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Katalikybe S. Amerikoje
Katalikybė tarp visų kitų 

religijų S. Amerikoje užima 
pirmą vietą. Š. Amerikoje, su 
lig, «The National Catholic 
Almanac». Amerikoje šiuo me 
tu yra 31 milijonas 500 tūks
tančių katalikų, kas sudaro 
20 procentų visų kraštų gy
ventojų. Š. Amerika turi 162 
milionus gyventojų.

Antra vieta tenka baptis 
tams, kurių skaičius siekia 
18 milijonų:, po jų eina meto 
distai su vinuolika milijonų 
600 tūkstančių: liuteronai su 
6 milijonais 600 tūkstančių: 
žydai su penkiais milijonais.

Taip pat pažymėtinas dide 
lis skaičius kunigų, 45 tūks 
tančiai padalinti į 24 bažny 
tines provincijas, 130 vysku 
pijų Tuo tarpu Brazilija ku 
ri oficialiai skaito arti 50 mi
lijonų katalikų, teturi tik sep 
tynis tūkstančius kunigų.

Be kunigų, Amerikoje yra
----------

$

Rusai anglu neapstate
Bulganino ir Kruščiavo vi 

zita ir pasitarimai Londone 
baigėsi. To ko norėjo pasiek 
ti Kremliaus diktatoriai, nepa 
siekė. Derybose su Anglijos 
vyriausybe prie kokių nors 
praktiškų, prie svarbes 
nio susitarimo neprieita. Tik 
nuomonės sutapo Palestinos - 
arabų klausime Viena ir ki 
ta pusė pripažino, kad reikia 
daryti visa, kad išvengti tarp 
Palestinos ir arabų tautų kon 
flikto.

Krusciavo maskara 
nukrito

Taip rašė vienas Londono 
laikraštis po Anglijos darbie 
čių suruoštos vakarienės 
Kruščiovui.

Tarp kitų tikslų Kruščiovo 
noras buvo suartėti su Anglį 
jos socialistais, kuriuos atsto 
vauja darbiečių partija.

Darbiečių vadai Rusijos ko 
munistų partijos sekretoriui 
Kruščiovui suruošė vakarie
nę. Vakarienės metu Angli
jos darbiečių atstovai parla
mente paklausė Kruščiovo, 
kodėl komunistai laiko kalė 
jime 200 socialistų vadų ir ei 
lę kitų klausimų. Kruščiovas 
iš kart pareiškė, kad tai ne
tiesa. Bet kai darbiečių ats 
tovai patiekė jam konkrečius 
davinius, tai Kremliaus rado 
nasis diktatorius įpykęs atre 
žė mes esame komunistai ir 
liaudies priešai turi būt nu- 
bauti. Kremliaus atstovas ne 
atsakė nė vieną paklausimą. 
Čia ir nukrito kaukė, kaip ra 
šė Londono spauda ir pasiro 
dė, kad nežiūrint visų sald
žių žodžių, Kremlius ir šian
dien yra raudonas, siekia pa 
saulinės revoliucijos, rusų 

165 tūkstančiai vienuolių (vy 
rų ir moterų vienuolynų).

Amerikos katalikai gali di
džiuotis savo mokyklomis. 
Sulig 1953 m. daviniais, Ame 
rikoje buvo vienuolika tūks 
tančių 987 auklėjimo įstaigos 
katalikų lėšomis išlaikomos. 
Šiose auklėjimo įstaigose 
dirbo 113 tūkstančių mokyto
ju-Katalikiškas mokyklas lan 
kė penki milijonai 200 tūks 
tančių mokinių, 424 spminari 
jos, 233 koledžiai su aukštes
niu kursu, 22 aukštosios rao 
kyklos universitetai, 366 slau 
gių mokyklos, 2441 giranazi 
jos 8889 pradžios mokyklos 
su 8 metų kursu, ir eilė ki 
tų specialių mokyklų.

Katalikų perijodinė spauda 
siekia 500 įvairių leidinių. 
Bendras tiražas kas dien šie 
kia 15 milijonų egzempliorių.

Kai dėl Vokietijos, nusigin 
klavimo klausimo, kiekviena 
pusė pasiliko prie savo nu
sistatymo.

Rusai norėjo, kad Anglija 
nuimtų draudimą įvežti Rusi
jon strategines medžiagas, 
Anglai nesutiko.

Nors anglai yra labai lauks 
tus politikai, tačiau su rusais 
rasti bendra buvo neįmanoma 
patys tarptautinės politikos 
pagrindai vienos ir kitos pu
sės yra nesuderinami.

imperijos, išplėtimo.

— Vokietijos ministeris pir 
mininkas Konrad Adenauer 
12 birželio, prez. Eisenhowe- 
rio kviečiamas vyks Š Ame
rikon.

— Čilė iš Brazilijos pirks 
vatos už vieną milijoną dole 
rių šiais metais.

— Prancūja pakvietė Vaka 
rų Vokietijos užsienio reika 
lų minister} Von Bretano, 3 
d. gegužės i Paryžių tartis 
su užsienio reikalų ministe- 
riu Pineau.

— 1955 metų naftos, žibalo 
gamyba siekė 788 milijonus 
toneladų, 11,5 nuošimčius 
daugiau negu 1954 metais.

Šiaurės Amerikai priklaso 
47 procentai visos pasaulinės 
gamybos

Įdomu, kad kraštai anapus 
geležinės uždangos pagami
no 84 milijonus toneladų, © 
laisvam pasauliui priklauso 
704 milijonai toneladų naftos.

— Praėjusiais metais Pietų 
Amerikos valstybės Šiaurės 
Amerikon įvežė 17 milijonų

Aukščiausias pasaulyje pastatas yra Empire State Buil
ding dangoraižis New Yorke, turintis 102 aukštus, 1472 pū
kas aukščio. Viršuje yra observatorijos bokštas, šimtas an 
trame ankšte. Iš ten patogu stebėti didysis New Yorko mies 
tas ir jo apylinkės. Pačioje viršūnėje televizijos bokštas 70 
metrū aukščio. Dangoraižis buvo pastatytas per dvejus me
tus, 1929-1931 metais. * (USIS

muišų kavos už vieną bilijo- kampų suvyko Lndon n da 
ną dolerių. Amerikoje kas- lyvnuti demonstracijoje pr eš
met išgeriama virš šimto 
lijonų puodukų kavos.

Foster Dulles paskalija...

Amerikos užsienio reika
lų ministeris Foster Dulles 
šią savaitę s vo pranešime 
spaudai pareiškė, kad turint 
demsyje titoizmo (jugoslavi- 
jos komunizmo) laimėjimą 
prieš stalinizmą, taip pat tu
rint dėmesyje dar eilę kitų 
reiškinių vykstančių Sovietų 
Sąjungoje, satelitiniai kraštai 
atgaus savo nepriklausomy 
bę. Maskvos, ne dėlto, kad bu 
tų norėjusi savo krašte sulik 
viduoti komunizmą, bet kad 
norėjo išsaugoti savo valsty 
bės savarankiškumą. Linkėti
na, kad šis Amerikos užsie
nio politikos vado spėlioji 
mas pasitvirtintų.

Milziniskos demonstracijos 
Londono gatvėse.

Svečiams iš Maskvos nepa 
vyko apstatyti šiuo metu nei 
Anglijos vyriausybės, nei jos 
visuomenės. Avinėlio kailyje 
nepavyko paslėpti vilko snu
kio ir staugimo. Prie nutrau 
kimo kaukės prisidėjo labai 
daug karo tremtiniai gyvenau 
tieji Anglijoje. Jie praėjusį 
sekmadienį iš tolimų Anglijos

bi rusus. Lenkų, ukrainiečių da 
Ivvavo po keletą tūkstančiu 
Šiose demonstracijose dalyva 
ir mažiau skaitlingų tautybių 
tremtiniai. Jų tarpe ir lietu 
viai. Dalyvavusieji eisenoj 
buvo apsirengė juodais dra
bužiais gedulo ženklan Mies 
to gatvėse buvo paskleista 
atsišaukimų

Ki’jscisvss pateisins Molo 
tovo-Rihentropo sutarti

Prie antrojo pasaulinio ka 
ro išprovokavimo labai daug 
prisidėjo ir garsioji 1939 me 
tais rugpjūčio raėn. 29 d. pa 
sirašyta Maskvoje Molotovo - 
Ribentropo sutartis, sulig ku 
rios taip buvo nutarta sulikvi 
duoti Pabaltijo valstybės ir 
taip pat davė Hitleriui laisvas 
rankas pardėti karą prieš 
Prancūziją ir Angliją. Kruš- 
čiavas šios sutarties pasirašy 
mą pateisino. Ji Rusijai bu 
vo naudinga.

