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Rusijos vyriausybėje laukiama 
pasikeitimų

Gruodžio mėn. 23 d. bus su 
šauktas vyriausias sovietas— 
parlamentas. Šiais metais jau 
trečią kartą. Tai nepapras
tas įvykis. Vyriausio sovie
to susirinkimas šaukiamas tik 
esant svarbiems reikalams. 
Pavyzdžiui šių metų pradžioj 
per sovieto susirinkimą Ma
lenkovas save apsikaltino ne 
kompetetingumu būti vyriau
sybės pryšakyje ir atsistaty
dino. Politiniai stebėjai sako 
kad ir dabar kas nors svar

Anglijos diplomatai 
Vašingtonan

Washingtonas praneša, kad 
Amerikos prezidentas pakvie 
tė Anglijos ministerį pirmi
ninką ateinančią metų, sausio 
mėn. pabaigoje, 30 d. sausio, 
atvykti Washingtonan. Kvie
timą Anglijos vyriausybė pri 
ėmė.

Kompetentingi sluoksniai 
praneša, kad Eden ir Eise 
nhower apžvelgs Vakarų stra 
tegiją sąryšyje su nepavyku
sia Ženevos konferencija ir 
kitus svarbius įvykius, kaip 
pavyzdžiui Egipto apginklavi 
mą sovietų ginklais, Kručevo 
ir Bulganino puolimą vakarie

Churchill liepia 
apsigalvoti

Londonas yra pakvietęs ir 
ateinantį pavasarį laukia 
Kremliaus tūzų. Bulganino ir 
jo bendradarbių atsilankymo 
Anglijon. Sąryšyje su pasku 
tiniais sovietų puolimais An
glijos, Churchill vyriausybei 
pataria pagalvoti apie Mask 
vos vyriausybės atstovų vizi 
tą. Kitados pats Churchill 
buvo didelis šalininkas su 
Maskvos diktatoriais susitiki
mų.

Krucevas žiauriai 
puola Anglija

1 Jau kelios dienos kai Bul
ganinas ir Kručevas lanko 
Azijos tautas. Tautas, kurios 
kitados yra buvę anglų kolo
no jomis. Kremliaus diploma 
tai šį faktą visur ir labai uo 
liai išnaudoja anglus tiesiog 
įjlėšikais išvadindami, o save 
labai išgiria. Štai pavyzdžiui 
Bi r mani joje Nikita K r u č e v 
kalbėjo: «Jūsų valstybė jau
na. Neturite inžinierių n e i 
patyrimo, bet jus jų osate re 
ikalingi. Juos mokytis siųs
kite pas más.... O ką dabar 
sakysiu, kai kam nepatiks. 
Bet aš nesakau kalbos jiems 
patikti, anglai sėdėjo ant jū
sų sprandų ir apvogė jūsų ta 

baus įvyks. Spėjama, kad 
Molotovas eis «atsargon». Juk 
dar neseniai jis prisipažino 
savo ideologines klaidas.

Reiškia viešoji nuomonė jau 
paruošta.

Anglį) spauda spėlioja, kad 
Rusijoj baigsis triumvirato vai 
dymo forma. Nikita .Kručev 
norįs paimti visą valdžią, taip 
kaip kitados Stalinas, į savo 
rankas. Kiti dar sako, Malen 
kovas vėl iškilsiąs. Bet tai 
tik spėliojimai. Kiek jie rea 
lūs parodys netolima ateitis.

čių jų kelionės proga po Azi 
ją, Berlyno blokados klausi
mą, na dar ligi sausio pabai 
gos gali iškilti daugiau svar
bių reikalų.

Kartu su Anthony Eden Wa
shingtonan vyks ir užsienio 
reikalų ministeris Harold 
MacMillan.

Clement Attlee opozicijos 
vardu šį susitikimą užgyrė. 
Bendrai tiek Anglijoj, tiek ir 
Amerikoje svarbesniais užsie 
nio politikos klausimais opo
zicija eina išvien su vyriau
sybe Tai didelis demokrati
nio, politinio subrendimo pa
žymys.

utą. Sovietų tauta jaučiasi 
laiminga atmetusi priespaudos 
politiką. Kiekviena tauta tu
ri teisės gyventi savu gyveni 
mu » Bet faktai visai kitokį. 
Birmanijai nepriklausomybę 
suteikė ir nuo japonų apgy
nė ne rusai, bet anglai.

Nikita Kručev labai žiauri
ai meluoja, sakydamas, kad 
kiekviena tauta turi teisės gy 
verti savitu gyvenimu. Kur 
Lietuvos ir kitų kraštu lais
vė? Jos neša raudonoje kolo 
nializmo vergijos jungą, ko
kio nieks dar nėra nešęs.

Ãggentnwje
Areštuoja nuversto preziden 
to Lonardi draugus bendradar 
bius. Pats Lonardi yra išvy
kęs Amerikon Jo bute buvo 
padaryta krata. Argentinos 
vyriausybė ruošiasi uždaryti 
komunistų partiją Miestų aikš 
tėse nugriauti Perono ir jo 
žmonos Ievos paminklai. Stu
dentai reikalauja, kad švieti
mo ministeris būtų pakeistas. 
Dar truks ligi revoliucijos su 
trenktas gyvenimas įeis į vė
žes.

— Amerika Jungtinėse Tau 
tose siūlo priimti nutarimą, 
kad ginklavimąsi kontroliuoti 
iš oro sprausminiais lėktuvais 
per dieną galima didžiausius 
plotus apžvalgyti ir nufotogra 
fuoti. Bet ar rusai įsileis sa-

KVIEČIAME VISUS LIETU v JUS

j LINKSMA TRADICINI NAUJU 1956 METU SUTIKIMA
kurį ruošia L. K. Bendruomenės Choro Rėmėjai ir Cho

ristai V. Zelinos Gimnazijos salėje. Pradžia 21 vai.
Įėjimas — Choro Rėmėjams i r jų šeimoms: 

vyrams - Cr $ 180,00 - moterims - Cr S 120,00 
Pašaliniams — Cr.S 250,00

L. K. Bendruomenės Choro Valdyba

Sesebų gimnazijos V. Zelinoj pirmoji abiturientų laida: gru
odžio m. 20 d. jie gaus gimnazijos baigimo diplomus.

vo teritorijon?

— Argelijoje ir Maroke vis 
dar neramu. Tarpusavio ko
vos., užpuolimai tebevyksta, 
kuriuose desėtkai žmonių žus 
ta.

— Prancūzijos parlamentai) 
rinkimai bus sausio m. 2 d. 
Rinkimų propaganda prasidės 
13 d. gruodžio. Už ką balsvo 
tojai pasakys, sunku atspėti

Suomijos nepríMansomybés 
švente.

Gruodžio mėn 6 d. ryžtinga 
suomių tauta šventė savo ne 
priklausomybės dieną. Lai
minga suomių tauta, nors ir 
po sunkių bandymų, karo su 
r sais, savo nepriklausomybę 
apgynė.

Suomių vyriausybė savo pa 
reigas kitoms tautoms uoliai 
pildė. Kai krizio metu daug 
valstybių sustojo mokėję Ame 
rikai skolas, Suomija mokėjo 
reguliariai. Po 1939 m. karu 
su Rusija Suomija buvo ap
krauta didelėmis rekvizicijo
mis. Suomiai ir jas mokėjo 
Rusai jų dalį norėjo dovanoti 
bet suomiai šios «dovanos» 
nepriėmė. Ir 1952 m rugsė 
jo mėn. 19 d. atmokėjo Mask 
vai paskutinę rekviziciją. Ru 
sai iš suomių išlupo penkis 
šimtus ir septynias dešimts 
tūkstančiu aukso dolerių ir 
342 vagonus prektų. Dolerius 
ir prekes rusurns atidavė, 
bet laisvę ne.

— Singapūro sala gaus au
tonomiją. Taip pat ir Kipro 
sala, kur eina tarpusavė ko
va del priklausomybės grai
kams ar turkams.

Malik nervuojasi del 
teisybės.

Jungtinių Tautų Organizaci 
jos specialiame politinio ko
miteto susirinkime, Kubos de 
legatas Emilio Nunes Portu- 
ondo, kalbėdams apie naujų 
narių įsileidimą į UNO tarp* 
jų paminėjo Pietų Korėją ir 
Lietine Viet Nam valstybes, 
kurios nėra priimtinų į Onu 
eilės sąraše. Jos yra buvusi 
os komunizmo agresijos au
kos. Taip pat paminėjo ir 
Rytų Vokietiją, kuri yra ak
las Maskvos įrankis.

