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Pavergtu Europos Tautu Rezoliucija Dėl Bu
simos Kėturiu Uzs. Reik. Ministeriu 

Konferencijos
Savo pilnaties 21 posėdyje 

New Yorke š/m. rugsėjo 30 
d Pavergtosios Europos Tau 
tos priėmė tokio turinio rezo- 
Unciją:

— ŽINODAMOS, kad pagal 
Britanijos, JAV, Prancūzijos 
ir Sovietų Sąjungos vyriausy 
bių galvų sprendimą š/m. spa 
lio 27 d. Ženevon susirenka 
šių valstybių užsienio reikalų 
ministerial svarstyt klausimų:
1) Europos saugumas ir Voki 
etija, 2) nusiginklavimas, 3) 
Rytų-Vakarų kontaktų plėti
mas.

PATV1RT1NDAMOS s a - o 
nusistatymą pareikštą š/m Ii 
epos 4 d specialios sesijos 
Strasburge priimtoje deklara 
Gijoje bei rezoliucijoje žene- 
vinės Keturių Valstybių kon
ferencijos išvakarėse

DIDŽIU VERTINDAMOS 
JAV Prezidento iniciatyvą iš 
kelti Keturių Valstybių konfe 
rencijoje Ženevoje pu vergtų 
jų Europos valstybių: Albani 
jos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos. Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos; Rumunijos ir 
Vengrijos — nepriklausomy
bės ir laisvės atstatymo klau 
simą.

PROTESTUODAMOS prieš 
Sovietų Sąjungos vyriausybės 
galvos klaidinantį tvirtinimą, 
kad pavergtųjų Europos vals 
tybių x laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo svarstymas 
sudarytų neleistiną kišimąsi 
i konferencijoje nedalyvaujan 
čių suvereninių valstybių vi
daus reikalus.

PAREIKŠDAMOS, kad Cen 
tro bei Rytų Europos komu
nistinės vyriausybės buvo su 
darytos ir laikosi tik Sov. Są 
jungos brutaliu kišimuos! į 
šių valstybių vidaus reikalus, 
visiškai neatsižvelgiant i ati
tinkamų tautų v;-lią

SUPRASDAMOS, kad Cen
tro bei Rytų Europos valsty
bių pavergimas sudaro vieną 
iš esminių dabartinės tarptau

&■ •*«» «♦♦» <♦» «> ■+»

- Vliko pirmininką M. Kru 
pavičių trigubos sukakties 
proga telegramomis ir specia 
liais laiškais sveikino vienas 
iš žymiausių italų krikščionių 
demokratų šulų Don Sturzo 
italų kd gen. sekretorius Fan 
fani, pasidžiaugdamas galįs 
pasveikinti žymų Lietuvos 
krikščionių demokratų šulą 
ir pasigėrėti jo darbais Lietu 
vos laisvinimui, Rytų ir Vidu 
rio Europos krikščionių de
mokratų sąjungos pirminin
kas A. Prochazka, vyskupai 
V. Brizgys ir V. Padolskis, 
Vasario 16 d. akto signataras 
o ela as K. Šaulys, min. B. K. 
Balutis, Dr. S. Á. Bačkis, gen 
kons, V. Gylys, L. Valstiečių 
Liaudininkų S-gos pirm. J. 
Audėnas, M LT prezidiumo 
pirm. E. S i m o n a i t i s, Alto 
pirm. L. Šimutis ir sekret. 

tinės įtampos priežasčių ir 
kad busimosios Keturių Vals 
ty bių konferencijos darbotvar 
kėn įrašyti klausimai yra ne 
atskiriamai susiję su paverg
tųjų Europos valstybių laisvi 
nimo problemomis.

PAVERGTOSIOS JUNGTI
NĖS TAUTOS NUTARIA:

1) atkreipti Britanijos, JAV 
ir Prancūzijos vyriausybių 
dėmesį į faktą, kad Sovietų 
pasiūlytas . tarptautinės įtam 
pos atleidimo būdas, be kita 
kc, sadarant ir įveiksminant 
europinę saugumo sistemą 
prieš pavergtųjų mūsų valsty 
bių išlaisvinimą, faktiškai 
įamžintų Sovietų viešpatavi
mą Centro ir Rytų Europos 
pavergtosioms valstybėms ir 
sudarytų palankias sąlygas 
tolimesnei komunistinei eks 
pansijai Europoje ir visur ki 
tu r;

2) tvirtai reikalauti Britani 
jos, JAV ir Prancūzijos vyri 
ausy bes. kad neatsisakytų Al
banijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos. Latvijos, Len 
kijos, Lietuvos. Rumunijos, ir 
Vengrijos laisvės bei nepri
klausomybės atstatymo, suda 
rant sąlygas. įgalinančias šių 
ose kraštuose pravesti tikrai 
laisvus ir nesuklastotus rinki 
mus:

3) kviesti Britanijos, JAV 
ir Prancūzijos vyriausybes 
nepasirašyti su Sovietų Są
jungos vyriausybe jokios su 
tarties, kuri netiesiogiai arba 
įsakm'a’ ! iv įtintu >ovietų 
neteisėtus užgrobimus Centro 
bei Rytu Europoje ir tuo bū 
du pratęstu Europos dabartį 
nį suskaldvmą. \

4) dar kartą patvirtinti pa 
vergtųjų Ebro pos valstybių 
pasiryžimą savo laisva valia 
įsijungti į europinio saugumo 
sistemą, kai tik jų laisvė ir 
valstybinė nepriklausomybė 
bus atstatyta ir patikrinta.

Dr. P. Grigaitis, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas, Pasaulio Lie 
tuvių Dailininkų ir Architek
tų Sąjungos vardu dali. A. 
Varnas, Ateitininkų Federacl 
jos vardu S. Sužiedėlis, Dr. 
J. Petronis, pulk. J. Andrius 
Dr. E. Draugelis, pulk. J. Šle
petys, prof. Rukuiža, Dr. K. 
Oželis ir visa eilė kitų.

— Vokiečių Ackergemein- 
de pakvietė Inf. Tarnybos 
valdytoją M. Gelžinį š/m. spa 
lio 15 d. Koenigsteine skaity 
ti paskaitos apie dabartinę 
kultūros kovą Lietuvoje. Ta 
me pačiame kongrese paskai 
tas skaitys vokiečių federali
nio parlamento narys Dr. 
H. Goetz, Hesseno parlamen
to narys Hackenberg, fed. pa 
bėgėlių ministerijos valstybės

KURĮ RENGIA LAIKRAŠTIS «MUSŲ LIETUVA» 

spaliaus mėn. 22 d Vila Zelinoje, gimnazijos salėje. 
Pradžia 20 vai.. Programoje daug įvairių įdomybių.

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

ir pas platintojus.
Gros Walter Brasil e sua Orquestra

sekretorius Dr. Nahm ir kt.

— Lietuviškųjų transliacijų 
per Madrido tautinį radiją 
š/m. rugsėjo 15 d. antroji 
42,31 m banga pakeista į 
48,90 m. Pirmoji 32,04 m 
banga palikta ta pati. Iraus 
Pabijos į Lietuvą siunčiamos 
19- 19,15 valandą v)d Euro
pos laiku (Lietuvos laiku 21- 
21,15 vai.)

Tarptautinėje poli
tikoje

Svarbesniais įvykiais reikia 
laikyti keturių didžiųjų vals
tybių ruošimąsi užsienio rei
kalų ministerių konferencijai 
kuri prasidės ateinančią sava 
itę, spaliaus m. 27 d. Genevo 
je.

Amerikos prezidentas E sė 
nhower ir užsienio reikalų 
ministeris Foster Dulles šio
mis dienomis svarstė būsimos 
konferencijos darbų tvarką

Kaip spaudos atstovams pa 
reiškė, prezidentas turi vilčių 
kad ši konferencija bus nau
dinga, nors nelaukia stebuk
lingo klausimų išrišimo. A- 
merikos politikai yra įsitiki
nę. kad nusiglinkavimo reika 
lu sunku bus kas nors kon 
grečiai pasiekti. Kai del Vo 
kietijos suvienijimo, tikisi vi
eną kitą kliūtį pašalinti. Va 
kariečiai iš savo pusės nori 
patikrinti rusams pilną saugų 
mą. Rusai tuo patikrinimu 
nepasitiki. Nepasitiki todėl, 
kadangi rusai žino, kai vaka 
riečiai kalba apie saugumo 
patikrinimą, tai turi mintyje 
apie teritorialinį saugumą Ru 
sijos teritorijos, bet ne jos 
užgrobtų kraštų. Vakarieči
ai kaip tik yra suinteresuoti, 
kad geležinė uždanga būt su 
laužyta vienokiu, ar kitokiu 
būdu.

Jei VašiRgtonas, Londonas 
vieną dieną pasakytų Moloto 
vui, kad vyrai būkit ramūs, 
jums viskas priklauso, kės 
yrauž anapus geležinės uždan 
gos, tuomet Vokietijos suvie
nijimas būtų labai trumpo lai 
ko klausimas.