— Ir Lietuvoj prasidėję nau 
ji įdomūs reiškiniai. Grįžę iš 
kp 20 suvažiavimo Maskvoje 
delegatai dabar «šviečia» sa 
vuosius veikėjus ir «derina 
direktyvas» Tokie «šviečia 
mieji» susirinkimai buvę su
šaukti Vilniuje; Kaune, Klai
pėdoje ir kituose miestuose.

LIETUVIU RADIO GARSAI NUKELIA TAVE LIETU
VON. PAREMK LIETUVIU RADIO PUSVALANDI.

Vilniaus radijo prasimu, Klai 
pėdoj ir kitur, «propaguojant» 
20-jo suvažiavimo nutarimus, 
dalyvauja apie 2.500 agitato
rių bei propagandistų... To
kie «propagavimai» priden
giami suvažiavimo nutarimų, 
kp istorijos studiavimo ar 
panašiais titulais.

Reikalaujama vieningo 
bonSo pries komunizmą.
(E) Britų «Daily Mail» Įsi 

dėjęs karikatūrą, kaip Chru
ščiovas su Bulganinu sėdi 
ant pavergtos Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos, kurioms, be 
to, dar užrištos burnos, pas
kelbė straipsnį, kad Sovietus 
reikia mušti jų pačių gin
klais. Bulganinas sakydamas 
Naujųjų Metų linkėjimus, pa
reiškė pageidavimą, kad 1956 
m. pasibaigtų «šaltasis karas» 
Tačiau šaltojo karo terminas 
Sovietams, kaip toliau paste
bi «Daily Mail», reiškia visai 
ka kitą, negu laisvinosuose 
Vakaruose, Linkėjimas baig
ti šaltąjį karą Sovietams reiš 
kia, kad Vakarai turi nutrauk 
ti visokius žygius prieš So
vietus, tik vieniems Sovietams 
nieko nereikią daryti - nei 
atsisakyti savo komunistinės 
visame pasaulyje propagan 
dos, nei 5 jų kolonų veiklos, 
net per kominformą iš Krem 
liaus davinėjamų atskirų kraš 
tų komunistų partijoms direk 
tyvų. Tas pats Chruščiovas 
per Aukščiausios Tarybos se 
siją pabrėžė, kad Sovietai ne 
nemano atsisakyti kovos su 
laisvaisiais Vakarais ir kad 
toji Kova vis tiek turės ga
liausiai baigtis komunizmo 
pergale.

Dar apie siu meta Lietuves 
žiema

Kątik iš Lietuvos gautomis 
žiniomis, šių meių žiemą ten 
labai neįprasta, tiesiog keista
- net seni žmonės neatsime
na tokių «pravojų».

Sausio mėnesio viduryje 
prasidėjo labai dideli atlydži 
ai, oras atšilo iki 5 6 laipsniu 
šilumos Sausio 27 d. Šiaulių 
apylinkėse siautė didelė au
dra su stipriu griaustiniu. Žai 
bas trenkė ir sudegino kele 
tą namų Šiauliuose ir Lygu
mu bažnytkaimo apylinkėse.

Po audros atėjo labai dide 
Ii šalčiai su giliu sniegu. Tem 
peratura nukrito iki 43 laips 
nių šalčio ir taip laikėsi keli 
as savaites, svyruodama apie
- 25°. Sniego vietomis priver 
tė iki 2 3 metrų gylio ir visi 
keliai pasidarė neišvažiuoja
mi. Audros miškuose išlaužė 
daugybę medžių, nuvertė na 
mų, nugriovė stogus, išvartė 
telefonų stulpus. Miškuose su 
šalo daugybė paukščių ir žvė 
relių. Net tvartuose laikomi 
ėriukai ir paršiukai sušalo 
jei niekas nepasiruniuo juos 
sunešti į šiltesnes vietas. Dr.
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1956 m. balandžio 28 d.

Kam prireikė sugriauti “Stalino Kulta”?
PASUNKĖS LAISVINIMO VEIKSNIU DARBAS?

(E) Dar prieš prasidedant 
Sov. Sąjungos kom. partijos 
20-jo kongreso paruošiamie
siems darbams, buvo imtasi 
reikalingų žygių sustiprinti da 
bartinių Sovietų valdovų po 
zicijoms. Paprastai partijos 
kongresai, ir ne tik vienoje 
Sov. Sąjungoje,- pasitarnauja 
valdžioje esančioms grupėms 
ar atskiriems asmenims turi 
mosioms pozicijoms sustiprinti 
Jau iš anksto pasiruošiama 
kaip per tokius kongresus bu 
tų galima konkrečiais žygiais 
savąją padėtį pagerenti Lygiai 
taip elgėsi ir Stalinas, kol 
dar nebuvo visiškai tvirtai at 
sistojęs ant kojų. Mirtinai su 
sirgus Leninui, tokie partjos 
kongresai buvo daromi kasm 
et, bet, sustiprėjus valdančiųjų 
pozicijoms, kongresai imti šau 
kti vis rečiau. Stalinas parti 
jos aparatą išvalė ir be kon 
gresų. Dar nesusirinkus parti 
jos kongresui, buvo pašalintas 
iš pareigų Uzbekistano kp pir 
masis sekretorius Niasovas 
LTSR mir. pirmininkas (po 15 
metų ištikimo okupantams tar 
navimo!) M. Gedvilas, Sov. Są 
jungos «Prūsijos» kitaip ta
rus, RSFSR ministeris pirmi 
ninkas Puzanovas ir Sov. Są 
jungos vidaus reikalų, minis 
teris Kruglovas, be to, visa 
eilė aukštų partijos pareigu 
nų Gruzijoje, kur nenurims 
tama net ir dabar. Žymesnių 
valimų butą ir suomių - kare 
lų sovietinės respublikos va 
dovybėje. Ten 6 žymūs parei 
gunai buvo atleisti iš eitųjų 
pareigų, būtent: ministerių ta 
rybos pirmininko pavaduoto 
jas Isenti, aukščiausiojo sovi 
eto pirmininko pavaduotojas 
I. Petrov, prezidiumo nariai 
A. N. Jegorcv ir V. Kopački 
de to, Aleksandra Malevkina 
iš aukščiausiojo teismo. Įdo 
miausiais laikomi Puzanovo 
ir Kruglovo atvejai. Krugle 
vas savo žiaurumu bekovo
jant su partizanais ir betre 
miant gyventojus į Sibirą 
yra plačiai žinomus iš pačios 
blogiausios pusės ir Lietuvo 
je. Puzanovas pradėjo kilti 
ir pasiekė pan. savo karjeros 
viršūnę dar Malenkovo lai
kais. Tačiau, nepaisant to, 
ne kas kitas, o kaip tik paša 
Hntasis Puzasnova per Sov 
Sąjungos «Aukšč, Tarybos» 
posedj pasiūlė patenkinte Ma 
ienkovo raštu įteiktąjį prašy

mą atleisti jį iš eitųjų Sov, 
Sąjungos min. pirmininko pa 
reigų. Kaip tada raštu atleid 
žiamas prašėsi Malenkovas, 
taip paskiau tą pačią opera 
ei ją raštu įvykdyti gavo ir pa 
ts Puzanovas. Į jo vietą buvo 
«vienu balsu išrinktas* Jas 
novas, ligi tol ėjęs Maskvos 
vyr. burmistro pareigas, ilga 
metis Bulganino draugas. Ats 
tatytasis ministeris Kruglovas 
priklauso prie «senųjų CPU 
kovotojų»4 Dėl jo pašalinimo 
daroma išvada, kad policijos 
aparato valymas eina toliau 
Iš 9 svarbiausių šio sektoriaus 
pareigūnų, karui baigiantis 
užėmusių slaptojoj ir viešojoj 
policijoj raktines pozicijas 
pastaraisiais laikais penki bu 
vo likviduoti (Berija, Merku 
lovas. Abakumovas, Kobylo 
vas, Goglidzė), šeštasis (Cer 
niševas) mirė natūralia mir 
timi, jei Iš viso Sovietuose to 
kietas natūralia mirtimi, yra 
įmanoma mirti, apie 7 (Pavlo 
vą) jau ištisa eilė metų nieko 
negirdėti, o paskiausia krito 
ir 8 Kruglovas Beliko ir net 
dar daugiau iškilo tik vienas 
vienintelis Serovas, lietu via 
ms žinomas taip pat iš pačios 
bjauriausios pusės. Serovas 
yra dabar valstybinio saugu 
mo komiteto prie ministerių 
tarybos šefas. Nors Kruglovas 
buvo vienas iš svarbiausių 
sovietinėjė valstybėje asme
nų, vis tiek, kaip niekur nie 
ko, buvo atstatytas net ner.u 