Rusų atstovas Malik del 
šio Kubos atstovo pareiškimo 
protestavo prašydamas susi
rinkimo pirmininko neleisti 
šia tema kalbėti ir kalbos 
neužregistruoti dokumentuo
se. Komunistai bijo teisybės. 
Yra jau nemaža Jung. Tauto 
se įvairių kraštų atstovų, ku 
rie Maskvos raudonukams į 
akis rėžia teisybę apie jų im 
perialistinę politiką. Kiti 
apie pavergtąsias tautas dau 
giau ir dažniau užsimins vie
šai kaip patys pavergtieji 
darys daugiau propagandos 
apie save. O komunistai tei 
singos propagandos labai ne
mėgsta. Visų pavergtųjų tau 
tų atstovų, gyvenančių laisvė 
je yra pareiga kiekviena pro 
ga laisvam pasauliui priminu 
apie komunizmo žiaurųjį im 
perializma, kurį jie nori pri 
mesti visam pasauliui. Savo 
reikalus, savas nelaimes pa
tys kenčiantieji turi skelbti.

'x

Vliko Sesija Jungi. Ameri
kos Valstybėse

Vliko pirmininko išrinktas J. 
Matulionis, VT pirmininku —

A. Devenienė

1955 m. lapkričio 24 27 d. 
d New Yorke vyko pirmoji 
Vliko sesija JAV se. Ją ati
darė nuvykęs Iš Vokietijos 
Vliko pirmininkas M. Krupa 
vičius. Be to, joje dalyvavo 
seniau į BET posėdžius nuvy 
kęs ir JAV pasilikęs URT 
valdytojas Dr. B Karvelis. 
Nors ir Vliko deleguotas ir 
gavęs vizą, bet taupydamas 
lėšas. IT valoytojas M. Gelži 
nis nuo kelionės paskutiniu 
momentu atsisakė, o kviečia 
mani vykti savo lėšomis LVS 
atstovui Dr. V. Literskiui ne 
buvo suteikta net ir trumpa- 
laiiiė viza, paaiškinant, kad 
jis seniau buvęs dėl sveika 
tos kaip emigrantas atmestas 
be to, ten turįs šeimą, todėl 
ir negalįs vizos gauti. . .

Vliko posėdijos JAV-se ati 
darymo proga Lietuvos minis 
beris B. Žadeikis perdavė lin 
kėjimus sėkmės iš Valstybės 
Departamento referento Babal 
tijo reikalams p. H. Trivers. 
Į Vilku posėdį atsilankė gen 
konsulas J. Budrys, kuris per 
davė min. B. Žadeikio sveiki 
niraą ir pasveikino savo var 
du ALT vykdomasis komite 
tas atsiuntė sveikinimo tele 
gramą. JAV ių Lietuvių Ben 
druomenės tarybos pirminio 
kas J. Šlepetys pasveikino 
Bendruomenės vardu. Gene
ralini* konsulas p. J. Budrys 
visą laiką dalyvavo Vliko po 
sėdžiuose ir stebėjo darbų 
eigą. Lygiai dalyvavo ir dar 
bus sekė ir Alto informacijos 
Biuro direktorė M. Kižytė. 
Posėdžius sekė taip pat JAV 
se leidžiamų lietuvių dienraš 
čių «Draugo» ir «Naujienų» 
specialūs bendradarbiai, o lie 
tuvių spauda ir lietuviškosios 
radijo transliacijos buvo in
formuojamos apie posėdžiu 
eigą, diskusijas, priimtąsias re 
zoliucijas ir nutarimus tain ti 
krais komunikatais.

— Š/m. lapkričio 17/18 d. d. 
buvo Vilniuje susirinkęs po
sėdžių Lietuvos kp ck. Savo 
7-jame plenume konstatavo 
visą eilę partiniame darbe 
trūkumų ir pareikalavo susti 
printi kovą 
su «buržuaziniais ideeloginia 
is likučiais» ir pagyvinti anti 
religinę propagandą. Prane
šimus skaitė ck sekretoriai 
M. Afoninas ir V. Niunka. 
Kalbą pasakė ir Sov. Sąjun
gos ck propagandos bei agi
tacijos skyriaus vedėjo pa 
vad. Puchinas Lietuvos kp 
9-sis suvažiavimas numatytas 
sušaukti 195G m. sausio mėn. 
Ck sekret. M. Šumauskas jau 
anksčiau per «Tiesą» gyrėsi, 
kad, esą, «išvystant aukštąjį 
mokslą, T. Lietuva žymiai 
pralenkė Vakarų Europos ša 
lis. . .»

- 1955/XI/23 Vilniuje bu
vo iškilmingai atžymėta «TS 
liaudies artisto» K. Petraus
ko 70 m. sukaktis. Verdi o- 
peroje «Othelo» svarbiausią 
Othelo vaidmenį dainavo pats 
sukaktuvininkas, labai šiltai 
sutiktas publikos. Per radiją 
duota apie jo kūrybą «apy
braiža».
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a ir Vadai
C K U S

rinę bei politinę įtaką toli už 
savo krašto ribų, padaryti sa 
vo sunkią ir savotiškai susi
dariusią kalbą plačiausiai 
naudojamą pasauly. Jei salo 
je bei dominijose savo laiku 
taip aštriai skelbiamas sočia 
lizmas, Europos kontinente 
turėjęs tokias aštrias klasinės 
neapykantos, antireliginės ko 
vos bei perdėto internaciona 
limo formas, pas britus grei
tai virto gana tolerantišku, 
susiderino ne tik su tos tau
tos charakteriu bei tradicijo 
mis, bet ir su krikščionybe, 
kaip neatjungiama tautos gy 
venimo apraiška. Britų isto 
rijoje dideli yra eilės jų mi- 
nisterių pirmininkų vardai. 
Visi jie gimė ir išaugo jų de 
moKratijoje. Ir šiandien gyvi 
tebesą ju vadai, kaip Chur
chill. Eden. Attlee, naudojasi 
pelnyta pagarba bei sugeba 
parodyti vienas kitam pride
ramo respekto. Tą patį daro 
ir jų spauda. Panašiai yra. 
britų dominijose bei skandi
navų kraštuose

Panašiai yra. 
ir čia — JAV. Iš tautos ate 
ję vadai įgyja visuotinio pri 
pažinimo ir naudojas' pelny
ta pagarba. Partiniai skirtu
mai netrukdo jiems bendra- 
draniauti ir vienas kitą pa
gerbti, kai to rekalauja vie 
šasis reikalas.

MŪSŲ KRAŠTO DEMO

KRATIJA

Nustojome nepriklausomy
bės tada, kai kūrėsi Jungt 
Amerikos Valstybės, kai pran 
efizų tauta iškėlė laisvės vėli

Demokratij
K . M O

SENŲJŲ DEMOKRATIJŲ 
PAVYZDŽIAI

Pats demokratijos terminas 
pas mus yra atėjęs iš graikų 
lygiai kaip kaikurias senosios 
Graikijos valstybes, pirmoj ei 
lėj Atėnus, galime laikyti de
mokratijos lopšiu. Esame pra 
tę suprasti, kad demokratine 
santvarka laikome tokią, ku
rioje valdžia gauna įgalioji
mas iš visuomenės ir nuolat 
yra visuomenės kontroliuoja
ma. Nustatytais laikotarpiais 
tie įgaliojimai rinkimų keliu 
patikrinami iš naujo. Yra sa 
vaime aišku, kad mūsiškąja 
prasme demokratinė santvar
ka gali būti tikriau pritaikin 
ta tik tokioje visuomenėje, 
kuri yra pasiekusi tam tikro 
kultūros bei civilizacijos ly
gio. Betgi ir primityvesnių 
tautų vadovybės daugiau ir 
mažiau visada yra gavusios 
t-au įgaliojimus iš jų vadova
ujamos visuomenės. Kai su 
tos visuomenės interesais ne 
siskaitoma, tada prasideda ti 
ronija bei visoks išnaudoji
mas, nesvarbu kokiu vardu 
režimas besivadintu.

Visur, kur demokratija tvir 
čiau prigijo ir patvariau išsi 
laikė, ji neišsivertė be vadų 
kurie tai demokratijai atnešė 
pastovumą bei sugebėjo visuo 
menėje įskiepyti jai pagarbą. 
Nepaslaptis. kad tai daug ge 
riau pasisekė šiaurinėms tau 
toms, kurios savo charakteriu 
lengviau pajėgė pasisavinti 
demokratijos principus ir sa 
vo kraštų praktiškame gyve 
nime juos pritaikyti taip, kad 
tikrai išeitų visuomenės ir 
valstybės naudai. Anglosak 
sų ir skandinavų kraštai yra 
naujųjų laikų demokratinio 
pastovumo ir iš to išplaukiau 
čio gerbūvio bei pažangos 
pavyzdžiai. Tačiau tie kraš 
tai Ivgiai kaip ir senųjų grai 
kų, sugeba suderinti demokra 
tini principą su pastovumu, 
ru pagarba visuotiniai pripa
žintam autoritetui, su asmeny 
nės įtaka viešajam gyvenime. 
Demokratija nereiškia anar
chijos, ji taip pat negali pre 
tènduoti į galias, kurios yra 
žmogaus kompetencijos ribų 
sąlygojamos amžinųjų dėsnių. 
Britai visada didžiuojasi, kad 
savo saloje jie pajėgė ir pa
jėgia derinti šimtmečių iške 
liamus kraštutinumus.

