - Cr. 3220,00
Eglutės
- Cr. 3.530,00
- «MÚSU LIETUVOS» pa
Žvejojimo - Cr. 574,00
rengimo lapkričio 22 d pro
gramoje dalyvaus abidvi (vy
F. de Maria - Cr. 1 770,00
resniųjų ir jaunesniųjų) moks
Kimbol - Cr. 2.100,00
leivių ateitinkų tautinių šokių
Vira lata - Cr. 1 074,00
grupės.
Zuikutis Cr 800.00
Ateitininkų - Cr. 54 00
Argolas - Cr. 1.180,00
APIE LIETUVOS PARTI
Varžytinės - Cr. 560,00
ZANUS
Viso pajamų, praėjusį šeštadi
1948 metais iš Lietuvos į enį i r sekmadienį gauta Cr.®
vakarus iškeliavo 8 partiza 21.750,00. Tai uolaus ir neži
nai. Kelias buvo sunkus ir nancio nuovargio darbo vaisi
pavojingas, 6 vyrai žuvo pa ai dirbančių kermoš ųje. į
Ir toliau gyvenantieji lietu
keliui, ir tik dviems pasisekė
via!
kviečiami šį mėnesį šeš
pasiekti laisvąjį pasaulį Vienas
tadieniais
ir sekmadieniais at
iš jų partizanų karininkas Dau
vykti
kermošium
mantas parašė knygą: Parti
zanai Už Geležinės Uždan
gos. Knygoje plačiai ir vaiz
S paliaus mėn 13 d Mo
džiai aprašomos
partizanų koje mirė Ona Kazakevičie
kovos, priešo žiaurumas, ir nė, 74 m amžiaus, kilusi iš
bendrai lietuvių likimas už Maria m polės parapijos, Ungu
grobtam krašte. Šią knygą rinių km Paliko nuliūdusius
turėtų perskaityti kiekvienas tris sūnus, dvi dukteris, mar
lietuvis, nes tai yra kraujo čias, žentus, anūkus
rašyta Lietuvos istorija. Ne
vienas ten gal užtiks savo
- Š/m. lapkričio 26 d. su
kaimo, apylinkės ar net arti eina a Mickevičiaus mirties
mujų likimą. Knygą galima 100 metinės. Ta proga okup.
gauti ant Moksleivių Ateitinin Lietuvoje numatyta pravesti
kų Spaudos Stalo prie V. Ze visa eilė minėjimų, kurie pir
Ima bažnyčios. Kaina 125.00 moj eilėj vyks aukštosiose ir
kruzeirų.
vidurinėse mokyklose. Vii
niaus jjn te numatyta sureng
KERMOŠIUS VILA ZELINOJE ti paroda, skirta A. Mickevi
čiaus gyvenimui, jo visuome
Sėkmingai vyksta. Tai ro ninei ir literatūrinei veiklai

A.fA. Prof. VYTAUTUI MOŠINSKIUI mirus,
visai Jūsų šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą
Ant ir G. Stoniai

— Gautosiomis žiniomis, Si
bire mirė į jį ištremtas Pul
gis Lumbis, buv. Steig. Sei
mo narys. 1955 m. rugpjū
čio 18 d. okup Lietuvoje po
ilgos ir sunkios ligos mirė
pasižymėjęs lituanistas ir il
gametis bolš. valst. leidyklos
redakt. Jurgis Talmantas Ir
lietuvių spauda plačiai pami
nėja šio ilgamečio pedagogo
kalbininko ir vadovėlių auto
maus mirtį bei nuopelnus lie
tuvių
kultūros
gyvenime.
Š/m. rugsėjo 27 u. okup. Lie
lovoje palaidota Valerija Vai
siūnienė, viena iš daugiausia
su bolševike jusiu «raudonųjų
poečių» Iš «taryb rašytojų
s gos rūmų» ji buvo palydė
ta į kapus, kur «gedulingą
mitingą»
atidarė
rašytojų
s-gos pirm. A Venclova. Mi
t'ngines kalbas pasakė dar
1'. Tilvytis, partijos m. komi
teto sekret Ramošiūniene,
stud Tamašauskaitė.