Ar žinai... kad be saulės negalėtų veikti nei radio, nei televizija. Saulės elektroninės dale 
lytės sudaro užtvarą, kad radio, ar televizijos bangos nepranyktų erdvėje.

Sovietų Rusijoj sacia line santvarke nėra be klasių, kaip skelbia komunistų propa 
ganda. Partijos, valdžios ir kariuomenės viršūnės gyvena ištaigingai, o liaudis turi sekti 
griežtą partijos liniją ir gyventi skurde.

Coelecanto, žuvis paskiausiu metu rasta Afrikos kraštuose, buvo manoma, kaip jau 
išnyko, pasiliko nepasikeitusi, kaip ir prieš 60 milijonų metų. (Šie skaičiai yra abejįtini)

rodžius viešai to atstatymo 
priežasties. Į jo vietą buvo 
paskirtas Dudorovas, buvusia 
Jasnovo pavaduotojas Mask
voje: jis priklausąs prie da 
bartinių «patikimųjų*.

Naujasis Sov. Sąjungos kp 
prezidiumas kaip buvo, taip 
ir paliko iš H žmonių. Bet 
Chruščiovas su savo «patiki 
.maišiais» apsodino kitas vie 
tas. Iš 6 prezidiumo kandida 
tų 4 yra jo partijos , aparato 
atstovai (Brešniovas, Mucliit 
dinovas, Furceva, ir Šeptilo- 
vas). Ir tik du (maršalas Žu 
kovas ir Švernikas) gąli bū 
ti laikomi kitų grupių ekspo 
nentais. Iš tų keturių trys 
drauge priklauso naujajam 
ck sekretoriatui. Senajame 
ek buvo 25 kariai, o dabar 
beliko tik 20. Kaip atrodo, 
netenka pasitikėjimo sovieti 
nis jurų karo laivynas. Nauja 
jame ck nematyti pavardžių 
vyr. karo laivyno vado ir 
krašto apsaugos ministério pa 
vaduotojo, laivyno adm. Kuz 
neenvo, taip pat pirmojo gy 
nybos ministerijos politinio 
skyriaus šefo pavaduotojo 
adm. Zacharovo Krinta į akį 
ir teisingumo ministério K. 
Goršenino iš ck išstūmimas 
nors jis yra ministerių nuo 
1938 m Nuo 1953 m. jam - 
drauge su neseniai pašalituoju 
Kruglovu - priklausė koncen 
tracijos stovyklų administraci 
ja. Kitų spėliojama, kad tik 
ar nenorima Goršeniną su 
Kruglovu padaryti atsakingus 
už tai, kad, paskelbus «amnes 
tiją», dabar Sovietų miestus 
tiesiog užplūdo paleistųjų kri 
minalinių nusikaltėlių minios».

V. Mykolaitis - Putinas

I laisva buitį
Nuriedėjo dienos, kaip karoliai, 
Kaip karoliai, šviesus gintariniai. 
Melsvos ūkanos ir tylus toliai, 
Ir varpai iš tolių krištoliniai.

Kam liūdėti su varpais ir toliais, 
Jei nenori, kaip tas aidas, žūti.
Trauk su vėjais, lygaus kelio broliais, 
Tu ten rasi laisvę, taurią buitį,

Rasi visa, ko širdis tau geidė, 
Nusimesi juodo vargo naštą. 
Ir nors kartą laimė skaistaveidė 
Palydės tave į kitą mielą kraštą.

O prie augšto kryžkelės kalnelio 
Rasi antrą ištikimą draugę
Ji po liepa, prie to lygaus kelio, 
Turi tau vietelę ramią, saugią.

Ji priglaus tave kaip mielą brolį, 
Užniūniuos, kaip motina, lopšinę. 
Pro tikus žavės tie skaidrūs toliai 
Ir varpai iš tolių krištoliniai.

Faktiškai dabartiniai Sovietų 
režimo vadai ir toliau tęsia 
t-talininę politiką, naudoda 
miesi įprastiniais stalininiais 
metodais.

Iš viso iš 125 senojo 1952 
m. išrinkto centro komiteto 
tikrų narių 4 mirė (Stalinas, 
Vyšinskis, Michlis ir Škiriato 
vas), 35 buvo pašalinti ir iš 
dalies likviduoti, o 7 paže
minti į kandidatus arba revi 
zijos komisijos narius. Iš se 
nojo ck 111 kandidatu vienas 
mirė (marš. Govorovas), 43 
krito vidaus partiniu kovų ir 
valymų aukomis: iš 37 seno
sios revizijos komisijos na
rių 13 buvo atstatyti. Tuo bu 
du, viską susumavus, iš 273 
partijos vadovybės narių ku
rie buvę išrinkti 19-jos parti 
jos suvažiavimo, 91 buvo ats 
tatytas arba «likviduotas»' 
kitaip tarus 33,3 procentą 
bendrojo skaičiaus. Toks par 
tijos valymas pasiekė panašų 
intensyvumą nebent Ježov° 
siautėjimo metais (1936-38) 
Nors išmestieji ir «išvalytieji* 
paskiausiu laiku nebūtinai fi
ziškai sunaikinami, vis dėlto 
tai reikia laikyti vienu iš di 
džiausiu sukrėtimų, kuriuos

• (pabaiga 3 pusi.)

Kataliku Bažnyčia okupuotoje 
Lietuvoje.
JONAS

(Tąsa)

KOLEKTYVIZACIJOS VAID
MUO KOVOJ SU RELIGIJA

Tie religingumo pavyzdžiai 
gali mus jaudinti, bet reikia 
neužmiršti, kad »e tik mokyk 
la, bet pati buitis tvarkoma 
ta kryptimi, kad religija bū- 
tų išrauta iš žmonių sąmonės. 
Kolūkinė sistema iš pagrindų 
pakeis lietuvių buitį Dabar 
(Tiesa, 1955 VII.21) Lietuvos 
teritorijoje yra 1795 kolūkiai 
(po 200 šeimų kiekvienas, vi
dutiniškai). 70 tarybinių ūkių 
ir 135 Motorų ■ Traktorių Sto
tys. Kadangi kolūkiai nuo 
1950-51 metų vis stambinami, 
tai visai netektų stebėtis, kad 
po kelerių metų jų skaičius 
pasiektų apie Í.20Ô skaičių, 
nes apie tiek yra suvivaldy-
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binių vienetu, vadinamų apy
linkių tarybomis. Po kiek lai 
ko visi kolūkiečiai bus nu- 
vienkieminti, tai yra, iš vien
kiemių bus perkelti į taip va
dinamas kolūkines gyvenvie
tes. Iš spaudoje sutinkamų 
gyvenviečių nuotraukų aiš
kiai matyti, kad jos statomos 
plyname lauke. Kai tasai pro 
cesas pasibaigs, sodiečiai vėl 
gyvens sodžiuose, kaip ankš 
čiau, tik jau tuose sodžiuose 
neliks nieko, kas buvo būdin 
ga mūsų patriarchališkam kai 
mui. Labai galimas daiktas, 
kad tame procese nukentės 
ir bažnyčių pastatai, ypač me 
dinių...