Jie patys žino, kad ir jų is 
tprijoje yra ne vien šviesūs 
momentai, tačiau nepasiseki
mai jų neatbaidė nuo pasista 
tyto tikslo siekimo ir tai į g a 
lino juos išplėsti savo kultu- 

avas, kai tuo pačiu laiku Eu 
ropos rytuose dar siautėjo 
monarchinis absoliutizmas ir 
jo palydovas feodalizmas. Pa 
tekę į milžiniško rytų kaimy 
no valdžią, išbuvome joje li
gi to, kol dėl tos tautos vadų 
neapdairumo, dėl perdėto kon 
servatyviškumo. toji valdžia 
pateko į kito baisaus kraštu
tinumo rankas. Tuo metu pa 
jėgę išsivaduoti iš kaimynų 
valdžios ir atsikūrę bent dalį 
savo krašto nepriklausomam 
gyvenimui, dabar jau vėl ku 
riš laikas vargstame svetimų 
jų priespaudoj. Skirtumas toks 
kad šių dienu emigracija di 
dele dalimi pasiekė anglo-sa- 
ksų kraštus ir juose turi pro 
gos iš arti pamatyti patvaria
usios demokratijos kasdieni
nę praktiką. Tas pažinimas 
turėtų būti palaimingas tam 
atvejui, jei sulauktume Tėvy 
n ė s atvadavimo Lenkdami 
galvas prieš krašte likusius 
kovotojus, atiduodami visoke 
riopą pirmenybę jiems Tėvy
nės atsikūrimo atveju, mes 
visdelto galėtume parnešti į 
kraštą iš svetur įgytą demo
kratinio tvarkymosi prityrimą 
ir jį pritaikyti namie. Savai
me aišku, kad kiekvienas kraš 
tas, kiekviena tauta turi savo 
privalumu, kad nieko nerei 
kia kopijuoti, tačiau taip pat 
nereikia vengti pasimokyti, 
jei yra iš ko-

N E PRI K L A U S O M Y B ĖS MET U 
POLITINIS REIŠKIMASIS

Mūsų nepriklausomybės lai 
kotarnyje pasireiškė keturios 
stipresnės politinės grupės, 
jos visos taip nat turėjo ir sa 
vo aiškius vadus. Kiek v y - 
resni buvo vadai tų grupių, 
kuruos susiformavo dalinai 
rusų opozic’nųi grupių įtakoj 
tai social demokratai ir vals-

Jose Maža, Čilės delegacijos pirmininkas Jungtimi; Tautų 
Organizacijoje, New Yorke, kalbasi su Amerikos užsienio 

reikalų minisieriu Foster Dulles.

B. Brazdžionis

Aušros Vartų Marijai
Marija, Motina geroji 
Tėvynės mūsų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ją globojai, 
Globok ir vėtrose kovos.

Tėvų sodybos žiburėlis.
Te amžių amžiais neužges. 
Ant savanorio kapo gėlės. 
Tesaugo viltis mūs brangias.

Išėjus skausmo kelią kartų 
Tenepaluš ir nepalinks, 
Tau padėkot prie Aušros Vartų 
Visa tauta tesusirinks.

Manja, Motina geroji, 
Tu būki saule mūs šviesia. 
Taikoj ir laisvėj mus globojai, 
Globok ir karo dienose.

tiečiai liaudininkai. Tos gru 
pės turėjo savo vaidmenį ir 
įtaką ypač pirmaisiais mūsų 
nepriklausomybės metais. Li
audininkai savo nusipelnusį 
vadą Mykolą Šleževičių yra 
palaidoję dar Lietuvoje, o so 
cialdemokratų vadą J. Ramins 
ką tebetikime savo tarpe, tie 
sa, amžiaus naštos kiek nu
vargintą. bet vis dar aktyvų 
ir reikšmingą mūsų laisvės 
kovų dalyvį.

Neradęs siektos atramos nė 
pas liaudininkus, nė pas krik 
ščionius demokratus A. Sme 
tona sukūrė savo tautininkiš- 
ką srovę ir jai vadovavo. Ta 
srovė vėliau turėjo atskalą 
gabaus, bet be aiškios progra 
mos ir su pavojingais meto
dais A. Voldemaro sukurtoje 
grupėje Tautininkai daugiau 
atsirėmė į karinius sluogsni- 
us ir iš valdė jau ne demokra 
tiniu būdu mūsų kraštą beve 
ik ligi pat didžiosios tragedi
jos 1940 m. Tas laikotarpis 
sukelia savaime suprantamų 
kontroversijų, tačiau tai netu 
ri trukdyti mus šiandien nuo 
pagarbos, kuri priklauso tos 
grupės vadams, kaip mūsų ta 
utinio bei valstybinio atsikū
rimo darbuotojams, kaip mų 
sų valstybės buvusiems ofici
aliems reprezentantams Jų 
sukurtos grupės reiškiasi ir 
emigracijoje, neiš vengdamos 
blaškymosi, kuris pirmiausia 
turbūti atsiranda dėl aiškes

nės vadovybės stokos. Taip 
jau atsitiko, kad grupės, kuri 
as laikome vadistinėmis. šiuo 
metu nepajėgia iškelti iš sa
vo tarpo platesnio masto po
litikų. nors šiaip jungia savo 
tarpe nemažai pozityvių jėgų.

Vakarų įtakoj susikūrę kri 
kščionys demokratai labai sto 
kojo vadų pirmaisiais metais, 
kai reikėjo formuoti partiją 
bei imtis gyvenimo statomų 
uždavinių vykdyti. Tačiau grė 
itai iškilo M. Krupavičiaus as 
menybė, jį papildė eilė iš Va 
karų universitetų grįžusių mū 
sų inteligentų. Palyginant ja 
unesnis atsistojęs savo parti 
jos prieky M Krupavičius ir 
šiandien, jau sulaukęs 70 m. 
amžiaus, tebestovi mūsų lais
vas kovų pryšaky. Klysta, 
kurie nori mažinti M. Krupa
vičiaus ir jo vedamos partijos 
vaidmenį pirmaisiais neprikla 
usomybės metais. Buvo, tie
sa. klaidų, kas jų nedaro? Ta 
čiau pagrindinis kelias buvo 
didelis, tiesus ir nuveikti dar 
bai, padedant jaunai valsty
bei pagrindus buvo labai di
deli. Sunki, emigracijos slo 
gučio labai nelygi priešo atž 
vilgiu mūsų laisvės kova taip 
pat reikalauja nepaprastos 
kantrybės bei energijos. Visa 
tai turint galvoj, M. Krupavi
čiaus vaidmuo mūsų tautai 
darosi ypač didelis. Kaip

(pabaiga 3 pusi.)

Vysk. Fulton Sheen

Dvasinis Bankrotas.5
“Vienas žmogus turėjo du 

sūnus. Jaunesnysis jų tarė 
tėvui: tėve, atiduok dalį tur
tų, kurie man priklauso. Tė 
vas padalino jiemdviem savo 
turtą. Greit po to jaunesny
sis visa surinkęs iškeliavo į 
tolimą šalį ir lėbaudamas iš
eikvojo savo turtą”

J’okia yra Išganytojo paly 
ginimo pradžia apie sūnų pa 
iaidūną. Ji perskaičius, pir
mas klausimas, kurį žmogaus 
protas stato, tai kodėl jaunes 
nysis sūn”s panorėjo apleisti 
savo tėvo namus? Sprend
žiant iš Evangelijos, po to, 
k?.da sūnus palaidūnas į tėvo 
namus sugrįžo, atrodo, kad 
tie namai buvo pavyzdingi, ir 
nieko juose netrūko Bet pir
ma. negu skaudus gyvenimo 

patyrimas privedė jaunesnįjį 
sūnų prie supratimo, jis gal 
manė, kad tėvo namuose per 
daug drausmės ir autoriteto, 
nerdaug varžoma jo laisvė, 
kad tėvas savo vaikų valdy
me buvo perdaug atsilikęs 
nuo modernaus šių dienų gy
venimo.

Jaunesnysis sūnus gal ne
karta vienas sau sakė, kad 
reikia gyvenimą išnaudoti ir 
gyvenimo linksmybėmis bent 
retkarčiais pasinaudoti, atsi
palaiduojant nuo dorovės 
varžtų. Nors sunku spręsti 
ar tai jaunesniojo sūnaus ne 
pastovus būdas, ar noras išsi 
laisvinti iš tėvo drausmės ir 
autoriteto privedė jį prie to 
žygio Nežiūrint, kaip ten bu 
vo. yra faktas, kad jis iš tė

vo pareikalavo, kad šis jam 
atiduotų jo turtų dalį Jis 
manė, kad savo asmeninei 
naudai ir laimei turtą geriau 
sunaudos, negu kad’ tai gale 
jo padaryti tėvas Tėvas jo 
reikalavimą patenkino, nes 
prievarta versti namie pasi 
Ūkti, kad jis savo valią ir 
šio jau seniai save namus bu 
vo apleidęs, būtų buvę nenau 
dingą. Čia turime žmagižką 
pavyzdį, kaip mūsų Dangiška 
sis Tėvas, kuris davė mums 
laisvos valios dovaną, atsisa 
ko ją nuo mūsų atimti net ir 
tuomet, kada mes ta valią 
net ir blogiems tikslams pa 
naudojam. Laisvo žmogaus 
prieš jo palies norą geru ne 
padarysi.