Vakariečiai patikrindami ru
sąiųs.sau^ųmą, kaP pa‘

|M.Mazvy.ào l- juoteka 

vergtieji kraštai būt išlaisvin 
ti. Č a ir yra nesusikalbėji
mo Europos saugumo reikalą 
is pradžia.

Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštu likimui ši konferenci
ja yra nepaprastai svarbi.

Keikia nuolat belsti į 
laisvo pasaulio sąžinę 

apie mums padarytą skriaudą 
Genevos konferencijos daly
siu ms siųsti prašymus, kad 
konferencijos metu nedarytų 
jokių nuolaidų pavergtų tau
tų sąskaitom

Reikšmingą nutarimą yra 
padarę Kanados lietuviai «Li 
etuvių Dienos» proga rinkti pa 
pasus visoje Kanadoje ir si
ųsti milijonus parašų praši nt 
pavergtųjų išlaisvinimo' Jung 
tinėms Tautoms.

Toks parašų rinkimas ture 
tų būti pravestas visuose la
isvuose kraštuose. 1 r pas 
mus, čia Brazilijoje Jei ko
munistai renka parašus vergi 
jos prailginimui, kodėl gi ne 
galima rinkti parašų už pa
vergtųjų išlaisvinimą Lietu
vos laisvinimo veiksniais tai 
būtų didele moralinė parama.

Vak. Vokietijos parlamen
tas posėdžiauja Berlyne.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija nepripažįsta Rytų Vo 
kietijos, komunistų globoj 
esančios vyriausybės. Visos 
Vokietijos vardu teisę kalhė 
ti duoda Bonuos vyriausybei.

Pasinau
dodamas minėtų valstybių nu 
sistatymu, šią savaitę Bon
uos parlamentas posėdžiauti 
išsikėlė Berlynan, tikron Vo 
kietijos sostinėn. Paskutinis 
laisvas Vokietijos parlamen
to posėdis buvo 1933 m., dar 
prieš Hitleriui užimant vald
žią.

Šitas faktas turi didelės mo 
ralinės reikšmės. Komunis
tai turi jaustis labai prislėgti. 
Parlamente pirmininkas Dr. 
Eugen Gerstenmaier atidary 
mo kalboje pabrėžė, kad par 
lamentas nenusilenks jokiai 
tiranijai, nežiūrint kokios rū 
šies ji bebūtų.

— Amerikos vyriausybė 

pranešė Amerikoj besilankau 
tiems Rusijos žurnalistams, 
kad jie negali aplankyti De
troito ir kitų industrijos cen 
iru.

Detroitas ir kitos vietovės 
yra saugumo zona, kuriose 
lankytis rusų piliečiams-sulig 
šių metų sausio m. 3 d. pas
kelbtu dekretu yra uždraus-' 
ta. Draudžiamasis plotas ūži 
ma 27 procentus visos Ameri 
kos teritorijos Dar ir dėlto 
amerikonai neleidžia rusams 
lankyti industrijos zonas, ka 
daugi jie taip daro ir su 
Amerikos žurnalistais, nelei
džia lankyti industrijos zonų.

Vorkutoje panaikina dar
bo vergu stovyklos

Erika Glasser Wallach, ku 
ri 1953 m. buvo nusiųsta į 
Vorkutą, šiomis dienomis bu 
vo paleista, pranešė, kad Vor 
kutos darbo vergų stovykla 
yra likviduojama.

Erika Wallach tvirtina, kad 
didelės grupės kalinių, rusų 
ir svetimšalių paleidžiami 
laisvėn. Be to ir visa tvar 
ka sušvelnėjo. Paskutiniu 
metu bu^ o atidarytas vienas 
barakas, kur yra galima nu
sipirkti cigarečių, maisto pr® 
dūktų Erika Wallach 1950 
m. rugpiūčio mėn. buvo sulai 
kyta Berlyne ir pasmerkta 
mirčiai už šnipinėjimą 1953 
m mirties bausmė buvo pa 
keista 15 metų kalėjimu Vor 
Rūtoje. Išėjus laisvėn kol 
kasgyvena Maskvoje laukda
ma dokumentų Vokietijon su 
grįžti. Rusai sako, kad ji bu 
vo suimta per «apsirikimą», 
kaltinamosios medžiagos ne
turėjo.

— Per São Paulo miestą 
tekančioje Tamanduatei upė 
je nėra nevienos žuvies. Van
duo nepanašus į vandenį, bet 
į kažin kokią smalą. Jokia 
žuvis tokiam vandeny nega
li gyventi,^ Vandenį užteršia 
fabrikai. Žuvys nyksta ir 
daugely kitų upių Sorocaba, 
Campinas, kur.yrà daugiau in 
dustrijos. Atatinkamos įstai 
gos į tai atkreipė dėmesį.

1
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ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS
KOLCHOZINIS GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Sunkiausias gyvenimas o- 
kup. Lietuvoje yra kolchozi- 
ninkų.

Išsišnekame su pora vokie 
čių, išgyvenusuių 7 metus vie 
name Lietuvos pajūrio kolcho 
ze. Jie pasakoja, kad kolcho 
zų steigimas Lietuvoje antro 
sios okupacijos pradžioje vy 
kęs lėtai ir nesistemingbi. 
Lyg būtų atrodę, kad bolševi 
kai butų siekę leisti lietuvi
ams nuosavuose ūkiuose lai
kinai kiek atkusti, jog vėliau 
butų stipresnio pagrindo juos 
smarkiau čiupti ir sujungti į 
kolchozus. Paskum jungimas 
į kolchozus buvo pradėtas 
vykdyti sistemingai ir neatla 
idžiai. Visi gyvuliai ir inven 
torius buvo įjungti į kolcho
zus, o buvusiems savininkams 
tepalikta žemės tik daržui. 
Lygiagreta vyko gyventojų sū 
ėmimai ir ištrėmimai. Suima 
mi ir tremiami buvo daugiau 
šia stambesni valstiečiai. Į- 
jungus į kolchozus. Lietuvos 
gyventojai pirmaisiais metais 
už darbą veik negaudavo at
lyginimo. Vėliau pradėta mo 
keti, tačiau tas mokėjimas 
pirmoj eilėj priklauso nuo 
derliaus ir nuo kolchozo pa
jamų.

Kolchozinė sistema tokia, 
kad ten žmogus paliktas tik
tai penktoje vietoje Pirmia
usia atsiima valstybė, paskum 
MTS, toliau kas reikiant turi 
būti atiduota sėklai, gyvuli
ams ir tik penktoje vietoje iš 
to, kas dar lieka, paskirsto
ma kolchozininkams. Papras 
tai grūdai prasti net kepti 
duoną Kitų kolchozu daž
nai kaitaliojami ir patys var 
dai. Kai kas iš kolchozinin- 
kų dėl sunkaus gyvenimo ir 
pasikaria. Kolchozuose esą 
ir vyresnio amžiaus žmonės 
turi tol dirbti, kol turi šiek ti 
ek jėgų. Jei kolchozininkams 
buvo visą laika nelengva, tai 
jų padėtis pastaraisiais dve
jais trejais metais dar daugi 
au pablogėjo Tas jų padėti 
es pablogėjimas siejamas su 
staigiu derliaus sumažėjimu. 
Bolševikai giriasi savo trak 

toriais ir «priešakine tarybi
ne technika». Grįžusieji pa
sakoja, kad toji «pirmarūšė 
technika» nekartą toli gražu 
nepralenkia net paskiausios 
rūšies technikos... Traktori 
ai dažnai siaria taip giliai, 
jog išversta nenaudojama že 
mė teleidžia vietoj pasėlių ke 
roti vienoms usnims.

Labai negailestingai naiki
nami miškai. Kiekvienas kol 
chozas gauna tam tikrą nor 
mą miško iškirsti. Bet kol- 
chozininkai už miško kirtimą 
kuro negauna. Jie tegali pa 
siimti šakas. Niekas kolcho- 
zininko kuru ir nesirūpina. 
Jei ir būtų galima kuro pirk 
ti, tai dėl sunkių sąlygų vis 
tiek kolchozininkas neįsteng
tų jo įsigyti, Todėl daug kur 
vyksta slaptas «apsirūpinimas 
kuru». Ardomi pabėgusiųjų 
arba ištremtųjų trobesiai, nak 
timis kertami pakelėse med
žiai. Yra ir daugiau visokios 
rūšies draudimų. Kolchozi- 
ninkame draudžiama imtis ku 
rio nors pašalinio darbo Jie 
turi dirbti kolchoze. Jei kas 
turi siuvamąją mašiną, t a i 
jie gali tik patys sau ka pasi 
taisyti, bet griežtai draudžia
ma siūti kitiems. Jei patirtų 
kad pasiūta kaimynui, tuo at 
veju ne tik būtų atimta maši 
na, — teigia grįžusieji, — bet 
ir abu «suokalbininkai prieš 
sovietinę santvarką» nubaus 
ti. Draudžiama gaminti nei 
ir klumpių Jų paklausa bu 
vo ynač didelė pirmaisiais- 
metais, kai kolchozininkai ve 
ik nieko negavo už darba,...c 
batų ar kitokio apavo neistjr 
gė įsigyti. Tada radosi klum 
pių gamintojų. Bet kai paste 
bėdavo tokius klumpius tur 
guje — tuoj išvaikydavo, krd 
nedarytų gėdos sovietinei 
santvarkai, o kartais atimda
vo ir pačias klumpes, idant 
nebūtų konkurencijos pramo
nei. .