Kolūkių gyvenviečių kūri
mas aiškinamas ūkininkavimo 
patogumu. Bet šią vasarą 
Chruščiovas Rygoje atvertė 
kortą ir pasakė, kad vienkie- 

mininkas, kuris neturi net tik 
ro kaimyno, yra nedėkinga 
medžiaga socializmui statyti. 
Tuo norima pasakyti, kad 
Bažnyčios reikalai priklausys 
nuo okupacijos nusitęsimo. 
Jei ilgiau nusitęs, daugiau 
nukentės. Kito gyvenimo vaiz 
das tolydžio bluks, propagan
da tolydžio darysis pasekmių 
gesne.

Mūsų laimė, kad okupantas 
jaučiasi kaip nukariautojas. 
Nukariatojas niekad neslepia 
savo pranašumo. Visa laimė, 
kad dažnai okupantai arogan 
tiškai «nesupranta» kai lietu
vis savo gimtąją kalba krei
piasi į «lietuvišką» įstaiga. 
Visa laimė, kad rusai gyve
na geresnėse patalpose, kad 
turi savas geresnes parduo
tuves ir užeigas. Žodžiu vi 
sa laimė, kad rusai kiekvie 
name žingsnyje rodo savo 
tariamą pranašumą ir užgau
na lietuvio tautinę savigarbą.

Kol taip yra, lietuviai: «Te 
gul sudegina mūsų pastoges, 
tegu atima javus ir galvijus, 
tenuvelka paskutinius marš

kinius, tik teišeina»... Arba: 
«Tekyla karas, tesunaikina 
viską ir mus pačius, tik tene 
būnie taip, kaip yra!»

PRIEŠTIKYB1NĖ PROPAGAN
DA SUAUGUSIU TARPE

Senoji karta, ypač sodžius, 
sako, gerai laikosi ir to net 
pati spauda dažnai neslepia. 
Mes daugiau apsistojome 
prie jaunimo ir vaikų, nes 
tai yra komunistų ir okupan
tų taikinys. Iš to nereikėtų 
darytis išvados, kad suaugu
sieji palikti ramybėje. Be par 
tijos mokyklų paruoštų agita 
torių kurie lydi kiekvieną 
žmogaus darbą ir kiekvieną 
laisvalaikį bei pramogą, yra 
taip vadinama Politinių ir 
Mokslinių Žinių Skleidimo 
Draugija, kuri, anot pirminio 
ko J. Matulio, turi 2.800 tik
rųjų narių, 4.153 nasius rėmė 
jus ir 379 lektoriumus (Tiesa, 
1952.VII.7) O draugijos pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas J. Bulavas šiemet prane 
šė, kad 1953 m. respublikos 

darbo žmonėms buvo skaity 
ta 13.716 paskaitų, 1954 — 
17,305 paskaitos, o per šių 
metų 6 mėnesius — 9,142 
paskaitos (Tiesa. 1955.VIJ.8).

Prie to reikėtų pridėti 8.000 
saviveiklos ratelių, su apie 
140 000 narių. Kultūros mi
nisterijos žinioje esančius 
2,822 klubus skaityklas, 1653 
bibliotekas, 188 kultūros na 
mus, sporto draugijas su 3435 
kolektyvais ir apie 190 000 
narių, moterų tarybas (pažy 
mėtina, kad agitatorių tarpe 
moterų yra daugiau negu vy 
rų), prefsąjungos, ir kitos di 
dėlės draugijos. Tiesa, didelė 
dalis veiklesniųjų priklauso 
kelioms draugijoms, bet vis 
tiek tai yra didelė armija, ku 
ri, nuoširdžiai ar ne, yra pri
versta kovoti su Katalikų Baž 
nyčia. Prie to reikia pridėti 
visą spaudą, kurios skaitymas 
yra privalomas. Dažnai net 
rugiapiūtės darbų pertrauko
mis agitatoriai skaito spaudą 
žemės ūkio darbininkams ir 
nesuprantantiems aiškina.

(B. D.)
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pusi. 3

Sovietu Sąjungą - Turtingųjų Rojus
Štai lentelė, kuri parodo, kaip progresyviais mokesčiais 

apdedami piliečiai Sov. Sąjungoje, Šveicarijoje ir Federal! 
nėję Vokietijos. ^Respublikoje. Šveicarija - jokia socialistinė 
valstybė. Federalinę Vokietijos Respubliką valdo koalicija, 
kurioje taip pat nedalyvauja socialistinės partijos. Apačioje 
paskelbtosios lentelės vaizdžiai parodo, kurie iš šių kraštų 
apdeda aukštesniais mokesčiais gaunančius didesnes pajamas: 
Sov. Sąjunga ar «kapitalistiniai kraštai» Šveicarija ir Vak. 
Vokietija?

Sov. Sąjunga / Šveicarija Vak. Vokietija

1956 m. dalandžio 28 d.MOŠŲ LIETUVA

mėn. atly tiesiogini mėn. atly mokečiai mėn. atly mokesčiai
ginimas ai mokes ginimas bevaiki- ginimas bevaikia-

(rubliais) čiai %(be 
vaikų)

(šv. fr.) ams (DM) ms (mo
kestinė
pirmoji 
klasė)

400 10,5% 400 3.5% 400 10,65%
500 11,2% 500 4,5% 500 13,3 %
600 12 % 600 5,4% 600 15,26%
750 12,9% 750 6,9% 750 18 %

1.000 11,2% t. 000 9,1% 1.000 21.57%
1.500 15,8% 1.500 13,5% 1.500 26,24%
5.000 19 % 5.000 23,7% 5.000 41,55%
8.000 19 % 8.000 26,7% 8.000 46,33%

Vadinasi, turtingieji vad «darbo žmonių tėvynėje»- Sov. 
Sąjungoje mokesčiais apkraunami nepalyginti žymiai maži
au, negu tokios pat mokestinės klasės gaunantieji didesnes 
pajamas «kapitalistiniuose kraštuose». Šis testas kaip tik ir 
parodo, kad Sov Sąjungą, nepaisant visokios bolševikinės 
agitacijos ir pagyrų, faktiškai yra reakcionieriškiausia vals 
tybė pasaulyje.

Ar žinai... Pasaulinė sveikatos organizacija, kuri Jungtinių Tautų Organizacijos žinioje, 
praneša, kad per paskutinius trejus metus kova prieš trakomą-kuri yra priežastimi akių už 
degimo buvo sėkminga, keturi milijonai žmonių buvo pagydyti.

Tūkstantis mokslininkų iš 27 kraštų šiuo metu susirinkę Amerikoje ieško praktiš 
kų ir panaudoti pigių priemonių, saulės energija praktiškiems reikalams.

Šiaurės Afrikos džiunglių šuo nebijo nieko ir yra pabaisa liūtams ir antilopėms. Jie 
eina medžioti kaiminėmis ir gana disciplinuoti. Nežiūrint, kad jie žmogui nepavojingi, pri
sijaukinti yra beveik negalima (USIS)

— Jungt. Amerikos Valsty 
bės. 11 Amerikos lietuvių jau 
nimo organizacijų renka pa 
rašus peticijai, kurią prieš 
birželio trėmimų minėjimus 
norima įteikti JAV preziden 
tui. Peticijoje prašoma parem 
ti lietuvių išsilaisvinimo ko
vą ir pastangas, kad būtu su 
grąžinti tėvynėn visi ištrem
tieji į Sibirą.

— ALTS atisidėjusi ruošia 
š/m. birželio 16 17 d.d. sąs
krydį Vašingtone, kuriuo no 
rimą prisidėti prie Lietuvos 
bylos pagyvinimo ir laimėti 
jai dar daugiau draugų bei 
aktyvių talkininkų. Per pa
maldas Vašingtono katedroje 
giedos Čiurlionio ansamblio 
choras. Arlingtono kapinėse 
numatytas pagerbti Nežino
mas JAV kareivis, o prie žu 
vusio Kaune JAV Įeit. Harrio 
kapo - uždėti vainikas. Dide 
Jis dėmesys taip pat lietuvių 
kultūrinių vertybių parodai, 
lietuvių liaudies meno ir lie

(pabaiga iš 2 pusi.)

partijai tenka išgyventi nuo 
savo veikios pradžios. Taip 
«kolektyvinė vadovybė» paša 
lino «berininkus» lygiu laiku 
«Cruščiovo žmonės» išstūmė 
«Malenkovo šalininkus». O 
paskiasiu metu matyti naujų 
žymių, kaip būtent «Suslovo 
žmonės».