“Greit po to jaunesnysis sū 
nūs visa surinkęs iškeliavo į 
svetimą šalį”, sako Evangeli 
įa. Tikras žmogaus gyveni
mo pavyzdys. Gendanti šir
dis palaipsniui nutolsta nuo 

Dievo Žmogus, kada dar vis 
įieško džiaugsmų, dar yra sa 
vo valdovu, kol jo neužvaldo 
blogi darbai ir nuodėmės. 
Kol jis visa tai surenka, praei 
na laiko, bet kartą surinkęs 
jis leidžiasi i svetimą šalį — 
o tikroji svetima šalis yra tik 
viena — tai šalis, kur nėra 
Dievo. Pradžioje, turėdamas 
tnrta, ir džiaugdamasis nau
jai įgytos laisvės linksmybė
mis. kuri jį atpalaidavo nuo 
tėvo drausmės ir autoriteto 
jaunikaitis manė, kad jis atra 
do raktą, kuris atidaro duris 
į visokeriopa laimę

Pasaulyje yra labai daug 
tokiu žmonių, kurie sako ir 
kitus moko; kad nėra blogas 
daiktas daryti tai, kas ką no
ri, kas kam patinka, kad tik 
tas būtų naudinga. Vaizdas 
po vaizdo žavinčio grožio ki
lo prieš jo akis, ir šėlstan
čios pagundos, kurioms jis 
nepajėgė atsispirti, stūmė jį 

tolyn į palaidą lėbavimo gy
venimą. Ir taip jo gyvenimo 
linksmybių taurė liejosi.

Bet toki pasilinksminimai 
yra sezoniniai, laikini, greit 
praeinančio pašėlimo įkaitin
ti — sūnaus palaidūno klajo
nių sapnai. Kūniškais džiau
gsmais ir nuodėme jam buvo 
leista naudotis tik tol, kol tas 
didino jo pagundas, kaitino 
gašlumą, naikino sveikatą, bet 
niekad nepasotino. Noras tu 
rėti vis daugiau ir daugiau 
linksmybių augo. Apetitas to 
kuo buvo maitinamas, didėjo, 
o pasitenkinimas mažėjo. A- 
petitas augo, o pasotinančio 
maisto kiekis mažėjo. Nuode 
n?ė žadėjo saldų pasitenkini
mą. bet davė tai. ką galėjo 
duoti — kartų pasibjaurėjimą.

Greit sūnaus palaidūno jau 
nystė buvo sunaikinta, sveika 
ta išsisėmė, turtas išsieikvo
jo, nusiminimas, kaip neišgy
doma liga, jį graužte graužė,
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kas kokių kontroversijų beji- 
eškotų, kiekvienas geros va
lios lietuvis turi mokėti ir iš 
reikšti pagarbą bei dįėkingu- 
mą, kai tam yra momentas. 
Daugumas taip ir darome. 
Tačiau čia norisi priminti ka 
ip tik tautininkų laikyseną. 
Kaip buvo minima A. Smeto
nos mirties dešimtmetis, kata 
Ūkų grupės visur dalyvavo ir 
tai buvo su pasitenkinimu pa 
brėžta pačioje tautininkų spa 
ūdoje. Ogi M-.- Krupavičiaus 
jubilėjaus proga šių grupių 
spauda neturi drąsos reviduo 
ti save ir net šiuo momentu 
tebesivėrčia savo perdėtai ne 
gatyvia laikysena. Mums lai 
kas pajėgti bent svarbesniais 
momentais išsinerti iš srovi
nės rutinos ir vertimi įvykius 
bei darbus platesniu mastu.

KĄ ŽADA (ATEITIS?

Jei bus nepriklausoma Lie
tuva, be abejo, ji bus demo
kratinė. Tai demokratijai pa 
sitarnausime juo daugiau, juo 
realiau pajėgsime apsijungti 
svetur būdami. Kai skaitome 
kad ukrainiečiai užsieny turi 
daugiau kaip dešimt partijų, 
mums baugu darosi. O kaip 
pas mus? Norėdami, galime 
ir daugiau dešimties priskai- 
tyti. Atrodo, kad daugiausia 
pasitarnausime kraštui, j ei 
svetur būdami apsijungsime į 
olatesnius junginius ir išmok 
sime demokratiškiau vertinti 
vieni kitus. Tuo noriu pa
brėžti, kad turime išmokti vi 
si pagerbti visų grupių nusi
pelniusius vadus, turime iš
mokti viešai pripažinti, kad 
visi galime klysti, bet ir visi 
turime sugyventi bei bendra
darbiauti, turime griežtai at
mesti tokį politikavimą, kuris 
rerriiasi vien tik kitų grupių 
veiklūs bei joms vadovaujaa- 
?čių asmenų šmeižimu.

Turime senųjų politinių gru 
pių organizacijas išeivijoje, 
turime ir bandymų sukurti na 
uju. Viskas bus gerai, jei at 
skirų asmenų perdėtos pre
tenzijos ir nenugalimas atka
klumas nesutrukdys mums iš 
sįugdyti savo veiklai tikras 
demokratipes tradicijas, kuri 
os įgalins išbūti vieningais 
šiuo nepaprastai sunkiu ir pa 
vòjingu metu.

Vokietijos išradimai 
aviacijoje

Šį rudenį Maencheno aero
drome Oberwiesenfeld įvyko 
21 naujai Vokietijoje sukons
truoto lėktuvo bandymas. Pra 
ėjo vos penki mėnesiai, kaip 
Vokietija vėl atgavo oro akrą 
idymo laisvę. Iš šių 21 lėk
tuvų — 8 su motorais, o vis 
kiti planeriai. Bandymai įvy 
ko gausiai dalyvaujant vokie 
čių ir užsienio ekspertams.

Specialistai buvo tiesiog 
nustebinti Vokietijos pažanga 
ir pajėgumu aviacijos srity. 
Ypač dvi vokiečių mašinos 
atkreipė jų dėmesį: Fibo RW. 
3 — konstruktorius Fisher ir 
Do. 27 — konstruktorius Dor 
nier: šis lėktuvas pagamin
tas Ispanijai. Fisherio dviejų 
vietų lėktuvo propeleris pas
tatytas ne iš priekio, bet lėk 
tuvo gale Do 27 pasikėlė 
stačiai į dangų Šio tipo lėk 
tuvo starto kampas yra vidų 
rys tarp aeroplano ir helikop 
terio.

“Sunku tikėti”, kalbėjo eks 
pertai, “kad šis lėktuvas, to 
kio mažo greičio, galėtų lai
kytis ore”, kai šis šešių vie
tų aeroplanas staiga atrodė 
kabantis ore.

Po skraidymo lėktuvas nu
sileido — visai mažoje aikš
tėje.

Greitu laiku Vakarų Vokie
tija laukia oficialaus leidimo 
150 privačių lėktuvu Pigiau 
šia kaina bus nuo 8000 iki 
12000 vok. markių, lėktuvams 
vieno ir dvejų vietų.

Panašu j tvenkinį - maudyklę... bet tikrumoj čia statomas 
privačius iniciatyvos atominis reatorius elektros energijai 

gauti, prie New Yorko.

— Dr. Adolfas Damušis, sa 
vo moksliniais darbais yra at 
kreipęs amerikiečių dėmesį, 
ir jo pasiekti laimėjimai atžy 
mėti veikale: “American Men 
of Science” pirmame tome. 
Čia iš lietuvių dar yra įrašy
ti dr. T. Vėbra, Alikonfs.

— Feliksas Breimeris, Chi- 
cagoje gyvenąs poetas, para 
šė istorinę dramatizuotą poe
mą “Vytauto sūnūs”, turinčią 
apie 5Ò0 eilučių.

— Korop. Vi Jakubėnas pa 
ruošia multiplikavimui kai k u 
kuriuos savo kūrinius, kurie 
bus pasiunčiami į Vokietiją, 
kur komp. V. Banaitis planu
oja lietuviškų kūrinių išpildy 
mą Europos publikai.

—< Prof. dr. Pranas Jucaitis 
buvęs Technologijos fakulte
to dekanas Lietuvoje, dabar 
dirbąs prie Illinois Technolo 
gijos instituto Chikagoje, yra 
išrinktas narių JAV moksli
ninkų draugijos Sigma Xi. 
Jo darbai paminėti veikale 
“American Men of Sciense” 
o taipgi jis įtrauktas į Ameri 
kos garsenybių knygą 
“Who’s Who”. Dalyvauda
mas šio krašto moksliniame 
gyvenime jis yra narys JAV 
Universitetų Profesorių drau 
gijos. Amerikiečiu Mokslo 
Pažangos draugijos, Illinois 
Valstybės Mokslo akademijos 
Paryžiuje Šiuo metu prof. 
Jucaitis yra tyrimu chemikas 
ir -naujų projektų vadovas 
Armour Tyrimu fondo, vei
kiančio prie Illinois Techno-

Faustas Kirša

MADONA
Štai motina su kūdikiu ant rankų 
Skausme nuleido dieviškas akis. 
Nusuko žvilgsnį nuo kovų ir tankų 
Ir laukė, ką vaikutis pasakys.