MOKSLO METAMS
BAIGIANTIS
Mokslo metai eina prie ga
lo. Nemaža ir lietuviukų ba
igs pradžios mokyklą, kiti
gimnazijos ar koiegio kursą.
Kiekvienam reiks atsakyti
į klausimą: kas toliau daryti?
Baigusieji pradžios mokyk
lą visi privalo toliau mokytis.
Viena, kad kur nors dirbti y
ra per jauni.
Kokią mokyklą pasirinkti.
Kas yra gabus, netinginys,
ryžtingas, gerais pažymiais
baigę mokyklą, tam patartina
stoti gimnazijon ir siekti au
kštesnio ir aukštojo mokslo.
Mažiau gabūs ir neturį noro
siekti aukštesnio mokslo pri
valo pasirinkti kurią nors amatų mokyklą, kad įsigyti ko
kią nors specialybę dviejų
trejų metų laikotarpyje.
Norimiems veržtis į aukš
tesni nieksią, jei pavyzdžiui
pavyks išlaikyti egzaminus u
ni versitetan. reiks išspręsti
lėšų klausimas Gabus ir dar
bštus studentas neprivalo nu
leisti rankų Jam talkom a
teis organizacijos, specialūs
fondai
Pavyzdžiui jau vienam atei
liniukui įstojusiam universite
tari S Pauly yra užtikrinta
stipendija. Ju atsiras ir dau
giau Jei remiame kituose
kraštuose besimokanti jauni
mą. tai tuo labiau negalime
apleisti čia pasirodančių ta
lentų.
Lėšų klausimas neprivalo
atbaidyti nuo mokslo Mums
lietuviams nepaprastai svarbu
kad kuo daugiau jaunimo
koi.tų, veržtųsi į mokslo vir
šūnes.

L<aikrašėi<> .“MŪSŲ LIE
TUVA” ruošiamame vakare

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS
NAUJAI GAVO sjas knygas

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

—- Sesei i TTWCTfflfW
mokiniai ruošia operetę, ku
rią suvaidins 13 (L lapkričio
Pradžia 19 vah .

ŽUVIS - MILŽINAS

Mylimam Tėvui, Uošviui ir Seneliui

pavaizduoti. Parodėlės numa
tylos surengti ir stambesnėse
bibliotekose. Vilniuje ir Kau
Re prie namų, kuriose mokė
si, gyveno ir dirbo A. Micke
vičius, bus «pritvirtintos me
moralinės lentos», Vilniaus
un-te numatyta įrengti poeto
kambarį — muziejų, kuriame
bus eksponuojami A. Mickevi
čiui priklausę daiktai, taip
pat jo kūriniai ir apie jį lite
ratūra. Kaune bus sutvarkyta
mėgstamoji poeto poilsio vie
ta - Micke\ičiaus slėnis. Ta
proga išleidžiami rinktiniai
Mickevičiaus raštai lietuviš
kai, V. Mykolaičio-Putino kny
ga «A. Mickevičius ir lietuvių
literatūra», be to, poeto raštų
tritomis lenkiškai.
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STALAS

Kun. St. Yla /«Sveika Marijas»/maldaknygė/
—
100 er.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė
«»
«
stambiomis raidėms — 175 cr.
«
»
»
» pauksuota — 200 cr.
Kun. P. Kiryelaitis «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.
Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

Neužilgo S. Pauly bus įsta
tyta parodai «Loide Nicara
gua» pagauta žuvis baleia,
20 metrų ilgio, sveriant GO to
neladų. Jos svoris yra ly
gus tūkstančio vyrų svoriui.
Jos širdis sveria penkis tūks
tančius kilogramų, plaučiai šešis tūkstančius
kdogra
mų, liežuvis du tūkstančius.
— Laikraštis «Darbininkas»
mini savo 4 o metų gyvavimo
sukaktį. Dabartiniai «Darbi
ninko» leidėjai buvo surengę
vaišes.,} kurias buvo pakvies
ti gen. konsulas New Yorke
J Budrys, ALB tarybos pirm
Šlepetys, New Yorke gyveną
žurnalistai etc «Darbinin
kas» pirmą karą pasirodė
1915 m. rugsėjo 19 d Bosto
ne kaip Lietuviu Darbininkų
Sąjungos organas. Dabar jį
redaguoja J. Brazaitis, S. Su
žiedelis ir P. Jurkus.

— Amerikoje lietuvė Biru
tė Orintaitė ruošiasi tapti mil
žiniškų keturmotorių keleivi
nių lėktuve pilote
- Los Angeles mieste tra
giškai mirė, sulaukusi 76 am
žiaus, Bronislava Šemytė Biržiškienė, prof M. Biržiš
kos žmona.

SIUVIMAS

OVERLOCK

Duodama į namus siūti įvai
rių rūšių nylon bliuskutės iikelnaitės, Teirautis:
Rua Oriente 4S0.

PARDUODAMAS GAZOLINO
POSTAS
Geroje vietoje, am kampo
rua Ibitirama ir Av. Zelina.
Kartu parduodami reikalingi
įrankiai automobilių bei šunie
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
siųsti,šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa
postai 4118 ■ S Paulo.
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SIUVĖJAS

IRMOS BJOTTS
Registrado no C; RJ C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal, i e2 - V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação'
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Rishat, na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 boras.

POVILAS AMBROZEVIÕIUS
Rua Inhagapi N.° 9
Antiga Rua Seis - V. Zelina
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Išnuomuojamaš, didelis, pa
iogus kambarys s u virtuve,
gyventi vienam ar dviem vy
ram prie gero susiekimo, rua
Carné 1128, arti prie Av, Paes
de Barros (Mooca).
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