Ar žinai... kad dirbtinis žemės satelitas bus paleistas erdvėn Tarpatautiniais Geofiziniais 
metais. Jo viduje bus įvairių instrumentų, kurių signalus galės pastebėti 40 tautų stotys.

Alkoolizmas Rusijoje didėja. Tai didelė Maskvai problema, kaip su juo kovon. Sa 
(elitiniuose kraštuose šiuo metu daugiau paplitęs, negu lais\ės metais.

Kasdien pasaulyje žmonija padidėja 85 tūkstančiais žmonių. Jei tokiu tempu gy
ventojų skaičius ir toliau didės, tai po 57 metų šiandieninis gyventojų skaičius bus padvigubėjęs.

tuvfškosios dainos šventei, 
juo plačiau svetimuosius su
pažindinti su lietuvių tautos 
kultūrinėmis vertybėmis, da
bartine padėtimi ir įvairiose 
gyvenimo srityse Nepriklau
somybės metais pasiektąja 
pažanga. Sąskrydį pažadėjo 
groboti JAV viceprezid. R. 
Nixonas.

— N. Zelandija. N. Zelan
dijos LB naujojon valdybon 
išrinkti J. Pečiulaitis. J. Za
remba, J. Žiginskas, rev. ko 
misijon - Č. Liutikas, V. Pro 
cuta ir VI. Grigaliūnas, atsto 
vais į krašto tarybą - V. Pro 
cuta, A. Mickevičienė ir J. Ži 
ginskas.

-- Australija. Skautų Pan 
Pacific sąskrydyje lietuviai 
skautai gražiai pasirodė. Jie 
buvo atspausdinę specialų lei 
dinį apie Lietuvą angliškai, 
kurio išdalino apie 2000 eg 
zempliorių. iš V T Inf. Tarny
bos gautus smulkesnius leidi 
nius taip pat padovanojo re
tesniems svečiams, o stam
biuosius - Public Library Vic 
toria Melbourne, didžiausiai 
bibliotekai visame Pietų pus 
rutulyje. Joje yra steigiamas 
ir lituanistikos skyrius. Pir
moj eilėj norima telkti visas 
knygas svetimomis kalbomis 
apie Lietuvą, o gal paskiau 
pavyks atidaryti ir lietuviškų 
knygų skyrių. Šis skyrius 

steigiamas LKF švietimo va 
dovo A. Krauso rūpesčiu ir 
iniciatyva.

Melburno apylinkės valdy
ba svarsto bendruomenės ir 
parapijos namų statybos rei
kalus, tautinių šokių grupės, 
kuri turės reprezentuoti lie
tuvius pasaulinės olimpiados 
atidaryme, rėmimo klausimą 
etc. Naująjį Australijos lietu 
vių savaitraštį «Tėviškės Ai 
dus» redaguoja kun. Dr. P. 
Bačinskas.

— Dr. A. Maceina gavo pak 
vietimą dėstyti Freiburgo im
te, Vokietijoje. Vasaros se
mestre skaitys kursą apie 
Dostojevskio religijos filoso
fiją. Muencheno un-te, pačia 
me didžiausiame Vak. Vokie 
tijojų, turinčiame per 12.0(0 
studentų, dėstoma lituanisti
ka. Dėsto L. J urgutytė-Bal
dauf. Pradėjo skaityti 1955 m. 
vasaros semestro po dvi sa
vaitines paskaitas, o 1955 56 
žiemos semestre skaityta jau 
po 4 valandas. Naująjį se
mestrą pradėjus gegužės mė 
nesį ■ numatyta po 6 savaili 
nes valandas. Lituanistika Mu 
encheno un te yra pripažinta 
šalutiniu dalyku - iš jo leid
žiama laikyti egzaminus. Li
tuanistikos dėstytoja V. D. 
Un te yra gavusi licenciatą 
ir 19/9 m. buvo atvykusi į 
Muencheną pagilinti studijų. 
Jos vyras germanistas yra 
1940 1944 m. dėstęs V. D. Un- 
te Kaune.

-- J A V - s e Pensylvanijos 
un-te yra baltų-slavų filologi 
jos skyrius, kur profesoriau
ja A. Salys ir A. Senas, kurį 
laiką kalbotyrą dėstęs Lietu 
vos un-te Kaune.

— Dr. P. Jonikas rašo vai 
kalą apie «Lietuvių kalbos 
raidą ir likimą Amerikoje».

Kotryna Grigaiiyte

Pro Kaimo Ulytėle
Aš pro kaimo ūlytėlę 
jojau anksti rytą, 
o rasužė nuo žiedelių 
man ant kelio krito.

Ir pravėrė klėties langą 
man mylimoji, 
kilpinėlėm linksmai žvangant 
jau iš tolo mojau.

Tyliai, tyliai, juodbėrėli, 
pro žalią agrastą, 
kad pabudęs tevužėlis 
musų neatrastų

Kol prispausiu prie krutinės, 
išbučiuosiu skruostus’ 
kad virželis kanapintis 
mūsų neapjuostų.

O paskui, sužvenk, žirgeli, 
ir pirmyn į žygį, 
su skalikais visas kaimas 
tegul mus išlydi.

PRANEŠIMAS SPAUDAI.

Kaip jau buvo pranešta, Eu 
ropos Tarybos Speciali Ko 
misija pavesta rūpintis inte 
resais tų tautų, kurios neats 
tovaujamos Taryboje, buvo 
oficialiai pakvietusi Lietuvos 
Diplomatijos šefą S. Lozorai 
tį padaryti jai pranešima Lie 
tuvos reikalais.

Kovo mėn. 24 dieną, Spe 
cialiai Komisijai laikant sa 
vo sesiji, Italijos vyriausy 
bės pakvietimu, Palermo mies 
te, Sicilijoje, Min. Lozorai 
tis padarė kalbamą praneši, 
mą, išdėstydamas Lietuvos 
suverenumo ir nepriklauso 
mybės pažeidimo istorinę bei 
diplomatinę-teisinę pusę ir nuš 
viesdamas Lietuvos padėtį 
Sovietų okupacijoje.

Po pranešimo kuris sušilau 
kė Komisijos narių gyvo pri 
tarimo ženklų. Min, Lozorai 
čiui buvo pastatyta daug klau 
simų, liečiančių tiek Lietuvą, 
tiek Sovietų Sąjungą, ir sekė
diskusijos.

Posėdis tęsėsi pusantros va 
landos ir vyko labai palankio 
je Lietuvai nuotaikoje. Komi 
sijos pirmininkas Švedijos 
senatorius K. Wisrtrand. šil 

tijos šefą Lozoraitį, 'vėliau, 
posėdžiui baigiantis, tokiu 
būdų pareiškė jam Komisijos 
padėką už pranešimą ir pa
reikštas diskusijoje pažiūras 
ir apibūdino pranešimo reikš 
mę.

Min. Lozoraitis Lietuvos 
vardu padėkejo Komisijos pir 
mininkui ir nariams.

Šis Europos Tarybos Spe 
cialios Komisijos posėdis yra 
mums nepaprastas įvykis, nes 
jame pirmą kartą nuo 1940 
metų Lietuvos atstovas kalbė 
jo Lietuvos reikalais tarpvals 
tybinėje organizacijoje.

Ryšyje su Specialios Komi 
sijos posėdžiu Lietuvos Di
plomatijos šefo kalbą Ameri 
kos Balso atstovas Palermo 
įregistravo transliuoti į kraštą.

Viešėdamis Palermo mies 
te, Min. S. Lozoraitis su žmo 
na, kaip ir Spec. Komisijos 
nariai ir jų žmonos, buvo Si 
cilijos regionalinės vyriausy- 
svečias. Jis dalyvavo priemi
muose ir parengimuose ku
riuos suruošė Specialios Ko 
misijos garbei Sicilijos regio 
natinio parlamento pirminio 
kas, vyriausybė ir Palermo 
burmistras.