O jis ant rankų laikė avinėlį.
Jo kelias - amžinos dienos aušra.
Jisai pirštelį motinai pakėlė
Ir džiaugėsi, kad motina gera:

Jis tarė: “Motina, ant tavo rankų 
Parimo žemės laimė ir kančia. 
Tegul malonė juos visus aplanko, 
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia”.

logijos instituto. Čia tenka 
pravesti tyrimus, kuriuos už 
sako didžiosios pramonės ben 
drevės.

Prof. Jučaičio uždavinys bū 
na užinteresuotoms firmoms 
padaryti tyrimų pasiūlymą, 
sudaryti darbo planą su dėta 
lėmis, vadovauti tyrimams, 
kas mėnesį staipsnio formoje 
rašyti tyrimų rezultatus, kar 
tais reikia sudaryti ir reikia
mus aparatus, jeigu tokių iki 
šiol rinkoje nėra. Jieškant 
naujų atradimu tenka parody 
ti daug kūrybingumo.

Paskutiniuoju metu prof. 
Jucaitis yra pravedęs visą 
eilę praktiškų tyrinėjimų. Pvz. 
išradimas chemikalų, kurie 
atbaidytų žiurkes bei kitus 
graužikus nuo International 
Harvester gaminamų virvelių 
rišti šiaudams, šienui. Išras
ta 16 chemikalų, kurie paten 
tuojami. Vienai firmai išra
do chemikalus, kurie ilgiau 
burnoje užlaiko dantų prote 
zę Vienai gėlių prekybos 
įmonei surado chemikalus, 
kurie išlaiko netūralias spal 
vas panardytų į juos gyvų 
rožių.

Tyrė ultragarsinių bangų 
veikimą į sėklų dygimo pa
greitinamą (svarbu alaus-pra 
monėjt). išrastas būdas ga
minti saldainius su mažu ka
lorijų kiekiu (iš nugriebto 
pieno bei kitų baltyminių me 
džiagų). Šiuo metu bando iš 

rasti būdą, kaip pagamini 
specialų skystį, kuris be krak 
molų virinimo šeimininkėms 
liktų greitam citrininio pajaus 
pagaminimui (instant lemon 
pie filling). Prut. Jucaičiui 
pavyko per mėnesį laiko ras 
ti maisto skonį pagerinančias 
medžiagas, reaguojant amino 
rūgštis su cukrais. Čia jam 
teka susidurti su vadinama 
Maillar reakcija, kuri chemi 
kus domino nuo pat 1912 me 
tų, bet kurios išsprendimo 
nepasiekta.

Yra prašymas pagaminti 
saldumyną, kuris netnkintų, 
nebūtų maistingas, kurio rei
kėtų dėti į arbatą kaip cu
kraus apie šaukštelį, bet kurs 
vandens nei sutirštintų, nei 
sudrumstų.

Šalia tų savo gausių darbų 
pritaikomoje chemijoje, prote 
gorius talkina Liet. Enciklope 
dijoje ir dirba visuomeninį 
darbą — yra ateitininkų seo 
draugių centro valdybos pir 
mininkas.

džiaugsmo ir linksmybės pa
jutimas atbuko, nes susižavė 
jim.o jausmas daug ankščiau 
žmogų apleidžia,negu kad 
jėgos, kurios susįžavijimą ne 
ša. Jaunikaitis staiga pajuto 
tuštumą, kad visoks linksmy
bės jausmas jame yrą žuvęs. 
Evangelijos žodžiais kalbant, 
atėjo toji diena, kada jis be? 
lėbaudamas išeikvojo visą tu r 
tą ŠtąĮ.,tikra gyvenimo apy
saką, pasakytą kėliais žodžia 
is Pasaulis tą ''jaunikaitį. pri 
ėmė išskėstomis rankomis, 
pr>e savęs glaudė ir glamonė 
jo, kol paskutinį blizgantį ska 
tiką iš jo išspaudė, išplėšė, o 
paskui, kaip nudėvėtą piršti
nę, mėšlynan numetė, ir už
miršo, kad jis kada pors gy
veno.

Dorinė palyginimo pamoka 
yra aiški be aiškinimų, bet 
dar reikią pridėti kitą, istori
nę, pamoką, kuri atidengiu, 
šių dienų pasaulio dvasinę pa 
dėtį. Jaunesnysįs^s ū n ų s: — 
tai Vakarų civilizacija Šeši 
oliktam šimtmetyje .Vakarų ei 
viljząci ja kreį pėsį f. krįk|či<?■ 
ni jps D vasios" Jėyą, K ristą us 

Vietininką ir pareikalavo iš 
jo paveldėjimo turtų, to bran 
gaus išminties ir tradicijų lo 
bip, sunkiu darbu, kova ir 
malda sukrauto per šešiolika 
šimtmečių Per šešiolika šimt 
mečių krikščionybės Dvasios 
Tėvas saugojo šį didžiai bran 
gų Kristaus palikimo turtą, 
papildytą apaštalų mokslu. 
Šv. Tėvų tradicijomis ir scho 
lastikų sinteze., Šig palikimas 
nelengva buvo išsaugoti. Kar 
tais reikėjo ne tik kraują už 
jį lieti, bet ir mirti. Buvo tai 
labai .,brangus turtas, turtas 
nepalyginamai brangesnis už 
auksą ir sidabrą, turtas die
viškų tiesų, kaip Šv. Rašto įk 
vėpimo tiesos, sakra
mentalinio susivienijimo su 
Kristumi reikalingumo, nekla 
idiųgo autoriteto reikalingu
mo, Kristaus Dievybės. Die
vo buvimo ir tikėjimo reika
lingumo tiesos.

Vakarų civilizacija, kaip 
tas jaunesnysis sūnus palaidū 
nas, būdama laisva, nes žmo 
giška, galėjo tėvo namus ap
leisti, jeigu panorės, Tą iš 

tikrųjų ir padarė. Pasiėmus 
paveldėjimo turtus, minėtų ti 
kėjimo tiesų pavidale, iškelia 
vo į svetimą šąli, kur nebu 
vo Dvasios Tėvo, kuris tvar 
kylu ir įsakymus duotų. Li
ko vien tik žmogaus užgai
dos ir jo norai. Pirmose ne
ribotos laisvės jieškojimo die 
nose kalbos ėjo vien tik apie 
žmogaus asmens laisvę. Va
karų civilizacijos vaikai, ku
rie pertraukė ryšius su savo 
Dvasios Tėvu, su pasididžia
vimu kalbėjo, kad jie nusi
kratė <'Romos pančių» ir išsi 
laisvino iš vergijos dogmų. 
P© klaidingo laisvės suprati 
mo įtaka, Vakaru civilizacija 
pradėjo eikvoti tą turtą, kurį 
Kristus paliko ir kuri Dvasios 
Tėvas, kaip paveldėjimo dalį 
buvo davęs Pastarųjų ketu
rių šimtmečių istorija — tai 
tų turtų eikvojimo istorija. 
Ne visas iš karto, ne toj pa
čioj vietoj, ne su tais pačiais 
draugais tas .tartas buvo išei 
kvotas Šimtmetis po šimt
mečio tas turtas nyko ir ma
žėju ir šiandien, kada mes 
pažvelgiant praeitin, galime 

aiškiai nurodyti, kada ir ko
kia dalis to turto ir kur buvo 
išeikvota. Šešioliktam šimt
metyje Vakaru civilizacija 
pralėbavo autoriteto reikalin 
gumo supratimą, septyniolik
tam šimtmetyje nustojo tikėti 
Šv. Rašto, kaip Dievo Žodžio 
autentiškumu, aštuonioliktam 
šimtmetyje nustojo tikėti Kris 
taus Dievybe, reikalingumu 
Dievo malonės ir į visą ant
gamtinę santvarką, devynio
liktam šimtmetyje pralėbavo 
turtą - supratimą ir tikėjimą 
apie Dievo buvimą, kaip Vi
ešpaties, Valdovo ir Aukščia 
usio Teisėjo gyvųjų ir miru
sių. Musu dienomis pralėba
vo paskutini skatiką: tikėjimą 
į paties tikėjimo reikalingu
mą ir mūsų prievoles Die
vui. Ir taip iš tikrųjų, Vaka 
rų civilizacijos dvasinis kapi 
talas buvo triukšmingai pra
leistas.