Kolchozininkai nemėgsta 
traktorių, o ypač kombainų, 
kurie už darbą kartais paima 
beveik pusę derliaus. Dėl to 
kio lupikavimo kolchozinin

kams mažiau palieka visko, 
jei tik kolchozų laukuose yra 
daugiau dirbę traktorių i r 
kombainų: Statyba, palyginti 
silpna Apie ją daugiau kal
bama, daugiau planuojama, 
negu daroma. Sukūrus kol
chozų centrus, žmonės tada į 
darbą, bent taip bolševikų pa 
reigūnai giriasi, būsią veža
mi sunkvežimiais. Tik klau
simas, ar kolchozininkai, įkur 
dinti naujose «gyvenvietėse», 
įstengs užsimokėti už jiems 
paskirtąjį butą. Todėl ne vi 
enas kalba: «tegul jie sau sta 
to. o mes pasiliksime savo 
sodybose»...

Pereitais metais į pajūrio 
kolchozus buvo atvežta nema 
ža naujų žmonių, perkeltų da 
ugiausia iš smėlėtų vietovių. 
Buvusieji kolchozininkai prie 
varta išvežioti kitur.

Kolchozininkai yra prastai 
apsirengę ir suvargę. Svar
biausias ju drabužis - tai »va 
tinka«. Jaunimas taip pat da 
ro suvargusio įspūdį Jei jį 
būtų galima palyginti kad ir 
su Vak Vokietijos mokykli
niu jaunimu, tai skirtumas bū 
tų nepaprastai didelis Svar
biausia priežastis — sunkios 
gyvenimo sąlygos, vargas, 
menki uždarbiai. bloga mity
ba. Visi kolchozininkai neua 
prastai laukia, kad pasikeistų

Toli žėruoja pažaros. 
Bet jų neužgesysi. 
Ak, veltui tavo ašaros 
Susitvenkė akyse.

Vėdliai paguodos lašą ras, 
Kai žirgelius kinkysią — 
išlėksite, ir ašaras 
Išnešite akyse.

Paukšteliai suoks kas vakarą, 
O jų nebelankysi,— 
Jaunystė ta kaip ašara 
Jaunamartės akyse.

Kaip rūtą — šventėj vasarą — 
Dukrelę jau laikysi, 
Pajusi laimės ašarą, 
Sužvilgusią akyse.

O vieną kart ant ežero 
Šilkų migla draikysi», 
Tenai nuskris jos ašara, 
Prinokusi akyse.

Pažvelgusi į pažaras 
Užgesdama sakysi, — 
Gyvenimas — kaip ašara, 
Nudžiūstanti akyse.

padėtis. Tai, gali sakytį, vie 
nintelis jų lūkestis. Į kolcho 
žus suvarytieji prievarta Lie 
tuvos valstiečiai netiki, kad 
kada nors galėtų pagerėti jų 
būklė, jei nebus pakeista da
bartinė kolchozinė sistema. 
Tačiau visiems aišku, kad pa 
tys komunistai kolchozinės 
sistemos gera valia taip pat 
neatsisakys. Dėl lo vis lūku 
riuoja, kad padėtį pakeistų 
«išorinės aplinkybės».

Žmonės iš visokio nusimini 
mo geria. Ypač išplitęs «sa- 
magono» varymas. Vieni ge

Vincas ■ Jonikas

ria norėdami lengviau užmirš 
ti savo vargą — už paskuti
niuosius skatikus ar «nudžia
utus» daiktus, kiti — steng
damiesi degtinės varymu ki
ek uždirbti ir palengvinti sa
vo sunkią padėtį. Iš centne
rio išvaroma naminės iki 18 
1 trų. Litras parduodamas po 
25 rublius, kai tuo tarpu vals 
tybinės 100 gr. atsieina 4 ru
fo ius. Paklausa yra didelė, 
nes gėrimas smarkiai plinta. 
Geria ne tik vyresnieji, bet 
ir jauni.

(B. D.)

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Pabaiga)

N O H - teatras yra viena 
iš seniausiųjų šiuo metu Ja
ponijoj. J o istorija siekia 
net keturioliktą šimtmetį Ši 
ais laikais jau mažai kas Ja 
ponijoj įvertina šį seną ir pil 
ną gražiausių tradicijų dramą. 
Bet yra nemažai japonų ku
rie jau jos nebesupranta...

N O H dramos teatras ne
vartoja scenos uždangos, bet 
užtat vartoja gražias dekora
cijas ir visi artistai vaidina 
kaukėti. N O H teatro kau
kės yra didelis meno kūrinys: 
labai senoviškos ir charakte
ringos, o beto . čia yra šutai 
kyta skulptūra ir tapyba. Vei 
do išraiškos būna įvairiausios 
— pagal veiksmo reikalavi
mus: linksmos, liūdnos, kenči 
ančios, kvatojančios ir t. t.

MODERNIOJI DRAMA

Iš ankstyvesniųjų eilučių, 
kai kam gali atrodyti-, kad ja 
ponai tiktai turi savo charak 
teringus teatrus. Ne, toli gra 
žu taip nėra. Japonai jau da 
ugiau seka moderniškojo tea 
tro dramos šalininkus, negu 
laikosi savo senųjų archainių 

formų. Jie turi nemažai sa
vo tautinių dramų pasirodžiu 
s i ų paskutiniaisiais laikais, 
bet jie nesibaido statyti ir 
Šekspyro veikalų, nei Cecho 
vo, Galsworthy ir kitu. Jie 
turi net kelis profesionalinius 
dramos teatrus, kurie niekuo 
met dar nėra atsidūrę materi 
alinėse sunkenybėse. Tas be 
abejo parodo, kaip publika 
mėgsta modernųjį teatrą.

MERGAIČIŲ OPERA

Jau yra keliavusi po pašau 
IĮ ir daugely vietų jau ji yra 
gerai pažįstama. Šitoji opera 
yra sudaryta tiktai iš mergai 
čių artistų, ir nors ją vadina 
opera, bet aš ją laikyčiau da 
ugiau operete, nes jie daugu 
moję stato lengvus, pLnus 
fantazijos ir grožio veikalus 
akompanuojant gražiai muzi
kai, puikioms dekoracijoms 
ir liuksusiniams kostiumams.

Šios operos centras yra Ta 
karaznkos mieste. Takarazu 
ka yra maždaug apie valan
dą laiko traukiniu nuo Osa
kos, o iš Tokyo iki Osakos 
man teko skristi Japonijos 
nacionalines kompanijos lėk
tuvu. Turėjau laimės pažvel 

gti į Japonijos kraštą iš vir
šaus Tame pačiame lėktuve 
su manim skrido buvusio A- 
merikos prezidento Roosvel- 
to žmona. Ji kaip tik sėdėjo 
užpakaly manęs ir aš turėjau 
garbės pakalbėti su ja apie 
vieną minutę . Osakos ae
rodrome ją pasitiko didžiausi 
as būrys reporterių ir karino 
menės atstovų. Aš pasinau
dojęs proga irgi padariau ge 
ra spalvuotą nuotrauką...

Iš Osakos aerodromo iki 
miesto reikia važiuoti apie 
50 minučių, o paskum jau 
traukiniu i k i Takarazukos. 
Šis miestas specialiai pastaty 
tas spektakliams, džiaugsmui 
ir meliodijai Be 4 aukštų 
teatro, kuriame te1 pa virš 
4.000 žmonių, čia dar yra di
džiulis parkas, zoologijos so
das, insektų namas su 4 600 
įvairiausiu vabzdžiu, botani
kos sodai, kuriuose galima 
rasti įvairiausiu augalų iš vi 
su pasaulio kraštų, o aplink 
visas parkas apsodintas japo 
niškomis vyšniomis. Pasako
ja, jog pavasario metu čia y 
ra pats gražiausias vaizdas 
visame pasauly!