(USIS) tais žodžiais pristatęs Diplo
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V. Kudirkos TIK NEŽIŪRĖKIT IR NESĖS

Milžinas.

Apuokas ir asilas.
Per girią ėjo asilas apspangęs, 
i didį kelią buvo išsirengęs. . 
Sutemo... Eina baisiu tankumynu — 
na, ir paklydo, sakant tiesą griną.

Vienas kalvis turėjo sūnų. 
Toks stiprus tasai jo sūnus 
buvo, kad jau trejų metų 
galėjo su meškomis grumtis. 
Kai suėjo dvylika metų, tė
vas nukalė jam geležinę dvy 
likos pūdų lazdą ir išleido i 
pasaulį uždarbiauti sau duoną.

Nuvažiavo j malūną. Įėjo 
Į vidų. Nieko neranda. Malu 
nas tik birbia ir ūžia. Jis tuoj 
užleido vieną maišą, Pats išė 
jo arkl'ų iškinkyti. Iškinkęs 
pasileido pievoj ir grįžo i 
malūną Atsisėdo.

Bematant pasirodė keletas

Sustojo vargšas ir gailiai vaitoja.
Laimė, kad krūmuose apuokas snopsojo 
Jis. pagailėjęs to pakeleivingo 
žadėjo vadu būt žvėries nelaimingo

O apuokas naktį, kad butų tamsiausia, 
pažįsta, mato viską kuo geriausiai. 
Atsitūpė veikiai asilui ant sprando, 
ir jau abudu keliaut toliau bando.

KITI

Gyveno senelis ir senutė. 
Juodu buvo visai neturtingi. 
Kartą senelis rado pupelę, 
parsinešė ir pasodino virali 
nėj pagirny. Senutė vis lais 
tė ir žiūrėjo. Vieną sykį nu
džiugusi sako:

— Seneliuk, jau pupelė iš 
dygo!

— Tegul dygsta.
Kitą sykį pažiųrėjusi sako: 

- - Seneliuk, jau pupelė ligi 
girnų užaugo!

— Tegul auga.
— Seneliuk. jau pupelė pro 

stogą lenda!
Sūnus išėjo. Eidamas paraa 

tė, kad žmonės ketveriais že 
mę aria. Jis priėjo prie tų 
žmonių. Anie, pamatę ateinan 
tį tokį didelį vyrą ir dar su 
geležine dideliausia lazda, iš 
bėgiojo į visas puses

Milžinas priėjo prie žagrės, 
norėjo arti, bet neoasiekė. 
Atsiklaupė jis ant kelių ir 
pradėjo arti. Arė, arė kol ar 
klys privargo. Kai tasai pri 
vargo, ėjo prie antro arklio. 
Ir tą veikiai nuvargino. Pas
kui prie trečio, pagaliau prie 
ketvirto. Visus arklius taip 
nuvargino, kad jie nebegalė 
jo paeiti. Bet lauką suarė vi 
są.

Vakarop vieną arklį įkišo 
j kišenę antrą į antrą kišenę 
trečią į pirštinę, o ketvirtą 
pasiėmė saujoj. Atėjo j tą 
kiemą, kieno lauką buvo sua 
ręs. Šiaip taip įlindo pro du 
ris į trobą ir tarė, mesdamas 
arklius iš kišenių: «8ekit: pa 
siimkit savo arklius!».

Paskui sako: «Gal turėtumėt 
kokio darbo man?» Namiš 
kiai atsakė, kad yra kelmų 
rauti.

Milžinas pernakvojo Rytą 
atsikėlė ir prašo parodyti 
tuos kelmus. Visi bijo vesti 
rodyti. Buvo tokia kvaila mo
teriškė. Paliepė jai. kad pa 
rodytu. Moteriškė nuvedė į 
mišką ir parodė kelmus. Mil 
žinąs užkišo savo lazdą už 
šaknų. Trokšt - trokšt, lėkė 
vienas kelmas po kito. Mote 
riškei bežiūrint, milžinas iš
lupo tiek kelmų, kad bent pen 
ki vyrai per savaitę nebūtų 
išvertę.

Atėjo pietų metas. Visi bi
jo nešti. Vėl kvailą moteriš 
kę siunčia. Ji atnešė barščių 
milžtuvę, duonos penkis ke- 
pelus ir alaus bačkelę Milži 
nas suvalgė barščius ir duo 
ną. Alaus tik pusę bačkelės 
teišgėrė.

Pabaigęs rauti kelmus, ei
na namo, Pakelėj mato dre 
vėtą ąžuolą. Jis bakst su laz 
da. Ąžuolas išvirto, o iš dre 
vės pabiro auksiniai. Šusirin 
ko tuos auksinius ir susipylė 
į kišenes Pagalvojo, kad jam 
už darbą užteks.

Parėjęs namo, klausia ūki 
ninką: «Ar neturi dar kas 
kelmu rauti?» Jam parodo 
netolimą dvarą. Ten nuėjęs 
prašo darbo. Visi persigando, . 
nežino, kas ir sakyti.

Pagalvojęs dvarininkas atsi 
liepė: «Gerai, bus tau darbo». 
Jis paliepė savo bernams, 
kad pripiltų penkis maišus 
smilčių, paimtų prasčiasius 
ratus ir arklius Paskui sako 
milžinui, kad nuvežtų į malu 
ną ir sumaltų.

Tasai malūnas buvo pra 
keiktas. Velniai jį valdė. Jis 
stovėjo viduryje ežero.

Milžinas išvažiavo. Pervažia 
vęs mišką, atrado ežerą. To 
linu, vidutyje ežero, mato 
malūną. Jokio tilto nėra. Kaip 
dabar privažiuoti? Milžinas 
pradėjo rauti medžius su šak

velniūkščių Ėmė šokinėti a- 
pie jį. Vienas čiuptels už 
plaukų jam, kits už nosies, 
trečias ir akis norėtų išdrėks 
ti. Milžinas geruoju prašo, 
kad atstotų Nesiliauja. Tada 
kad ims šutinti su lazda. Vi
si velniai išdulkėjo

Milžinas priėjo prie girnų 
ir mato, kad į akmenį ne grū 
dai bėga, bet smiltys. Pagrie 
bė lazdą ir bėga velnių jieš 
koti po užkabarius: kodėl jam 
kviečius apmainė ant smil
čių? Dvarininkas buvo paša 
kęs išvažiuojantį kad tuose 
maišuose kviečiai supilti

Surado vienam užkabary a 
pie tuziną velniu ir ėmė muš 
ti su lazda. Velniai rėkia: 
«Mes nemainėm! Tu pats abi 
vežei tokius grūdus!» Milži 
nas nepasiduoda: mušė, mu 
šė, koi velniai apmainė smil- 
tis į kviečius.

Jau susimalė Susinešė mai 
šus j vežimą ir eina~ arklių 
parsivesti iš pievos. Žiūri — 
nebėra arklių. Vėl grįžo pas, 
velnius ir lamašija su lazda, 
kad atiduotų arklius. Velniai 
šaukia: «Tavo arklius vilkai 
surijo!» M'lžinas sako: «Jei 
gii vilkai būtu sudraskę, nors 
kaulai būtų likę».

.Milžinas gavo du puikiau
sius arklius Pasikinkė ir va
žiuoja namo Dvarininkas iš 
tolo pamalė parvažiuojant, 
išėjo pasitikti. Labai nustebo, 
kad gyvas ir sveikas pargrį 
žo. Tikrai tikėjosi, kad vėl 
niai sudraskys jį. mišku beva 
žino jaut dar. Kai .atrišo mai 
šos, dar daugiau stebėjosi: 
smilčių vietoje rado geriau
sių kviečių miltus.

Patiko dvarininkui toks vy 
ras Nieko nelaukęs pasiūlė 
jam savo dukterį už žmoną. 
Graži ir meili buvo mergina. 
Milžinas vedė. Už rastuosius 
pinigus nusipirko didelį ūkį 
ir laimingai gyveno.

nirni:" ir mesti į vandenį. Po 
valandos pasitaisė puikiausią 
kelią per ežerą.