Du labai svarbūs faktai liu 
dija apie dvasinį Vakarų ci
vilizacijos nupuolimą, būtent: 
masinis nuo Kristaus ir nuo 
Dievo atpuolimáe. Šešiolikta 
me šimtmetyje masiniai atpu 

olę nuo Romos, veik visi dar 
tvirtai tikėjo į Kristaus Die
vybę ir į Šv. Rašto įkvėpimą. 
Po šimtmečio, pradedant raci 
«nalistais, kai kurie iš jų jau 
teigė, kad antgamtinės srities 
nėra, kad tikėjimas į Krista
us dievybę tai iliuzija ir, kad 
kalbant apie Kristų, reikia 
imti dėmesin skirtumas tarp 
istorinio Kristaus ir tikybinio 
Kristaus. Kitam šimtmety bu 
vo išeikvota dar daugiau dva 
sinio turto. Kristus, jų nuo
mone, buvo paprastas žmo
gus. Jo pasiuntinybė, kaip 
Išganytojo, buvo ignoruoja
ma, ir kai kurie taip vadina
mų teologų pradėjo Jį chara 
rakterizuoti «dorovės refor
matorium», lyginant su Bud 
dha, Konfucijum, Platonu ir 
Mahometu. Dvasininkai pra
dėjo kalbėti apie «pritaiky
mą» Kristaus idėjos mūsų lai 
kame ir apie išsivadavimą 
nuo savo plačių pažiūrų *a- 
pribavimo»

(B D.)
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C DUČE degacijos pirmi 
niūkus E Turauskas, 1955- 
X 18 pasisakydamas PET sei 
me Rytų - Vakarų santykių 
klausimu, plačiai nušvietė so 
vietini žmogų psichologiniu 
atžvilgių ir iliuzijas, kylanči 
as Vakaruose pradėjus Sovie 
tų vadams ar atstovams kiek 
daugiau, negu ligi tol, šypso 
tis. Sovietai nepajėgia savo 
santykių su išoriniu pasauliu 
suprasti kitaip, kaip tik vie
na kryptimi, atsieit — į juos 
žiuri kaip į proga skleisti sa 
vo idėjas, savas sąvokas, sa
vos gyvenimo supratimo for 
mules Pats būdamas «dikta 
to» valdžioje, soviet, žmogus 
taip pat galvoja turįs visur, 
visada ir visiems kitiems dik 
tuoti. Jei tokio «diktato» for 
ma gali keistis pagal apylin- 
kybes. tai esmė niekad nekin 
ta ir negali kisti. Ir čia kai 
kėtojas konkrečiais pavyzdži 
a is iš š. ra rugsėjo 4-11 d. 
Romoje įvykusio X tarptaut, 
istorikų kongreso, kuriame 
buvo atstovaujamos 32 valsty 
bės su 1 800 delegatų, nurodė 
kaip Sovietai kovoja prieš

M.ÚSU LIETU V x

Laisvos Lietuvos moderniškas pastatas.

Prie Tavo Kojų A. Nad o įskylė

Vaiko Maitinimas

1955 m. gruodžio 10 d

Parque das Nações 
lietuviai.

šios gražios apylinkės lie
tuviai ilgai tylėję nei nebedrį 
so viešai pasireikšti Vis dėl
to pamėgino nesenai sureng 
tikuti. B Suginto pagerbimo 
vakarienę ir visi liko labai 
patenkiuti gražiu pasisekimu, 
įsidrąsinę dabar rengiasi jau 
daug didesniam dalykui busi 
darė graži grupė mėgėjų ar 
tistų, o jaunintas pradėjo mo 
kiutis tautinių šokių. Artistai 
vadovaujami mokytojaus Sta
sio Jurevičiaus reng asi su 
vaidinti labai gražią Petro 
Vaičiūno 3 veiksmų komediją 
«Tuščios Pastangos» Jauni
mą tautinių šokių mokina po
nia Bartkevičienė Šitie artis 
tai ir šokėjai parodys savo 
meną pradžioje ateinančių me 
tų. Jie jau kviečia visus lie
tuvius atsilankyti į jų rengia
mą vakarą 14 dieną sausio. 
Vakaras su vaidinimu, šokiais 
ir pasilinksminimu vyks ka
daise buvusioj Prelato Mairo
nio . Mačiulio vardo lietuvių
mokykloje Parque das Nações 
viloje prie Santo Andrė.

O leisk. Marija, prie Tave kojų 
išverkti skaumą jaunų dienų. 
Aplink pasaulis vylingas moja, 
O aš pas Tave, Motin, skubu.

Praėjusiame straipsny je kai 
bėjome apie vitaminą C. ku 
ris yra reikalingas vaikui jo 
auginiui ir išsivystymui. Ne 
tik tai vaikui, bet ir suaugu
siam jis reikalingas, nes sti
prina atsparumą prieš nžnuo 
dijimą, apsaugoja dantų sma 
genis, padeda sugydyti ipiovi 
raus ir susižeidi mus.

V aisiai ir daržovės yra di
delis šaltinis vitaminų

Vitaminų daugiausia duoda: 
oranžai, limenas, Įima, pamo- 
dorai, vynuogės, mamonas, 
alface, kapūstai, bulvės ir ki 
tos.

Šviežias maistas yra turtin 
gesnis vitaminais C. Karš 
tis naikina vitaminus. Ufž tat 
maistas išvirtas aukštoje- tem 
peržiūroje daugumoje ųeten 
ka vitaminų C. Bikarbonatas 
pagreitina jo sunaikinimą.

Kalbant apie oranžų sunką 
vaikui, reikia, prisiminti, kad 
tam tikru metų laikotarpiu 
yra sunku gauti tinkamų oran 
žu, pavyzdžiu vasaros metu, 
ią galima pakeisti pamidorų 

< romučių) sunka, kuri irgi tu 
i vitaminą C.

Gubernatoriaus pastangos 
nugalėsi elektros ener

gijos trukumą

tokio

Aš atskubėjau, Motin, brangiausia, 
Malšinti siausmą jaunos širdies, 
Matai: pasaulis — audra baisiausia 
Dažnai laimėti nebėr vilties.

Tautų 
spalio 
rezo-

kiekvieną laisvą mintį ar tie 
sos pareiškimą. Šis istorikų . 
kongreso pavyzdys nėra vie 
nintelis, bet jis yra būdingas: 
jis rodo, kad bolševikai «nie 
ko nepamiršo ir nieko neiš
moko». Kad galėtų būti ki
taip, reiktų Sovietams radika 
liai ir iš pagrindų pakeisti sa 
vo principus ir sąvokas Ar 
tat yra įmanoma? Kalbėtojas 
į tą klausimą atsakė: teoriš
kai — taip. Tačiau tikrovė 
nerodo nė mažiausio 
pakitimo ženklo.

Pavergtųjų Europos 
seimas savo 1955 m. 
18 d. posėdyje priėmė
liuciją dėl politinių tremtinių 
grąžinimo siekaučios komu
nistų progandinės akcijos. 
PET seimas minimojoj rėželiu 
cijoj konstatavo, kad šia poli 
tine ofenzyva bolševikai sie
kia likviduoti politinę emigra 
ciią kaip opozicinius centrus 
prieš komunistinius režimus 
Vidurio ir Rytu Europos kraš 
tuose, nes tie centrai nuola
tos kovoja už laisvės ir demo 
kratybės atstatymą komunisti 
nio režimo pavergtuose kraš 
tuose ir dirba pavergtųjų kraš 
tų eventualiam reintegravi 
mui į Vakarus, prie kurių jie 
nori priklausyti. Sovietai tuo 
būdu siekia išnaudoti apsivy 
limo jausma tuose kraštuose 
ir užsienyje, sukelta klaidin
gą sovietų, vad. «Ženevos dva 
sies interpretacija stengiasi 
sugriauti provakarietiškas 
simpatijas ir orientacijas. įro 
dant jų bergždumą. įtikinti 
pavergtąsias turtas, kad vie-

Dienų jaunystės kelias slidus, 
Jaunystės dienos — sapnas žavingas, 
Tik Tavo, Motin, akis budrioji, 
Gali jai rodyt žvaigždžių takus.

Ka.ia sutemus senoj varpinėj, 
Vakaro maldai gaudžia varpai, 
“Sab e Regina" lūpose gema, 
ir maldoj pilnas skundai, skausmai.

Regina.

(Šis eilėraštis «T. Ž.» redakcijai pateiktas kaip 16 metų mer 
ganės Reginos iš Lietuvos prisiųstas savo tėveliui Į Kanadą).

politika yra pasikliauti Sov.

São Paulo mieste ir provin 
cijoje didėjant industrijai, per 
paskutinius keletą metų susi
darė trūkumas elektros ener 
gijos. Pačiame S. Paulo mi-, 
este y r a šimtai tūkstančių 
žmonių, kurių namuose nėra 
elektros

Ištisoj eilėj miestų energi
jos tiekimas ta labai ribotas. 
Elektros jėga kaikur išjungia 
ma virš 10 vai. per dieną.

Šią savaite S. Paulo guber 
natorius Janio Quadros apie 
elektros energijos trūkumą 
kalbėjo su spaudos, radio ats 
tovais, per televiziją.