Takarazukos teatre vaidini 
mai prasideda 13 vai. Tą di 
eną buvo vaidinama operetė 
arabų pasaka, «KISMET». Be 
abejo dauguma iš Jūsų šią 
istoriją pažįstat, bet a š tik 
norėčiau Jūsų dėmesį atkreip 

ti Į kai kurias vaidinimo cha 
rakteringas smulkmenas: ara
bų stiliaus dekoracijos, bet 
japoniškai interpretuotos, len 
gva operetinė muzika, bet iš 
kart jaučiama jog ji yra ja
poniška, o beto, visas roles 
vaidina tiktai moterys. . . Iš 
karto man Kažin kaip keistai 
tai viskas atrodė, nes aš ma 
čiau «KISMET» bent keletą 
kartų Europoj. Bet po kele- 
tos minučių pripratau, ir pa- 
baigoje spektaklio jau radau, 
jog ištikrųjų japoniškos mer
gaitės yra didelės meninin
kės. O jo dekoratoriai šioje 
pasakoje parodė savo gabu
mus: pasakoj buvo tiktai 26 
scenos su maždaug 20 skirtin 
gų dekoracijų. Scenos visi 
įrengimai yra ultramoderniški 
nes bet kokiai scenai pakeis 
ii nereikdavo daugiau laiko 
laukti, vos tik keletą sekund 
žiu. Grojo didelis simfoninis 
orkestras sudarytas maždaug 
iš 90 muzikantų. Taipogi bu 
vau nustebintas gražiu muzi
kiniu išpildymu ir jų nepa
prastu skoniu, nors vėliau su 
žinojau, jog japonai yra vie
ni iš geresnių muzikantų siro 
foniniams orkestrams. Šito 
aš niekad nesitikėjau!

Takarazukos teatro, niekad 
neužmiršiu. Jeigu man vėl 
tektų būti Japonijoj tai jokiu 
būdu nepraleisčiau ju spekta 
kilo, nors gal laike 2 arba 3 

metų jie. čia atvažiuos Į Bra 
ziliją. Kielę man teko sužino 
ti, jie tokiuš planus jau daro.

PABAIGA

Pirmiausia aš norėčiau atsi 
prašyti visų «Mūsų Lietuvos» 
skaitytojų, kad taip ilgai už
trukau su mano kelionės įs
pūdžiais. Juose aš stengiau
si kuo daugiau papasakoti a- 
pie mano matytus kraštus ir 
kuo mažiausiai apie mane pa 
tį, nes vieno žmogaus nuoty 
kiai niekuomet nebus tiek Į- 
domus, nei tiek pamokinan
tys, kaip visos tautos. Šiais 
laikais ir pačios kelionės jau 
nėra taip Įdomios kaip kad 
jos buvo prieš porą šimtų me 
tų. Kelionėse jau beveik ne 
tenka progos pergyventi nei 
pavojų, nei ypatingų nuoty
kiu, nei romantikos. Neteko 
man nei arkliais pajoti, nete 
ko nei laužo sukurti, arba 
prie laužo sudainuoti. Geri 
buvo seni laikai, kuomet keli 
onėse žmogus užtrukdavo 
dvejus ir trejus metus. Tada 
ir pasakoti galima buvo dau
giau.

Man barašant šiuos ispūdži 
us, kilo gana originalus su
manymas: aš norėčiau pasiū
lyti visiems lietuviams kurie 
skaito «Mūsų Lietuvą», atsiųs 
ti ką nors iš savo kelionės 
pergyvenimu po Braziliją ir
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JEI BŪČIAU TURTINGAS
RAŠO KUN. J. ŠEŠKEVIČIUS

Jau beveik metai laiko, kai 
ant moksleivių ateitininkų 
spaudos stalo tarp kitų lietu 
viškų knygų guli keturios kny 
gutės jaunimui: Jaunuolio Re 
ligija, Jaunuolio Dūdas, Jau
nuolio lovos ir Jaunuolio 
Mokslas. Gal dėlto, kad jos 

. nepuošnios savo išvaizda, ma 
žai kas į jas atkreipė dėme
sį. (Nors nelabai kas domisi 
ir tomis, kurios savo išvaizda 
galėtų traukti kiekvieną akį). 
Tačiau jos yra labai vertin
gos savo turiniu. Knygutes 
parašęs didelės vengrų jauni 
mo prietelis ir auklėtojas T. 
TOTH. Ten yra surašytos 
mintys, kurias kiekvienas tė 
vas ar motina norėtų įdėti į 
savo vaikų širdis, yra palies 
ti klausimai kurie jaunimui 
būtinai žinotini iš neužnuo- 
dintų šaltinių. Ne vienas au 
klėtojas ar tėvas dažnai jaučia 
kad šituo ar anuo klausimu 
reikėtų su savo auklėjamuo
ju pasikalbėti, bet neatranda 
budo kaip prie jauno žmo
gaus širdies, kuri jàu pradė
jo “savo” gyvenimą prieiti. 
Šiame reikale kaip tik puikiu 
ai galėtų ateiti talkon šios 
knygutės. Lietuvoje jau bu
vo susidariusi tokia graži tra 
dicija, kad kiekvienas bent 
kiek rimčiau galvojantis (ypač 
mokslus einantis) jr-unuolis 
jas perskaitydavo, dažnai net 
kelis kartus. Daugelis pagal 
jas tiesė ar taisė savo jaunų 
dienų kelią, šiandien nevie
nas žvelgdamas atgal mato, 
kiek daug jis yra anoms kny 
gutėms. jų autoriui - kun. T. 
Toth bei tiems, kurie įdavė 
j ts j rankas yra skolingas. 
Nevienas nujaučia kodais 
klaidos keliais galėjo pasuk 
ii ju jaunos dienos, jei savo 
širdyje nebūtų, pirm negu įsi 
šėlo gyvenimo audros, pers-
vartęs ten surašytų minčių ir 
patarimų.

Karas, svetimi kraštai, emi 
gracija ir daug kitų anlinky 
bių aną gražią tradiciją nu
traukė. Ir šiandien visi, ku 
riems rūpi jaunosios kartos 
ateitis, turėtų rimtai susirū
pinti ją grąžinti gyvenimam 

Jei būčiau turtingas, nore 
čiau visas anas knygutes nu 
pirkti ir kiekvienam mūsų pa 
rapijos jaunuoliu: įduoti į ran 
kas. Ne tik įduoti norėčiau 
kiekvieną pasamdyti, kas jas 
perskaitytų. Ir nauda būtų

Pietų Ameriką. Būtų nepa
prastai Įdomu visiems skaity 
tojams susipažinti su Pietų À 
merikos kraštais, gamta, žino 
nėmis ir papročiais, ir savais 
tautiečiais.

Todėl aparašykit bet kurios 
savo kelionės nuotykius ir 
prisiųskit » M ū s ų Lietuvos* 
Redakcijai. Blogai mokanti 
ems lietuvių kalbą taipnat ne 
reikia bijoti parašyti. »Mūsų 
Lietuva* pakankamai turi re 
dakcijoje žmonių, kurie su 
malonumu Jūsų kalbą istaisys 
ir. esu tikras, jog Jūsų kelio 
nes įspūdžiai bus daug įdo
mesni negu mano. . .

Baigdamas aš norėčiau dar 
pridurti, kad šie mano įspūd
žiai patiko «Mūsų Lietuvos» 
ska’tytojams ir dauguma iš 
jų manęs prašė galimai dau 
giau juos ištęsti. Deja, aš ši 
uo momentu esu užimtas ki- 
'ais darbais ir šio Jūsų prašy 

- o negaliu išpildyti Taippat 
džiaugiuosi, kad juos su įdo
mumu skaitė ir raudonųjų ži 
nių skaitytojai. Ačiū jums 
visiems! Ateinančiais melais 
parašysiu iš Havajų salų. 

neabejotinai didelė. Tačiau 
tai gali būti tik svajonė. Vie 
nas žmogus niekuomet to pa 
daryti negalės. Tačiau tėvai 
tai nesunkiai gali padaryti. 
Todėl nieko kito ir nelieka, 
kaip kreiptis į tėvus. Vaikai 
juk švenčia savo Vardo Die 
ną, Gimtadienį, Kalėdų ar Ve 
lykų proga jiems perkamos 
taip pat dovanos. Užuot pir 
kus brangius menkniekius, 
kurių jau ir taip ne vienas 
ant stalo, spintoje ar ant ko 
modės stovi, pirkime jiem 
knygą. (Viena knygutė kainuo 
ja 50 cr., taigi visos tik 200) 
Jei kam tai butų perbrangi 
vienkartinė dovana, gali jas 
nupirkti keliomis progomis. 
Rūpestingas tėvas gali atras
ti ir paskatinimo būdą, kad ji 
nepakliūtų į lentyną nepers
kaityta.

Pernai Šiaurės Amerikoje, 
vienoje jaunimo stovykloje 
paklausiau kiek stovyklauto 
jų yra Šias knygutės skaitę. 
Tarp nedaugelio skaičiusių, 
buvo vienas kurs tikrai nebu 
vo pats didžiausias knygų mė 
gėjas Net jo draugai nusiste 
bėjo ir paklausė, kaip tu jas 
perskaitei Atsakymas buvo 
toks: “Mano tėvas norėjo, 
kad jas perskaityčiau.” “Ar 
jis tave verčia?” teiravosi 
draugai. “Ne jis manęs ne
verčia jis sako: «Aš noriu 
kad tu šitai perskaitytum». 
]r kai šeštadienį aš ateinu 
pasiimti savo kišenpinigių, 
tai jis klausia ar aš skaičiau. 
Nežinau ar tėvas jas ir skai 
to. bet jis tiek žino, kad aš 
neskaitęs negaliu pro jo «eg 
zaminus» išsisukti. Na ką. o 
savaitę be skatiko kišenėje 
gyventi irgi nesinori?»