Balas ir duobes, kelmelį kiekvieną 
prasilenkdami sau drožė kaip dieną 
Rytą dar saulė šviesi netekėjo 
pakeleivingi iš gudos išėjo,

Tad asilas prašo apuoką malonės, 
kad vadu liktų per visą kelionę.
Mat, gerą vadą norėjo sau gauti...

Asilo prašymas apuokui patiko, 
ir vadžiot spangio, kvailys, pasiliko. 
Dienai prašvitus, tarytum ant juoko, 
aptemo akys varguolio auoko 
Kad ir nemato ir akyse juoda, 
bet kelią rodo... paklysta neduoda.

“Suk į kairę — dešinėj duobutė! 
Dar į kairę!” O ten duobė buvo, 
ir abu tuojau į duobę sugriuvo

— Tegul lenda.
— Seneliuk, jau pupelės 

nebematyti... Jau ligi debesų 
užaugo!

— Tegul auga.
— Seneliuk, jau pupelė dan 

gų pasiekė?
— Dabar, — sako senelis, 

lipsim | dangų.
Lipo, dešimt metų lipo, pri 

Ui po dangų, įėjo, sutiko Die 
vą. Dievas klausia:

— Iš kur dabar čia jūs at 
siradot?

— Užlipom, — sako.
— Na, kad jau užlipei tai 

ir gyvenkit. Va’gykit ir ger
kit, ale į šitą dubenį, kuris 
ant stalo, nežiūrėkit ir į ši 
tą vežimėlį nesėskit.

Buvo, buvo juodu danguje, 
linksmai gyveno, ale senutė 
vieną sykį ir sako:

— Reikia pažiūrėti, kas ta 
me dubenyje yra.

— Tik jau nežiūrėk! — smar 
kiai sudraudė senelis.

Ale senutė neiškenčia: la
bai jau knieti jai. Vėl ji sako:

- Na kas čia. tokio! Trupu 
tį atvošim ir žvilgterėsim...

Kai tik atvožė — purt ir 
išskrido. Pasirodo, ten paukš 
tuko butą. Atėjo Dievas ir 
Klausia:

— Jau žiūrėjot?
Abudu tyli.
— Lodei neklausot? Ko 

jums čia trūksta dar?
Abudu puolė ant kelių ir 

atsiprašė Dievą. Praėjo dar 
kiek laiko: Senutė vėl sako:

- Sėskim, seneliuk, į tą 
vežimėlį!

Ėmė ir susėdo. Vežimėlis 
t:k laisto, darda po visą dan 
gų. Persigando seneliai, dre 
ba iš baimės, bet nei sustab 
dyti nei išlipti negali. Vėl 
atėjo Dievas, sustabdė ir iš 
varė juos iš dangaus.

ėuio ratai greitai sukas, 
Lekia, Barbė ir Petrukas. 
Į gimtine, pas savus, 
Kur visų širdis atbus. 
Lietuvon kai parvažiuosim, 
Mes laimingi vėl dainuosim.

Lietuviškos mokvklos mokiniai. Vila Zelinoįe, Sao Paulo mieste, mokslo metų pradžioje, su mokytojais. 
Gudavičiene, Kjnduriene, Valeikiene ir J. Kaseliūnu.
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O TAI SKANI KAVA

Pirkimas pirkimui 'nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

■hhnhhr
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 — José Menino

Industria e Comercio de Calçados

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

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

TEL. 34-7482 — SÃO PAULO' g

'jiiiunmuiiuiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniUHiiiiuiiiuiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiniiHiiiiiiinHuniiHtiiiiiiiiiwiiiiHiiiiluiniiiiiiiHiiiiiluiuiiwniiiiii.. -

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 i 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 siūlo

imobiliária âlto do Guaporé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

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

crsni iiiiDEagmitniiTOinossaciiBBniB
auuj4SB»HauBRBiia»ium«uuaGi;aioBusuuuiiifRsoBaa««R«

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis-’ 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKAiÀCjr CÀKIKIEtói
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į< žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

LTDÃ.

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO

Cervejaria Columbia JT A.
Šaičio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

uodas be anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
BCBC BBBB RRBB BBUB ttft 09 BB n ■ ORU □ BRRBRR JI K * BURBO »■ EB M BRC ■ O O3« V RBRE R E B ■ B B ■ «> EB RB 
OBBM EBOB RBBB BBS* BD1C BB K If Ha WB3SKBBBR B U S BZ> R B « E BMHBBB O* R B O U RIBŲ S B BB • B R B
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AV. ZELINA, 706 — CAiXA POSTAL, 371 — SÃ0 PAULO

džiaugiasi lietuviška
RADIO PROGRAMA

Šią savaitę «Mūsų Lietuvą» 
aplankė keletą lietuvių iš to 
ūmesnių S Paulo apylinkių. 
Visi džiaugiasi lietuviška ra 
dio programa. Popietinė, 14 
valanda esanti labai patogi, 
nes tai poilsio laikas ir daž
niausia visa šeima yra namuo 
ss. Kai del programos, tai 
pageidauja, kad ji butų įvairi 
ypač muzikos ir žinių iš pla 
taus pasaulio lietuvių gyveni 
mo, nes daug kur laikraščiai 
vėlai pasiekė. Radio klausy
tojai yra pasiryžę ir pinigini 
ai lietuvišką radio programą 
paremti, nes žino, kad kiek
viena minutė kainuoja pinigą.

DVI LIETUVIŠKOS RADIO 
PROGRAMOS z

Kiekvieną sekmadienį per 
radio Nove de Julho yra trans 
liuojamos dvi lietuviškos pro 
gramos. Viena ryte 8:30 4val., 
o kita p© piet 14 vai.

Rytmeniam pusvalandžiui 
vadovauja, tvarko ir už jį at 
sako Al. Boguslauskas, L. K.

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- ® 
fili Ui
H fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t., g 
fe Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA fe 
B ISSIMOKEJIMUI. fe
B 
JU Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. |g| 
fe " ' fe
íúhmmi MBaMBmnnÉí

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

i ESCRITORIO «VILA ZELINA» I
1 š

j IRMÃOS BAUZIS Į

]= Registrado no C. R. C; tob o n.o 551 H

= Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |

Restoranas Jurubatuba

5 Aberturas de firmas
f Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas
I Contraí, na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
ii« Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais
Į HORÁRIO das 

Bendruomenės choro' pirmi
ninkas. Už popietinį pusvalan 
dį yra atsakomjngas kun. kle 
bonas P. Ragažinskas. Prie 
popietinio lietuviško pusvalan 
džio yra sudarytos dvi Komi 
sijos: finansų ir programos. 
Finansų komisijon įeina: inž. 
Z. Bačelis, vaistininkas J. Lu 
koševičius, P. Šimonis, J. Ma 
telionis, J.. Januškis. Progra
mos komisijon: H. Mošinskie 
nė, J. Kaseliūnas, Ed. Vasi
liauskas, J. Guiga ir dar ei
lė kitų yra pasižadėję talki 
ninkuati. Popietinio lietuviško 
pusvalandžio reikalais rašyti 
šiuo adresu: caixa postai 4118
S. Paulo. Primaname kad Ra 
dio Nove de Julho veikia vi 
dutiniškomis 540 klc. ir trura 
porais, 25 metrų bangomis.

— Šį sekmadienį Vila Anas 
tació lietuviams bus pamal
dos parapijos bažnyčioje 8,30 
vai...

— Balandžio mėn. 20 d. 
Mokoje, aprūpintas šventais 
sakramentais, po ilgesnės li
gos. atsiskyrė su šiuo pašau-

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI’
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dontu chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

8 às 19 horas.

«TĖVYNES GARSAI»
Lietuviškos muzikos radio programa kas sekma 

dienį iš radio stoties Nove de Julho, banga 540 klc., iš 
ryto 8:30 vai.