Anot gubernatorius estado 
vyriausybė imsis išspręsti šį 
svarbų reikalą. Reikalingo
ms visame estade elektros jė 
gainėms pastatyti yra reika
lingi 25'bilijonai kruzeirų. Iš,, 
kur šituos pinigus paimti? 
Nuo paskolos iš užsienio at-.' 
sisako Gubernatorius numa ' 
to pakelti mokesčius. Jis kre 
ipiasi į visus gyventojus ir 
prašo šią, bendram krašto la 
bui, padaryti Kitos išeities 

... . ... nesą. Jei elektros jėgos rei y,
'. r te sunkų galima prijung- kalas bus vilkinamas išspręsti, 

i ir mamoną. tai S. Paulo miesto ir estade
Trijų, keturiu mėnesiu vai industrija; gręžia katastrofa, 

PAGALVOK apie LAIKRAŠTI ka8 galima pradėti naudoti Naujų ele^trps .jėgainių sta 
Metai eina nrie tralo Nena- maistui ir kiaušinio trynį. Try .tymas, ar tųrjmų pajėgumo Metai eina prie g i . 4 nys galima duoti prie pieno stiprinimas, . turėjo būt prade .

agentūromis ir visu aparntn 
nintėlė logiška ir realistiška bus paleista, kai politinės įei .
politika yra pasikliauti Sov. sės ir demokratinės. Taisvės miršk atnaujinti «Musų Lietu 
Sąjunga. Sustiprinti subver- bus atstatytos ir kai bus su vos» prenumeratos pinigus si
gyvinę veiklą ir infiltraciją darytos sąlygos įvykdyti Jais ųsdainas šiuo auresų.
Vakarų kraštuose, panaikinu vus ir nepriklausomus rinki Q c
vakaruose tremtinių informa uius. . . x." ,
ciju. šaltinius, skelbiančius ti 
kruš faktus apie padėtį pa- 
vergtbose Vidurio ir Rytų .
Europos kraštuose, sudaryti MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS laisvajame pasaulyje klaidi
nanti įspūdį, kad, esą, kraš
tuose už geležinės uždangos 
gyvenimo sąlygos šunorrnalė 
josios ir atleidžiami varžtai. 
Todėl Pav Europos Tautos 
pareiškė, kad politinių tremti 
nių tikslai niekad nepasikei 
tė. kad jie yra tikri ir teisėti 
atstovai pavergtųjų tauti , ko 
vejančių už laisvės ir demo 
kratybės atstatymą, kad jie 
sugrįžtų į s a v o k r a š t u s 
tik tada, kai visi Sovietų oku 
nacijos pėdsakai visiškai iš 
nyks, kai visi Sovietų kari
niai daliniai, specialinės tar 
nybos ir visas Sovietų perso 
nalas bus atitrauktas, kai ko
munistų diktatūros režimą re

tas mažiausia .prieš 20 metų, 

damas dešimts minučių. Atau tai pradėjo . .milžinišku šuoliu 
šus atskirti trynį gerai jį su augti Bet geriau vėliau, ne- 
šakute sutrinti, paverčiant į "u niekad.

arba prie vaisių sunkos. tas mažiausia .prieš 20 metų, 
Kiaušinis privalo būt ver- , kada São. Paulo ir kiti mies-

— São Paulo spaudai yra 
' stipri cenzūra, liečianti kraš

to politinius; partijinius reika 
lūs. «O Estado de São Pau
lo» rašo, kad net parlamento 
atstovų kalbos, draudžiamos 
talpinti.

Kun. 
'lev.

Į. Pe P. Ragaz-inskas
Caixa Postai 4118 - S. Paulo 

' ' ' ''■■■■ ’ : košę. ■ ■ ' . -T .. ■. .
i8S?8ž^*?St8Ž«88St?88W88i8gjiaS8sg»»«!ž«»;M8ž^^« — PaskUtiüjS «Ó CrUZėirO»

Paskui padalinti į keturias numerts talpiįA 8traipsnl nu.
lygias_ dahs Ir vartoti vaiko krei t įneS Š. Paulo prefei 
maitinimui, tik tai vieną dali.

NAUJAI GAVO sias knygas duoti. tą Lino de M^os.
. , Penkių dienų laikotarpy ga

St. Yla /«Sveika Marija» /maldaknygė/ — 100 cr. Ii padidinti ligi dviejų dalių. 
Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė Po penkių dienų gal» duoti

« ». ... ■ . stambiomis raidėms - 175 cr: tris dalis trynio. Ir galutinai
« » » » pauksuota —. <200 cr. dar po penkių dienų gali dub

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

A Baronas «Sodas užjhorizonto» (romanas) —.... 125 c r.
Alė Rūta «Trumpa, diena» (premijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr.
A. Maceina

Kun. ti visą trynį
Visoks maistas duodamas 

vaikui privalo būt ^mažame 
kiekyje pradžioje ir dinina- 
mas iki kiekio, kuris vaikui- ;

«Saulės Giesmė» — — 250 cr. yra reikalingas.
Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos

■ 1 bažnyčios.
Jei kas u orėtų knygas gauti paštu užsakymus ir: pinigus siusti

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

Kiaušinio trynys yra turtin 
gas geležimi, ko neturi1 pie
nas Už tat reikia jo vaikui 
duoti, kad apsaugoti nuo ma 
žakraujystės.

mianti politinė policija su jos

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO i
J. L. GalhsKas Ltda. į 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 Godofrędo Fra
ga, 173 — Jose Menmo

Kiekvienų sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

1 COMPANHIA UNIÃO BOS
O TAI SKANI KAVA

- ’ f

Industria e Comercio de Calçados

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

B A L D Ų S A N. D Ė L Į.
.4 V. DR G1ACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

Madeiras do Brasil

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Rua Javaes, 626 - São Paulo
raiii’į

RUA BARAO DE ITAPETININGrA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

.............................................................................................................................................................................................................................

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 Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis M ūsų Lietuvos» redakciją

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

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

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 pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

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 siūl^

Jmobiliaria Aito do Guapoié Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 9S 

Painformuojame ir per laiškus.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas nrie advokato 

RU Y DE MELO ‘ PERE IR A

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dbkumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. saia 520 
Rezidencija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo

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

dos naudokite!

I KMÀCJ C A K RII t KII LTDA

PHĄ DINŲ JRTTRNQ; 7Q§ a Posto 1
TELEFONES t 51-4019 e 5h2223 S Ã O PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

AV. ZELINA, 706 — GAlXA POSTAL, 371 SAO PAULO

- Šį sekmadienį, gruodžio 
inén. 11 d . seselių pranciškie 
čių mokyklos Vila Zelinoje 
ketvirto skyriaus mokiniai iš
laikiusieji egzaminus gaus 
diplomus. Diplomų Įteikimas 
bus 15 vai. gimnazijos salėje. 
Bus ir meninė programa.

Baigusiems gimnaziją diplo 
mų Įteikimas bus 20 d gruo
džio 20 vai gimnazijos salėje.

Ryte, 8.30 vai bus mišios, 
kurias laikys J. E São Paulo 
kardinolas-arkivyskupas Dom 
Carlos V. Motta.

— Kalėdoms plotkelių gali 
raa gauti Vila Zelinoje sese
rų vienuolyne.

- Šį šeštadienį V. Zelinoje 
sumainys žiedus Pranas Juzė 
nas su Yda Bražinskai te, An
tanas Mikšėnas su Valentina 
Siktorova.

LIETUVIU PAMALDOS

11 d. Gruodžio 10 vai. Par 
que das Nações.

18 d. Gruodžio 8 vai. Agua 
Rasa

25 d Per Kalėdas 8,30 vai. 
Vila Anastacio.

25 d. Kalėdose 11 vai. Mo- 
inbo Velho-

1 d. Sausio 10 vai. Bom 
Retiro.

MIRĖ JONAS ŠABLEVIČIUS
Gruodžio 5 dieną 9 vai. ry 

to nuo vėžio ligos São Paulv 
je mirė buvęs visuomenės 
veikėjas, «Musų Lietuvos» 
skaitytojas Jonas Šablevičius 
kilęs iš Panevėžio. Brazili
jon jis atvyko 1926 metais ir 
čia, kaipo matininkas, prisidė 

■
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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| ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» Į 
g g

Į IRMÃOS BAUZIS Į

§ Registrado no C. R; C, «ob o et.o 551

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

jo prie Vila Zeliuos gatvių 
per tada apaugusius krūmais 
plotus, išmatavimo

A. A. J. Šablevičius palai
dotas Cezario Lange kapuose 
gruodžio 6 dieną. Paliko nu 
lindusia žmoną Uršulę Šable 
vičienę.

— Praėjusią savaitę V. Ze
linoje mirė Marija Jaruškevi- 
čienė, gyv. Venda Nova. 16

Gruodžio mėti. 2d Vila Ze 
lino.ie mirė Ona Žalkauskie- 
nė 77 m. amžiaus, kilusi iš 
Onuškio parapijos Paliko vi
so šešis sūnus bei dukteris, 
marčias, žentus, anūkus

— Gruodžio mėn. 10 d , 7 vai. 
šeštadienį bus metinės mišios- 
egzekvijos už A. A. Juozą 
Pumputį.

— Mečislovas Paleckis baž 
nyčios darbams paaukojo Cr. 
$2(100,00.

— Iš Lietuvos yra laiškai 
A. Bražionienei, Zosei Masiu- 
lienei.