Tėvų pareiga rūpintis vai
kų ateitimi, ne tik meteria- 

uražus Lietuvos vaizdas

liniu atžvilgiu. Didelis džiau 
gsmas tėvų senatvei, kad ir 
ne taip turtingas sūnus, bet 
doras žmogus. Ta tad link
me ir kreipkime savo pastan 
gas.

Šias knygas turėtų perskai 
tylį jaunuoliai maždaug tarp 
13 ir 20 metų amžiaus. Kuo 
ankščiau, tuo geriau.

Lietuvių Bendruome
nė Vokietijoje

METINIS KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Š/m rugpiūčio mėn 27 28 
dienomis Vasario 16 Gimnazi 
jos patalpose susirinko meti 
niam posėdžiui Lietuvių Ben 
druomenės Vokietijoje Kraš 
to Taryba. Posėdyje dalyva 
vo visi 12 Tarybos narių ir 
svečiai, kurių tarpe Vliko 
Vykd. Tarybos narys p. M 
Gelžinis ir Baltų Lietuvių 
Sekcijos pirmininkas p. J. 
Bataitis.

Tarybą žodžiu pasveikino 
abu minėti svečiai ir raštu 
Vliko pirm, prel M Krupavi 
eitis ir Lietuvos Diplomatijos 
šefas p. min St Lozoraitis.

Posėdžio prezidiumą suda
rė tarybos nariai, p E Žilius 
pirmininkas, kpt. Apyrudis ir 
Šlenteris, sekretoriai Kraš
to Taryba išklausė Krašto 
Valdybos pirmininko p ('r. 
Zundės pranešimą apie val
dybos veiklą ir iždininko p. 
Glemžos pranešimą apie fi
nansinę bendruomenės būklę 
Ji priėmė Krašto- Valdybos 
pateiktą metinę apyskaitą ir 
1955/56 metams sąmatą.

Kontrolės Komisijos vardu 
pranešimą padarė p. Šukys, 
Hannover, paskalydamas pa 
tikrinimo aktą ir pasiūlyda
mas Krašto Tarybai pateiktą 
apyskaitą priimti. Garbės

Vytautas Kastytis

NUODĖMĖS
Kadais išdidūs guodėmės,
Kad mūs širdis be nuodėmės, —-
Šimtus didžiausių nuodėmių
Kiti atrado!...

Raudodami palikome liepsnojančius namus,
Kovoj apleidom žemę graudžiai verkdami,
O tie, kuriems gyvenimas it giedras vasaros dangus, 
Apkaltino, kad mes, bailiai, savuosius pamotam.

Ir pasiuntė gražios kalbos išmokytus kvieslius 
Pikti patėviai svetimi ir nevalyvos pamotės 
Jėga surinkt nenorinčius gero paklust, 
Grąžint sudegintuos, išniekintuos namuos.

Kalbėjo daug, ilgai gyvenimą ir laisvę piršo
Be nuodėmės kalbėt išmokę gražbyliai, 
Kai jie nutildavo, tarp melagingų išdaviko pirštų 
Regėjom akmenį ir klastą jautėm širdyje giliai.

Atsakėm vienbalsiai: — Mes netikimi
Skausme seniai granito tapome kalnais,
Ir mūsų žemėn paleistieji jūsų akmenys, 
Į nuostabu kietumą atsidaužę, atskalom nueis!

Teismo vardu pranešė p. 
Jaks-Tyris. Gimnazijos Ku- 
ratorijos vardu pranešė jos 
i irmininkas. p. Damijonaitis 
ei o pranešimo išvadose Kraš 
to Taryba tiksliau aprėžė K u 
ratorijos, kaip patariamojo 
organo, kompetencijas.

Krašto 'Karyba apsvarstė ir 
priėmė statuto pakeitimą, pri 
ėmė Krašto Tarybos rinkimų 
taisykles, pagal kurias suda 
romą Vyriausioji Rinkiminė 
Komisija, savarankiškai pra
vedanti Tarybos rinkimus. 
Nutarta naujus Krašto Tary
bos rinkimus pravesti teismui 
patvirtinus statuto pakeitimus 
bet ne vėliau, kaip šios Kraš 
to Valdybos kadencijos bėgy 
je. Naujosios Krašto Tary
bos narių skaičius padidina
mas iki 15. Taryba taip pat 
priėmė Garbės Teismo Darbo 
tvarkos nuostatus.

Kitiems veiklos metams 
Krašto Taryba išrinko naujus 
bendruomenės organus. Į 
Krašto Valdybą išrinkti ponai 
Pr. Zunde, Erdm. Simonaitis 
J. Glemža, kun. d-ras Aviža 
ir I Apyrubis (kandidatai Rai 
šys, Vykintas ir Jaks-Tyris) 
Kontrolės Komisijon išrinkti 
p. A. Žukauskas, Bad Godes- 
berg, p. V. Šukys, Hannover 
ir p. Fr. Šlenteris Wehnen. 
Į Garbės Teismą išrinkti p. 
J Bataitis, Reutlingen, p. A. 
Survilų. Hanau ir p. J. Jaks- 
Tyris, Tübingen.

Informacijos.

— Pabaltiečiai protestuoja 
PET Seime. New Yorke vy
katanti Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų Seimo sesija savo rug 
sėjo mėn. 22 d. posėdyje pri 
ė nė tokio turinio trijų Pabal 
tijo tautų delegacijų protesto 
deklaraciją dėl Šov. S-gos 
vykdomo Pabaltijo valstybių 
suvereninių teisių uzurpavi- 
mo: 

«Pasinaudodama politinės 
ir karinės tvarkos Europoje 
žlugimu ir 1939 m. rugpjūčio 
23 d. ir rugsėjį» 23 d. negar
bingu susitarimu su hitlerine 
Vokietija, Sov. S-ges vyriau 
sybė, savo imperialistinių tiks 
lų siekdama, 1939 m spalio 
mėn. Pabaltijo valstybėms pri 

metė vadinamuosius savitarpi 
nės pagalbos susitarimus, įs 
teigdama tų valstybių terito
rijose Sov. karines ir laivy
no bazes. 1940 m. birželio 
mėn. mėn. toji vyriausybė su 
Sovietų Sąjungos kariniais 
daliniais okupavo tris taikia 
gas, neutralias Pabaltijo vals 
tybės - Lietuvą, Latviją ir Es 
tiją, tų valstybių teisėtas vy 
riausybes pakeitė komunisti
nėmis iškamšomis, priklauso 
momis nuo Maskvos, ir, neat 
sižvelgdama į aiškius Hagos 
konvencijos nuostatus nusa 
kančius okupanto teises ir 
pareigas, tuose kraštuose įve 
dė.Sovietų režimą ir Maskvo 
je suvaidino vienašališką Lie 
tu vos, Latvijos ir Estijos įjun 
girną į Sovietų Sąjungą.

Atstovaudamos savo paver 
gtosioms tautos, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos delegacijos 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seime griežtai protestuoja 
prieš Sovietų Sąjungos vyk
domą Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos suvereninių teisių pasi 
savinimą ir prieš aplinkinius 
būdus Pabaltijo Valstybių ko 
mununistines iškamšas įtrauk 
ti į Sovietų Sąjungos delega 
ei ją Jungtinių Tautų Organi
zacijos visuotiniame suvažia 
vi m e.

Pabaltijo tautų delegacijos 
griežtai pabrėžia, kad Estijos 
Latvijos- ir Lietuvos vardu 
kalbėti ir veikti bei savo tau 
tų laisvą politinę valią reikš 
ti tegali tų tautų vienintelės 
diplomatinės ir tautinės atsto 
vybės, kovojančios už tų tau 
tų nepriklausomybės atstaty 
mą».