Priimame skelbimus pigiausiomis kainomis, skel 
biame paieškojimus, siunčiame linkėjimus, pasveikini
mus ir mirties metinių paminėjimus su atitinkamom tai 
progai pritaikintom plokštelėm. Išpildome lietuvišką mu 
ziką pagal užsakymus. Siųsdami betkurį užsakymą pra 
šome pridėti Cr.$ 300,00. Adresas caixa postai 403, 
São Paulo.

Aleks. Boguslauskas.
Bendr. Choro Pirmininkas

A.f A. Jonas Vitonis

liu Jonas Vitonis, gimęs 16 d. 
birželio 1884 metais, Ukmer 
gėje. ^Brazilijon su šeima at 
vyko 1927 m. Visą laiką gy
veno S. Paulyje

Nuliūdime paliko savo gy
venimo draugę žmoną Oną, 
dukreles: Ona Sideravičienę, 
Genę Gaižauskienę: sūnus: 
Joną, Matą, Vačių Antaną: 
Tain pat anūkus. Palaidotas 
Araęa kapuose Septintos 
dienos mišios egzekvijos bu
vo atlaikytos 27 d balandžio 
Vila Zelinoje. Tebūna lengva 
svetimo krašto žemelė.

— Marija ir Balys Andruš 
kevičiai keletą mėnesių sve 
čiavęsi S. Pauly pas savo gi 
mines Antanaičius ir Žibus 
balandžio mėn. 26 įskrido at 
gal Amerikon Apsigyvens 
Patersone, N. J.

Iš Rio de Janeiro keletai 
dienų pas gimines buvo atvy 
kè VI ir v. Strimaičiai.

— Aldolfas Baltušis, ir Genė
I.ašinškaitė ruošiasi 26 d. ge 
gūžės sumainyti žiedus.

— Gegužės mėn. 1 d ge
gužinės pamaldos bus 6 vai. 
vakaro. Šiokiadieniais 7:30 va 
karo. Sekmadieniais litanija 
bus giedama po sumos. Atei 
nantis penkiadieniais yra pir 
mas mėnesio penktadienis. 
Ryte mišios prie išstatyto Šv. 
Sakramento bus 7 vai., o va 
kare 8 vai.
į, -frfr «frfr <frfr frfr A»

Savininkas VLADAS JASIULIONIS
Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paul© važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

LAIŠKAI:

P. Vonžadui, J. Jakučioniui, 
Ig. Labuckui, J. Tatarūnui 
J. Bagdžiui, A. Lazdauskui, 
Ant. Rimkui, E. Kučinskaitei, 
St. Maželiui, Br. Aiškinienei, 
J. Seliokui, P. Zigmui, J. Bau 
žiui.

KAS SKAITO PAS MUS 
«AIDUS»?

Spauda yra pagrindinis tau 
tinis ugdymo šaltinis. Išlaiky 
ti lietuvišką spaudą reiškia 
išlaikyti savo tautinės kultū
ros atsparumą. São Paulo lie 
tuviai visuomeninkai tai pui 
kiai įrodė šiemet vieningai 
užsiprenumeruodami mėnesi
nį Kultūros žurnalą «Aidai»,

Į Pietų Ameriką, berods, 
siunčiama 67 «Aidų» egz (Ar 
tik tiek kultūrininkų?): Bra- 
siliją 42: Venezuela - 10: 
Kolumbija - 7: Argentina - 4: 
Chile 2 ir Urugvajus 2.

«Aidų» skaitytojai:
São Paulo:
1. Abraitfenė Vlada, daili

ninkė
2. Antanaitis Jonas, inž.
3. Arminas Al \ enancijus, 

Kun. Rašytojas.
4 Auseoka Estanislau, Kun 

Vienuolis
5. Bacevičius Kazys
6 Bačelis Zenonas, Inž.
7. Bagdonas Aleksandras
8. Balvočius Vitalis. Stud.
9. Baltrukonis Leonardas

10. Bogulauskas Aleksandras 
Agr.

11. Bratkauskas Kazys
12. Dutkus Antanas, Žurnal.
13 Draugelis Eliziejus, Dr. 

gydytojas
14. Girdauskas Feliksas, mok 

musikos
15. Ivanauskas Mikas, Inž.
16. Jūra Klemensas
17. Kubiliūnas Stasys, Mok.
18. Kaseliiinas Jonas, Muzik.
19. Lukoševičius Juozas, Vai 

stininkas
20. Mošinskienė Halina, Mok.
21. Milius Antanas, Dr. Kun.
22. Miliauskas Kazimieras,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAKun.

23. Mil
24. Pa\
25. Pel
26. Ragažinskas Pijus, Kun.

Klebonas
27. Remenčius Stasys
28. Seselės Pranciškietės
29. Seliokas Juozas
30. Stonys Antanas, Pof.
31. Sliesoraitis Jurgis
32. Šalkauskas C. Inž.
33. Šeškevičis Juozas, Kun.
34. Šimonytė Elena
35. Valavičiūtė Aldona, Mok.
36. Valavičius Jonas
37. Valeikienė Jadvyga, Mok
38. Vinkšnaitfenė Magdalena 

Agr. v
39. Žibąs Alfonsas,' Rėžis.
40. Žutautas Stasys
Rio de Janeiro:

411 Babickas Petras, Rašyt.
Porto Alegre:

42. Vasiliauskas Šv, Inž.
Kviečiami visi lietuviškos 

kultūros palaikytojai prie «Ai 
dų» prenumeratorių!

—- Laiškai iš anapus gele
žinės uždangos daugėja. Atei 
na nevien iš Lietuvos, bet 
iš pačių tolimiausių Rusijos’ 
užkampių į kur yra ištremti 
mūsų broliai. Šią savaitę vie 
nam «M. L.» skaitytojui atėjo 
laiškas net iš Krasnajarsko 
nuo giminių.

DR. VYDŪNO PREMIJA

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro 
Valdyba norėdama suaktualin 
ti Mažosios Lietuvos idėją 
mūsuose ir sudominti Mažąja 
Lietuva mūsų rašto žmones, 
skelbia

1) Dr. Vydūno vardo $1000,00 
vertės premiją už geriausį 
1956 m. parašytą Mažąją Lie 
tuvą liečiantį veikalą.

2) Veikalas turi būti iš Ma 
žosios Lietuvos gyvenimo, da 
bnrties ar praeities, parašy
tas grožinės literatūros ar mo 
kslo veikalo pobūdžio, netrum 
pesnis kaip 2 5 0 puslapių 
snausdintos knygos normalaus 
formato ir tinkamas versti. į 
svetimas kalbas.

3) Premijai galima siųsti ir 
mašinėle parašytus veikalus, 
(egz)

4) Premijuotini veikalat at , 
siunčiami iki 1956m gruodžio 
15 dienos Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Kanados 
Centro Valdybos antrašu:

V. Peteraitis, 5155 Bourbon 
nfere, Apt. 6, Montreal, Qun., 
Canada.

5 Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

6. Skiriama premija nebus 
skaldoma tarp atskirų autorių.

7. Pinigų premijai sutelki
mu rūpinasi MLBD Kanados 
Centro Valdyba talkinama vi
su MLBD skyrių.

8. Premija bus įteikta 1957 
m. sausio 15 dienos minėj! 
mo metų Montrealy.

MLBD Kanados Centro 
Valdyba.

REIKALINGAS Radio tech
nikas. Atlyginimas geras.

Kreiptis šiuo adresu: Av. 
Zelina, 706 • V. Zelina.
aiisMttaSn«niiiiiiaiiiiaaMaiKaaiicu4i»«iiiiiiia»

Jei esi biznierius 
NEPRALEISK PROGOS 

Parduodamas - sorveteria 
mercearia, prieinama kaina 

Praça Rui Barbosa, 116 
Santa Teresinha (Sant’Andrė) 
Nerizikuodamas - nelaimėsi

Oficina dė Modeloš para Fun 
díção e Marcenaria 

Reikalingas Modelistas 
Kreiptis:

Rua Dr. Roberto Feijó, 117 
Vila Prudente

BasaiaiamaMMuaBmtfflBmaMiaamaMmam 
■iasiaaasaaaiRaaaaRiBBBaiaaasaBaaa>>«aaavt!Baiiiaa

S I U V É. J A S.
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua InhagapĮ, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš'Av. Zelina, 596)
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