— Šį sekmadienį, 1.1 d gru 
odžio, po 9 vai. mišių bus 
ateitininkų susirinkimas, ku 
riame kalbės p. F Girdaus- 
kas įdomiais moksleiviams 
klausimais

PADĖKA.
L. S B. Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja visiems bet kokiu bū
du prisidėjusiems prie taip 
gražiai pavykusio Koncerto - 
Baliaus, kuris įvyko š m lap 
kričio mėn. 26 d. Mokos mo 
kyklos salėje Valdyba ypač 
yra dėkinga ponioms Sąjun-

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de aeidentes 
às 19 horas.

— Lapkričio mėn. 26 d. Vila Zelinoj sumainė žiedus Aldo
na Balionytė su João Pessoa Gonçalves. Svotais buvo Kazi
mieras ir Ana Ausenkai. V. ir A. Stockienai. Šalia jaunosios 
- A. Ausenkaite. Jaunuosius palaimino kuu P. Ragažinskas.

gos narėms: p. L. Matuli o nė* 
nei. p. M. Bumblienei, p. U. 
Balkevičienei, p A. Žarkaus 
kienei, p. A. Dutkienei. p D. 
Ruzgaitei, p. D. Saukas ir pa 
nelei O Matulionytei už rin 
Rimą fantų loterijai, už pau- 
kotus valgius bufetui ir už 
malonų ir gražų svečių aptar 
navimą. Poniai M. Čiuvins- 
kienėi už savo lėšomis siior 
ganizuotą taip puikią vakaro 
programą ir už vaišes artis
tams. Ponui Konsului A. Po 
lišaičiui už paaukotus loterijai 
knygas, poniai E Polišaitie- 
nei už paukotus produktus 
bufetui ir poniai A. Ambroze 
vičienei už paaukota tortą. 
Labai gili padėka ir tiems 
visiems gerbs širdies lietuvi 
ams kurie smuikavo daugybę 
fantu loterijai kuri davė Są
jungai gražu pelną, apgaili
me, kad dėl vietos stokos ne 
galime paskelbti visų tų ge
radarių pavardes. Taipat dė 
kojamė p J Lukoševičiui ir 
ponams A. ir J. Simboliams 
o ypač p. E Kubilhinienei ir 
p. St. Kubiliunui kurie taip 
pavįzdingai suorganizavo ir 
aptarnavo loteriją ir surinko 
didelį skaičių įvairiausių fan 
tų. Dėkojame ii- musų Kolo 
nijos daininkams: p. O. Žibie 
nei ir p. K Ambrozevičiui 
prisidėjusiems su savo extra 
numeriais paįvairinant to va 
karo programą. Ponui J šir 
■ 0» ■»■■■»■*RiviiiifiilMlMiuiiiiiuuGEnDiaa
• jwtr^afüVVaaaaivaaaBinwa aa ãwtniwiM^VHiiMfeBaoaWWlHvaHrattaKaaaaacaaMa
*«• as■■ 

Puikiausia Kalėdinė Dovana
H YRA GERA KNYGA

SS

Kalėdų švenčių proga savo artimajam, draugui ar f: 
prieteliui dovanok lietuvišką knygą.

Knyga yra tinkama dovana jaunam, senam ir vai- •» 
kui. Įvairiausių lietuviškų knygų jūs galite gauti ant ši 
moksleivių ateitininkų spaudos stalo prieVila Zelines :: 
Bažnyčios. g

n

® entis tas
Jiinica Dentária Popular

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

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obtura^ões
DIURNA E NOTURNA

vydui ir ponams S ir K Ruz 
gams už jaukų salės papuoši 
mą. Poniai Vinkšnaitienei ir 
ponui Kaseliūnui už surink
tus fantus ir išparduotus bi
lietus Ponams Vanuevičiams 
ir Ponams Jakiunams už pa
dovanotus tris sudedamus sta 
liukus loterijai ir «įsiems na 
riams kurie prisi u jo prie bi 
lietų išplatinimo.

Taip pat dėkojame visiems 
svečiams už gausingą atšilau 
kvmą, kurie nuoširdžiai prisi 
dėjo prie šio Bal a-m pasise
kimo:

LSB Valdyba.

PROGA IŠTEKĖTI

Oct. Cbabunas (Šabunas) 
gyvenantis vienoje f?<zendoje 
netoli miestelio Guarantan, 
dirbantis fazendos administra 
cijoje, našlys, 45 metų amži
aus, norėtų apsivesti su lietu 
ve, ne senesne kaid 35 metų 
amžiaus, mergina arba našle. 
Našlė pageidautina be vaikų 
arba su vienu vaiku.

Laiškus fotografijas siųsti 
šiuo adresu:

Octacilio Chabunas 
Guaratan. Caixa Postai 29.

NOB, Ėst. de São Paulo

PAIEŠKOMI:
1 Murauskas Pijušas, atvy
kęs Brazilijon 1926 metais,

2 Viliodo J , kilimo iš Lietu-

vo< gi mH
3 B raži n
4 Ambražiūnas - vedęs Jonai 

lyte, kilęs iš Babtų valšč. 
kauno apsk.,

5 Vitkevičiūtė Emilija.
6 Vitkus Edvardas.
7 Ignatavičius Dimitrijus,
8 Ignatavičienė Liudmila,
9 Ignatavičius Vladislovas, 

10 Ignatavičius Aleksandras., 
lt Ignatavičius Andrius,
12 Damauskas Jonas, kilęs iš 

Lapių valšč..
13 Taruškienė Stefanija, kilu 

si iš Šiaulių,
14 Bindokas Vytautas.
15 Bindokas Zigmas,
16 Bindokas Izidorus.
17 Jatulis Vytautas, Eduardo 

sūnus, gimė» 1926 m..
18 Jatulis Gediminas. Eduar 

do sūnus, gitu. 1928 ,
19 Lapšienė-Jatulyiė Juzė,
20 Jatulytė Petronėlė,
21 Blaszewitz Antanas,
22 Blaszewitschiúte Emilija.

gim. 1920 m. Kaune,
23 Blaszewitz-Brenconaitė A- 

lidė, gim. 1892 m Liepoiuj®
24 Juškevičiūtė Albina, kilu

si iš Trakų apskr.,
25 Jovarauskų ar Jovirauskų 

šeima.
26 Kun Ažubalio giminės,
27 Kuu. Baltramonaičio Juo

zo giminės ir
28 Kun. Freino Juozo gimi

nės.
Ieškomieji arba apie ju

os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: CONSULADO D LITUÂ
NIA, Rua Dom Jose de Bar
ros, i68 - 5* andar • Conj. 53 
Caixa Postal 7249 - S Paula 
Brasil.

Be to, p Juozas Bortke 
vičius prašomas, darbo va
landomis: 9/11 vai., atsilanky 
ti Konsulatan giminų paieško 
j i m o reikalu.

— «LTSR kaimų ir miestų 
statybos ministério» LTSR AT 
įsakymu paskirtas K. Ufince- 
vas (vietoj buv. J. Maniušio). 
Į Vokietijos Rytinę zoną, vad. 
DDR, lapkričio 25 d. išvyko 
Sov. Sąjungos «Aukšč. Tary
bos» delegacija, į kurią, be 
kitų ‘deputatų”, įeina taip 
pat už riebius honorarus So
vietus giriąs ir A. Venclova. 
Lapkričio 25 d. mirė Lietuvos 
k p rev. kom narys K. Andri 
jai t s, buvęs partijos nariu nuo 
1919 m. Lapkričio 14 d. po 
sunkios ligos mirė Vilniaus 
un to prof Jonas Vabalas-Gu 
daitis. «Tiesoje» nr. 271 skel 
biama, kad jis «Tarybų vald
žios buvo 1918 m. paskirtas 
pedag. muziejaus vedėju Vil
niuje», o nuo 1948 m priim
tas į «Tarybų Sąjungos kom. 
partijos eiles » Už nuopel
nus apdovanotas raud. darbo 
vėliavos ordinu ir medaliu.

— ALK Federacija nupirko 
netoli Detroito ūkį. kuriame 
numatyta Įsteigti Amerikos 
lietuvių jaunimui vasaros sto 
vykią. Ūkyje bus Įtaisytas ti 
piškas lietuviškas kaimas su 
koplyčia etc. Jo apylinkės 
savo gamtovaizdžiu labai pri 
mena Lietuvą.

— Kultūriniame bare reikš 
mingas žygis — tai įsteigimas 
Amerikos LB Kultūros Fondą 
Jo valdybą sudaro B. Ba- 
brauskas, J. Mulokas, J. Krei 
venas, Manelis ir St. Tamulai 
tis.

— Bolševikai skelbia, kad 
jau statoma besimosios Kau
no hidroelektrinės gyvenvie
tė. Jai pastatyti skirta 80 
mil rublių. Jau gauta tam ti 
kslui pirmoji miško medžia
gos siunta iš Suomių Kareli
jos. Paties HES hidromazgo 
statyba prasidės kitais metais. 
Užtvenkus Nemuną, jo van
dens lygis pakils 21 m, o vau 
dens saugyklos paviršius už 
ims 84 kv. km plotą. HES 
statybai vadovauti Sov. Sąjun 
gos elektrinių ministerija Įs
teigė spee. «HES statybos 
valdybą».
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