— Pabaltija lieka, draudžia 
ma zona vakariečiam. Pasku 
tiniu laiku Sovietai, «normali 
zuodami santykius su laisvuo 
ju pasauliu ir mažindami pa 
šaulio įtempimus*, kilsterėjo 
kiek ir sandarią geležinę už
dangą, leisdami Sov. Sąjun- 
g o j lankytis «kapitalistinių 
kraštų* gyventojams. Tačiau 
šis leidimas lankytis Sovietų 
Sąjungoj neliečia Pabaltijo 
kraštų. Nelabai senai tai paty 
rė Maskvoje viešėję švedai. 
Dabar tas pats atsitiko dviem 
JAV Atstovų Rūmų nariams 
J. F, Holt ir J. Rhodes.
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Parque das Nações Lietuvių 
Vaišės

Ar europietės yra geresnės 
žmonos

PRADŽIA VISADA SUNKI
AUSIA:

Tai gerai žinojo ir «Tautų 
Sodo apylinkės lietuviai, bet 
vis dėlto jie pasiryžo po il
gos tylos vėl iš naujo prade 
ti tautinį bei visuomeninį vei 
kimų. Religinai jau jie se
niau sukruto ir labai gausiai 
dalyvauja ir dar gražiau gie 
da lietuviškai savo lietuviško 
se pamaldose kiekvieno mė 
nėšio antrąjį sekmadienį 10 
vai., vietos parapijos bažny
čioje. Pamaldas jiems laiko 
T. Vladas Mikalauskas, kuris 
retkarčiais pakviečia ir sve
čių kunigų lietuvių. «Tautų 
Sodo» lietuviškiems gyvento 
jams sukrutes religiniai, atsi 
rado iš jų pačių tarpo kele
tas veiklesnių žmonių, kurie 
pradėjo judinti tautiečius ir 
kitose srityse. Jau senokai 
jie ruošiasi labai gražiam 
vaidinimui šokių vakarui, ku 
ris įvyks 14 d sausio. O sa 
v o pirmam viešam pasirody 
mui lietuviai «Sodininkai» pa 
sirinko tikslą pagerbti pirmą 
jį (Pirmasis organizuotojas 
buvo kun. J. Valaitis S. Pau
ly dirbęs nuo 1 9 2 7 ligi 
1931 m.) lietuviškos parapijos 
organizuotoją, bažnyčios sta 
tytoją ir nenuilstantį lietuvy
bės budintoją kun. Benediktą 
Sugintą.

SUTARTINAI DIRBANT GA 
LIMA DAUG PADARYTI:

Tuo gražiai įsitikino patys 
rengėjai ir visi svečiai daly 
vavę Parque das Nações ar
ba 1 etuviškai Tautu S‘>uo lie 
tuvių vaišėse ;\ai šią mintį 
- suruošti pagerbimo vaišes 
iškėlė seni visų pažįstami 
«sodininkai» Kazimieras Sko- 
rupskis, Stasys Jurevičius 
ir Jonas Buragas, tai kiti lyg 
bijojo ir abejojo ar pasiseks, 
ar pajėgs padaryti. Bet ge 
rai idėjai visi pritarė ir visi 
rėmė kas darbu, kas auka ar 
kuo tik begalėdamas. Apsun 
kiną čionykščiams lietuviams 
darbą ta aplinkybė, kad jie 
neturi bendrų patalpų kur su 
sirinkti ir savo šventes švęs 
ti Reikia vis pas kirus prie 
glaudus ieškoti. Laimė, kad 
čia yra tokių lietuvių, kurie 
plačiai atidaro savo namų 
duris visokiems susirinki
mams, bet žinoma, ne viską 
galima vienos šeimos nedide 
liuos“ namuose padaryti. Taip 
apylinkei) atvykstančius kuni 
gus savo namuose mielais pri 
ima'maitina ir apnakvydina 
vienas iš pačių pirmųjų š os 
vietos gyventojų Jonas Bura 
gas. Jo namai pasidarė lyg 
lietuviška klebonija, Kitus 
susirinkimus ir repeticijas 
daugiausia daro pas Evaldą 
Petraiti, kuris mielai lietuvi
ams užleidžia savo būsimą 
krautuvę, o taip pat ir pas 
kitus lietuvius.

NEGAILA VARGO JEI ŠVEN 
TÉ PASISEKĖ:

Taip kalbėjo visi tų pirmų 
jų vaišių rengėjai, nors iš 
nuovargio vos kojas bepavil 
ko. Svečius į vaišes kvies
dami per lietuvių namus ke 
Šias dienas ėjo buv. apylin
kės mokytojas Stasys Jurevi 
čius ir Albertas Stockus, tai 
du lietuviai, kurie niekada 
neatsisako jokio darbo, kuri 
tik gali pada^vti. Salę vai
šėms parapijos klebonas 
užleido buvusią ungarų moky 
klą. Bet ten nebuvo nei sta 
lų, nei suolų, nei pakanka
mai šviesos Teka vyrams 
pasikinkius Burngų Bėruką 

vežti parapijos klebono pas- 
lintas lentas, stalus, gaminti 
suolus. Kazimieras Skorups- 
kis, kaip gabus elektricistas 
įvedė pakankamai šviesos, 
net lietuviškų spalvų lempo
mis papuošdamas salę. Sun
ku net išvardyti visus kurie 
dirbo, nes jie visi taip smar 
kiai bėginėjo ir triūsė, kad 
nė pamatyti nespėdavai. Nu 
šilę bėginėjo ir Edmundas 
Bartkevičius, Jonas Kibelbš 
tis, Anicetas Nagys, Antanas 
Navickas, Romas Klimavičius 
Juozas Bajorūnas ir visa krú 
va kitų.

NUO VALGIŲ STALAI 
LINKO:

Bet nelūžo, nes vyra’ sti
prius padarė. Tačiau šeimi 
ninkės nemaža prakaito išlie 
jo kol tuos valgius pagami
no ir ant gražiai gėlėmis pa 
puoštų stalų tvarkingai išdėi 
tė. Ant stalų iškilmingai šyp 
so josi trys puikūs tortai. Vie 
ną iš jų patį didžiausią gėlė 
mis apkaišytą padarė Aida 
Buragaitė, o kitus du lietuviš 
kais ženklais ir užrašais pa
puoštus Ona Nacienė. Šeimi 
ninkės daugiausiai prisiklegė 
jo B u ragų namuose, kur dau 
giausiai valgius ruošė. Smar 
kiai čia sukinėjosi pati šeimi 
niūkė Marija Buragienė, maži 
ikė bet smarki Teofilą Navic 
kienė, Ona Stočkienė, Josefi 
na Bartkevičienė, Adelė -lure 
vičienė. Albina Čiurlevičienė 
Marija Skoni pskienė, Mari jo 
na Kukienė ir dar kitos. Pri 
sidėjo ir jaunosios lietuvaitės 
kaip Petraityje, «Jurevičiūtė, 
Danutė Bartkevičiūtė padari
usi lietuviškas vėliavėles ir 
eilė kitų jaunų mergyčių.

Todėl visai suprantama, 
kad visi atsilankę svečiai bu 
vo labai patenkinti ir dėkin
gi tiek daug pasidarbavusiems 
rengėjams ir šauniosioms šei 
mininkėms.

VALGIAI SKANESNI GRA
ŽIŲ SVEČIU DRAUGIJOJE:

Taip įvyko šiose., vaišėse, 
nors jau ir taip viskas skani 
ai paga m i n ta buvo. Tik rai 
svečių prisirinko gausiai, ęi.a 
atkeliavo d a u g u m a a py Ų n k ė s 
lietuvių. Visi aiškų, niekada 
kartu negalės susirinkti,',nęš 
vis kokių kliūčių atsimpda. 
Be paties pagerbiamojo.,:Kųn. 
B. Suginto dar iš toli atvyko 
Kun. Miliauskas. Lietuvių Są
jungos pirmininkas Ųiuvins- 
kas, dalyvavo šios vietos pa
rapijos klebonas P. Vitorio ir 
lietuvių kapelionas T. V. Mi
kalauskas. Kiek pavėlavęs 
atvyko ir Kun. J. Šeškeviči
us. Visi šie svečiai tarė vai 
šių progai oritaikytą žodelį, 
visus paragindami tęsti gražų 
lietuvišką darbą. Kalbėjo ir 
organizatorius Stasys Jurevi
čius plačiau apibūdindamas 
šią šventę ir apylinkės lietu
vių veikimą. Keletą žodelių 
tarė ir Vincas Abraitis. Jonas 
Buragas. ' Igimantas Kukis, o 
gražų lietuvišką eilėraštį pa
sakė Nijole Bartkevičiūtė. Va 
išių metu visi gražiai lietuviš 
kai padainavo o po to net ir 
pasišoko, kuriems dar kojos 
jaunos ir miklios.

Populiariame amerikiečių 
žurnale «Redbook» (kovo nu 
meryje) tokia antrašte tilpo 
žurnalistės Judith Crist stra
ipsnis, kurį suglaustą perspa 
udino ir «Reader’s Digest». 
Autorė kaip reporterė neseni 
ai buvo nuvykusi į užsienį 
patyrinėti, kodėl tiek daug a 
merikiečių karių veda europi 
etes (apie 250 per mėnesi) ir 
kodėl tos vedybos yra patva 
resnės (santykiu 3 prieš 1) už 
karių, vedusių amerikietes. 
Ji mano, kad šie vyrai, pama 
te šeimyninius santykius Eu
ropoje, juose randa tai, ko 
Amerikoje negalėtų turėti, to 
dėl ir veda europietes. Ar 
tikrai jos yra geresnės žmo
nos?

★

AMERIKOJE VYRAS, VES
DAMAS ŽMONA PRIŽADA 

APRŪPINTI JA GERIAUSIAI 
KIEK TIK GALI, IR NIEKAD 

NESIŠYPSOT1 KITAI.

Ką jis užtat gauna?
Vyras turi pats pasigaminti 

pusryčius Statistika. rodo, 
kad 50% amerikiečių vyrų 
patys gaminasi pusryčius, kai 
jų žmonos dar vartosi lovose. 
Amerikietis dar aprūpina sa
vo namus visokiomis mecha 
uizuotomis priemonėmis, i r 
vistik, grįžęs namo iš darbo, 
jis pristatomas prie visokių 
darbų, kurių žmona »nebepa 
jėgia« atlikti. Be to jis dar 
turi jai būti šypsančiu palydo 
vu ir nuolat išvemti vargšę 
«n imų kalinę» Į įvairius pasi 
linksminimus

EUROPOJE ŽMONA VYRO 
NEPARINKO

Žmona leidžia vyrui pajus
ti, kad jis \ ra šeimos «galva». 
Tokios sritys, kaip darbai, va 
ikų auklėjimas ir vyro aorfi- 
pinimas jaukia šeimos aplin
ka, sudaro žmonos «karjerą». 
Šių pareigų tinkamas atliki
mas yra jos didžiausias pasi
tenkinimo ir pasididžiavimo 
šaltinis.

Amerikietė žmona ne tik į 
kinko vyrą į visokius darbus, 
bet reguliuoja ir .jo laisvalai
kį. Europietis’ vyras yra “la 
isvas”. Jis po vakarienės i- 
šeina susitikti su draugais, o 
žmona lieka namie su vaika- 
isi Amerikietis plauna indus 

SALA 2RUA BARÃO DE ITAPETINlNftA, 277. - 4 AND 
TEL. 34-7482 — SÃ'O PAULO

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai Į namus — Senų portretu reprodukcijos 
~JA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÂO PAULO

guldo vaikus ir išleidžia žmo 
ną į kiną. Jis džiaugiasi, jei 
žmona jam «duoda» vieną la 
isvą vakarą į savaitę.

Tokiu savo vyrų traktavi
mu amerikietės siekia »lygy- 
bės«, bet europietės geriau 
supranta kas yra ta moters 
ir vyro lygybė. Užtenka pa
lygint vienų ir kitų šeimynini 
us santykius.

AMERIKIETĖ SLEGIAMA 
NEPASITIKĖJIMO SAVO 

VYRU

Ji mano, kad jos puošni šu 
kuosena ir erotinis patrauklu 
mas yra vienintelis dalykas, 
kuris vyrą pririša. Europie
tė žmona žino, kad ji yra vy 
ro draugė ir nepameta galvos 
jei jis papietauja su savo se 
kretore ar pašokina baliuje 
mergina J i gali pasijuokti 
iš jo «flirtų», ir nepuola į is
teriją, jei vyras kurį vakarą 
pareina namo kiek vėliau.

Amerikietė mano, kad vy
ras ją toleruoja tik tol, kol 
pasitaiko jam rasti kokią jau 
nesnę ir gražesnę. Ji nepasi 
tiki savo kaip žmonos pozici 
ja, ir užmiršta, kad vyras ją 
pasirinko ne vien dėl grožio, 
bet ir dėl visų kitų dalykų, 
kurie sudaro geros žmonos 
ypatybes.

AMERIKIEČIAI ŽINOMI VI
SUR, KAIP PATYS IŠTIKI

MIAUSI VYRAI.

-Jiems patinka europiečių 
moterų požiūris ne dėlto, kad 
jis suteiKtų 1 isvę nemoraliai 
elgtis, bet dėlto, kad pašalina 
iš šeimos nuolatinį smulkų pa. 
vyduliavimą ir suteikia gilų 
užtikrinimo jausmą. Europie 
tės nepabėga nuo vyrų taip 
lengvai, kaip amerikietės, nes 
jaučia tradicinę žmonos pri
klausomybę nuo vyro

Amerikietės per daug sava 
rankiškos ūkiškai ir socialįšh 
kai Jos nebepaliečia vyro 
širdies savo moterišku silpnu 
mu, kuris ieško atramos, nes 
jaučiasi «stiprios».

Šalia tradicini© moterišku
mo. europietė išlaiko ir tradi 
cinį šeimos jausmą. Ji šutei 
kia vyrui jaukumo ir pasiten 
kinimo šeima, sukuria jaukią 
namų aplinką.

Amerikiečiai stebisi tamp-

v -

Švietimas Lietuvoj®
Rugsėjo 1 d. Lietuvoje pra 

aidėjo naujieji mokslo metai. 
Tai davė progos Vilniaus ra 
diofonui deklamuoti: »Nėra pa 
šaulyje kitos tekios valstybės 
kurioje būtų atidarytos tain 
plačiai galimybės mokytis ir 
šviestis, kaip mūsų socialist! 
nėję tėvynėje». Pažiūrėkime 
kokios tos galimybės buvo 
N. Lietuvoj, kad bolševikui 
mano galį savo švietime tink 
lu didžiuotis.

Vilnius praneša, kad šiais 
mokslo metais Lietuvoje vei
ks 2 415 pradžios mokyklų. 
970 septynmečių ir 380 vidu
rinių mokyklų. Palyginkime 
šiuos skaičius su N. Lietuvos 
daviniais:

1. Mokinių skaičius
Lentelė Nr.° .1
Mokslo metai 19 3 5/36, 

Pradž. m-lose 281.247, Vidur, 
mok. (gimnz, progm., spec) 
28.046, Viso 309.293.

Mokslo metai 1 9 36 / 37 
Pradž. m lose 292 156, Vidur 
mok. (gimnz , progm , spec.) 
28 604, Viso 320.760.

Mokslo metai 1 9 3 7 / 3 8 
Pradž. m lose 307.173, Vidur, 
mok (gimnz, progm , spec.) 
31.647, Viso 338 820

Mokslo metai 1 9 39 / 4 0 
Pradž. m-lose 338 319. Vidur, 
mok- (gimnz, progm., spec.) 
38.839, Viso 377 158.

Mokslo metai l 9 5 5 / 56 
Pradž m lose - , Vidur, mok, 
(gimnz., progm.. spec.) — , 
Visi 400 000.

Kain matome 1939 40 meta 
is Lietuvoje mokyklas (be a- 
ukštujų mpkyklii) l.mkė iš vi 

-so 377 158 mokiniai Tuo tar 
pu nagai Vilniaus radiją da
bartiniu metu Lietuvoje prad 
ž’os, spetynmetes ir vidurines 
mokyklas lanko iš ' įso vos 

400 000 mokiniu Per 
paskutinį nepriklausomybės 
penkmetį mokiniu prieauglis 
šiose mokyklose buvo 67 865. 
Jeigu šis prieaugulis būtų to 
lygus, tai šiandieną Lietuvo
je mok’niu .skaičius turėtų si 
ek.ti virš 580.0.0.0. Tuo tarpu 
jis nesiekia, nei pusės milijo
no, nežiūrįpt j. tai. kad šiandi 
eną Lietuvos teritorija yra di 
desnė. negu ji buvo 1940 m.

(B..D)‘

— Sovietai nori gáütí No
belio literatūros premiją.

«Latvija» nr. 33 praneša, 
kad Sovietų Mokslų Akademi 
ja pasiūliusi .«Ramiojo Dpno» 
ir kt. bolševikinių veikalų a- 
utorių Michail Šolochov kan
didatu Nobelio literatūros prė 
mijai.

riu šeimoš gyvenimu Europoj 
kur ir paaugęs jaunimas iki 
dvidešimt kelerių metų pasili 
eka šeimos rate, linksminasi 
kartu su tėvais ir tt.
Ten šeimos gyvenimas reiškia 
daug daugiau, negu namas 
su televizija, skalbimo maši
na ir šaldytuvu. Jis pilna to 
žodžio prasme yra moters kú 
ryba, jos gyvenimo uždavi
nys. Europietės darniau su 
vyrais ir bendradarbiauja.

Taigi, atsakymas aiškus: 
europietės yra geresnės žmo 
nos. L P.

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

1955 m. spalio 22 d.,
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

nu ■MBMMHI
MIELI LIETUVIAI!

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

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvi'š-. 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių. x ■

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, fūtbolistams, vaikams... '

Rua Javaės, 719 -- São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

išsimokėtinai.

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

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

Prašymus žemei Įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūR

Jmobilkria Alto do Guàpozé Ūda,
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS.

I
 teisinis patarėjas prie advokato

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumėn 

s tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
i Raštinė: Rua Senador Feijo, 17Õ 5-and. sala 520
| Rezideneija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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

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

laaitsaiiii

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų 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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

i IKMÃO J €> AJIDKII ĮEIKII ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BTTTrwOs 7Q5 a 835 Bnsta1 qQK7
TELEFONES s 5M019 e 51=2223 S Ã O PAULO
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PRANEŠIMAS.

Š/m. Spalių mėn. 30 d. 15 
vai. V. Zelinos mokyklos pa 
talpose įvyks pasitarimas S. 
Paulo Lietuvių Bendruome
nės steigimo reikalu Kvie
čiame dalyvauti visų S Pau
lo lietuvių organizacijų val
dybas ir asmenis suinteresuo 
tus tuo klausimu.

Iniciatoriai

PAMALDOS . MOINHO VE
LHO LIETUVIAMS.

Šį sekmadienį 11 valandą 
rengiamos lietuviškos narnai 
dos Moinho Velho arba lietu 
viškai Seno Malūno lietuvi
ams Pamaldas laikys T. VIa 
das Mikalauskas. Buvusi nu 
matyta šį sekmadienį bendra 
ekskursija atidedama kitam 
kartui.

PAJAMOS

Gautos praėjusį šeštadienį 
ir sekmadienį kermošiaus me 
tu.
Šeštadienį, spaliaus mėn. 15 d. 

gauta iš:
Valgio barako - Cr.S 1500 90 
Medelių - Cr® 1170,00 
Žuvavimo - Cr.® 156.00 
Filhas de Maria - Cr.S 870.00 
Kirnbol - Cr® 1600.00 
Vira Lata • Cr $ 840.00 
Zuikutis - Cr $ 350.00
Argolas - Cr® 720,00
Varžytinės - Cr 8 1205,00 
Sekmadienį, spaliaus 16 d. 
Valgio barakas - Cr. 2200,00 
Medeliai - Cr. 3390,00 
Žuvavimas - Cr. 280.00 

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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I Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
| Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas
3 Transferencias de firmas
j Contrat. na Junta Comercial 
f Dis4”at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
f HORÁRIO das

111 i||!i||ii||ii||ii||Hl!iiiinilii||iiiiii||iii|iiiiii||i ’i||i:iliilliitKilI*iili<iliiltiilliWUlHfliiMiilliiilitwniliWilfi<iiit|iii;iiiiii i|| immitii; c migį

Filhas de Maria - Cr. 1410,00 
Kimbol * Cr. 1927,00 
Vira Lata - Cr. 1746,00 
Zuikutis - Cr. 500,00 
Argolas - Cr. 1430,00 
Varžytinės - Cr. 900,00

Viso per šias dvi dieni gauta 
Cr. 22.324,00. Išlaidos nors 
dar neapskaičiuotos, bet jus 
nebus didelės, nes nemaža da 
iktų ir maisto produktų yra 
suaukotų Kurie dar nėra pri 
sidėję aukomis, fantais, mais
tu, prašomi paaukoti, nes tuo 
būdu bus mažiau išlaidų, o 
daugiau pelno Kermošiui da 
iktus ar maistą galima įteikti 
klebonijoje, arba mokykloje.

Reikia pasidžiaugti, kad vi 
si talkininkai uoliai ir sąžinin 
gai dirba, todėl ir kermošius 
duoda gražias pajamas.

— Dail. Ant. Navickas šią 
savaitę baigė dekoruoti lietu 
vfų bažnyčios Vila Zelinoje 
presbiteriją ir didįjį altorių. 
Presbiterija ir didysis altori
us labai gražiai atrodo.

— Kun. K. Miliauskas sa
vaitės pradžioje įšvyko ilges 
niam laikui atostogų į Norte 
do Paraná pas lietuvį fazen- 
uierių Praną Kandratą.

—- Seselių gimnazijos moksle 
iviai šį sekm. vyks į aukščiau 
šią São Paulo viršukalnę Ja- 
raguá Išvykstantiems mišios 
bus 6 vai. .

— Spaliaus mėn. 30 d. bus 
paskutine kermošiaus diena. 
Tą dieną laukiama ir iš toliau 
daugiau žmonių Vila Zelinon 
atsilankant ir tuo paremiant 
bažnyčios darbus.

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

8 às 19 horas.

LAIKRAŠČIO «MÚSU LIETUVA» ĮVYKSTANČIO VA
KARO 1955 M. SPALIAUS MÉN. 22 D. VILA ZELI

NOJE, GIMNAZIJOS SALĖJE.
PROGRAMA

1 - Įžanginė kalba — — — J. Antanaitis
2 - «Mikita» tautinis šokis - išpildo lietuvių kalbos moky-

[klos vaikai
3 - La Spagnola (Bolero) — Vincenzo di Chiara
4 - Torna Soriento — — — Di Curtis

Solo dainuoja Vikt. Tatarúnas 
Akompanuoja - I. Adomavičiūte

5 - Dienos temomis (feljetonas) r— skaito J. Valavičius
6 - Lietuviškas popuri
7 - IV šimtmečio São Paulo maršas

armonikėlė išpildo Artūras Abromavičius
8 - Tamsiojoj naktelėj — — — J. Šimkus
9 - Anoj pusėj Dunojėlio _ _ j. Šimkus

Solo dainuoja Aleks. Boguslauskas 
Akompanuoja komų. Juozas Strolia

10 - «Kalvelis» tautinis šokis — išpildo ateitininkų
[šokėjų grupė.

11 - Funiculi-Funicula — Italu liaudies daina
12 - Šypsnio daina (A canção do riso) - D. Auber

Solo dainuoja Henriqueta Ehlers 
Akompanuoja Rita Sprogis

13 - Anoj pusėj Nemuno — _ _ J. Strolia
14 - O dalele, tu mano — — B. Vasiliauskas

Vyru kvartetas: V. Tatarúnas, A. 
Boguslauskas, A. Abromavičius ir 

J. Gaigalas
Akompanuoja komp. J. Strolia

15 - Mūsų aktualijos - kupletai — išpildo A. Vinkšnaitis
Akompanuoja L. Bendoraitis

ŠOKIA

— Šis sekmadienis yra mi
sijų sekmadienis. Surinktos 
bažnyčioje aukos yra skiria 
mos misijoms.

— Spaliaus m. 22 d. Vila 
Anastacio lietuviai ruošia 
kun B. Sugintu! pagerbimo 
vakarienę.

— Kitą sekmadienį Vila 
Anastacio, lietuviams bus pa 
maldos 8:30 vai.

Šiomis dienomis Tėvų Jė
zuitų viršininkas kun. Br. 
Krikštanavičius grįžta atgal 
Čikagon, aplankęs vienuoly
no reikalais Braziliją ir Uru 
gvajų.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI.
Lietuvių Sąjungos Brazilijo 

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marijas»/maldaknygė/ — 100 cr.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė 

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

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

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

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos 
bažnyčios.

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

® entistas
Clínica Dentária Popular 

“£âo Judas Tata”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

I
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

je Valdyba šiuo praneša, kad 
šauktas spalių mėn. 9 d. 15 
vai., Sąjungos būstinėje, vi
suotinas S-gos narių susirin
kimas, neatvykus reikiamam 
narių skaičiui, neįvyko. To 
dėl, š/m. spalių mėn. 23 d. 
15 vai. 30 min., Rua Lituania, 
67, Moóca, šaukiamas kitas 
visuotinas S gos narių susi
rinkimas, kuris, pagal veikiau 
čius S-gos įstatus, bus laiko
mas teisėtu prie bent kurio 
S gos susirinkusiu narių s.kai 
čiaus.

Dienotvarkėje numatyta:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Susirinkimo Prezidiumo 

rinkimas,
3) S gos įstatų keitimas ir
4) Bėgamieji reikalai.

LSB Valdyba

V. ir J. Skurkevičiai Cr.® 
2.000.00 (vienai stacijai) B ir 
M. Andruškevičiai 20 doleriu.

Po Cr.® 500,00: N. N., Mari 
ja Kazakevičienė. Anelė Bra- 
žionienė Cr.® 300,00.

A ir J. Gritėnai Cr.® 100,00
Už aukas nuoširdžiai dėkoju.

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

Šią savaitę vėl atėjo kele 
ta laiškų iš Lietuvos. Apie 
gyvenimą Lietuvoje beveik 
nieko nemini. Net nežino 
kas kaimyniniame kaime gy 
vena.

— Neužmirškite iš anksto 
užsirašyti į L. K. Bendruome 
nės choro pikninką lapkričio 
mėn. 13 d. į Praia Grande.

— Brazilijos politika «atauš 
ta» po rinkimų. Juscelinio 
Kubitschek užims prezidento 
pareigas sausio 31 d. Kalbos 
apie pervermą jau aptilsta. 
Išrinktąjį prezidentą remia 
politinės partijos, kurios jo
kiu būdu neleis, kad komunis 
tai turėtų didesnės įtakos į 
krašto valdymą Kad komu 
nistai balsavo už Juscelino 
Kubitschek ir Jango Goulart, 
tai faktas. Bet ir Adhemar 
de Barros savo laiku pasi
naudojo jų balsaus. Jie ga
vo iš kandidatų keliolika mi 
lijonų ir tuo pasibaigė. Iš vi 
so Brazilijoj politika sukasi- 
ne apie partijų programas, 
bet. apie atskirus asmenis.

SIUVIMAS - OVERLOCK

Duodama į namus siūti įvai
rių rūšių nylon bliuskutės ir 

kelnaitės, Teirautis: 
Rua Oriente 480.

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 
lingoms informacijoms gauti 
kreiptis adresu: rua Ibitirama 
905, V. Prudente.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų 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.

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 
ràm prie gero susiekimo, rua 
Carné 1128, arti prie Av, Paes 
de Barros (Mooca).
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