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Dviguba Valdžia Pavergtoje 
Lietuvoje

(ELTA) Visoje Sovietų Są
jungoje yra dviguba, arba, ti 
ksliau dvilypė valdžia', kurią 
sudaro komunistų partija, pa 
siėmusi direktyvinės valdžios 
funkcijas, ir komunistų pani 
jos kontroliuojama vadinamo 
ji tarybinė vyriausybė Tači
au komunistų partija stovi 
aukščiau komunistinės vyriau 
sybės. Tatai vaizdžiai matyti 
ir iš įvairių pareiškimų bei 
nutarimų, po kuriais pirmoje 
stovi Sovietų Sąjungos komu 
nistų partijos centro komite
tas, ir tik po jo seka komunis 
tinės vyriausybės ministerių 
taryba.

Kad komunistų partija sto 
vi aukščiau komunistinės vy
riausybės, matyti ir iš komu
nistų partijos suvažiavimuose 
ministerių daromų partijai a- 
taskaitinių pranešimų Tačiau 
niekuomet komunistinei vyri
ausybei ataskaitinių praneši
mų nedaro komunistų partijos 
atstovai.

Komunistų ■ artijai priklau
somumas komunistinės vyri
ausybės pastebimas ir paverg 
toje Lietuvoje. Pavergtosios

Lietuvos komu 
nistų partijos centro komite
tas stovi aukščiau komunisti
nės vyriausybės.

Tačiau tiek pavergtosios 
Lietuvos komunistų partija, 
tiek komunistinė vyriausybė 
tiesioginiai priklauso nuo So

Vyriausias Sovietas susirinko
■ 1

Šiomis dienomis Maskvoje 
yra susirinkęs vyriausias so
vietas tai yra komunistinės 
Rusijos «parlamentas». Rusi
jos seimas yra renkamas k© 
munistišKai, ne taip kaip de
mokratiškuose kraštuose. Ru
sijoje renkant liaudies atsto
vus į vyriausią sovietą, ar 
respublikų seimus, kandida
tus stato tik komunistų parti
ja ir kandidatų sąrašas būna 
tik vienas.

Kas eina balsuoti, nors bū
tų didžiausias komunistų prie 
šas, turi balsuoti už komunis 
tus, nes kitokių kandidatų nė 
ra. O jei ir įmes tuščią kor
telę. rinkimus kontroliuojant 
tik vieniems komunistams, pas 
kelbią, kad tas balsas buvo 
paduotas už jų.

Taip išrinktas parlamentas, 
yra lyg papūga, kuris karto
ja tai ką jau yra nutaręs ko
munistų partijos centras. Ru
sijoj vyriausybė ir partija yra 
tas pats Komunistų partija 
pastato ir atstato ministerius 

vietų Sąjungos komunistų par 
tijos centro komiteto. Šiuo 
atveju net ir komunistų parti 
ja pavergtoje Lietuvoje netu 
ri savystovumo Jai diktuoja 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetas. Ga 
una iš Maskvos direktyvas, pa 
vergtosios Lietuvos komunistų 
partija tas direktyvas klus
niai vykdo. Pavyzdžiui pa
vergtoje Lietuvoje kukurūzų 
akcijos atsiradimas. Paverg 
tosios Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas, ga 
vęs iš Maskvos šitas direkty 
vas, įsakė «vyriausybei» im
tis akcijos už kukurūzų sėją. 
Tas pat su jaunimo gabenimo 
į plėšinines žemes, šeštojo 
penkmečio statybas bei j Don 
base anglies kasyklas akcijų 
mis. Pavergtosios Lietuvos 
komunistų partija pirmiausia 
šias diektyvas gavo iš Mask
vos, su iš anksto nustatytomis 
normomis, kiek turi būti paver 
gtoje Lietuvoje surasta jaunuo 
lių, tariamai «savanoriškai» 
vykstančių į rytų Rusijos bei 
Sibiro plotus. Gavusi šitokias 
direktyvas, pavergtosios Lie
tuvos komunistų partija jas 
beatodairiškai vykdo. Tasai 
beatodairiškas vykdymas So 
vietų Sąjungos komunistų par 
tijos direktyvų kaip tik rodo 
pavergtosios Lietuvos komu
nistų partijos visišką priklau
somumą nuo Maskvos.

ir kitus aukštus valdininkus.
Sovietų Rusijos vadinamas 

seimas, neposėdžiauja ištisus 
metus, kaip kituose demokra
tiškuose kraštuose, bet tik su 
sirenka vieną ar pora kartų 
per metus, išklausyti partijos 
ir vyriausybės pianų, ir ran
kų pakėlimu, juos patvirtinti.

Tik paskutiniu metu, praė
jusiais ir šiais metais, sovie- 
to atstovams jau leidžiama 
viešai pareikšti kritiškų pas
tabu ekonominiai* klausimais. 
Politinė partijos liniją dar nie 
kas neišdrįso kritikuoti.

Rusijos ūkis ir industrija 
pergyvena krizi

Pas bolševikus buvo mada 
sudaryti penkmečių planus. 
Visam pasauliui būdavo skel
biama. kad tie planai, tiek in 
dustrijoj, tiek žemės ūkyje iš 
pildomi visu šimtu procentu.

Vengrijos plaukikė pasirinko laisvę. Zsuzsa 
Ordgh, 16 m. amžiaus, vidury tarp dviejų .ameriKonių sporti
ninkių, dalyvavusi Melbourne tarpatautinėje olimpiadoje,-pa
sirinko laisvę, nebegrįžta į okupuota tėvynę.

Tikrumoje taip nebūdavo, bet 
komunistai nenorėdavo prisi
pažinti. Bet nuo praėjusių me 
tų jau daugiau nebesigiria, 
nes visvien žino, kad pasau
lis sužino tikrąją padėtį.

Ir šiame sovietų susirinki
me daug kritiškų pastabų ats 
tovai pareiškė apie krašto e 
konominę padėtį. Iš žemės Ü- 
kio negauna liek kiek ti
kėjosi, trūksta miestuose bu
tų, industrija negali įvykdin 
ti numatyto plano ir t t.

Pirmenybė sunkiai indus 
trijai

Iš Maskvoj nusirinkusio so 
vieto pranešimų ir ateities 
planų matyti, kad pirmenybė 
yra duodama sunk ai industri 
jai, bet ne gyventojams re; 
kalingų reikmenų gamybai. 
Ta sunkioji industrija yra su 
koncentruota į ginklų gamy
bą. Apsiginklavimas reikalau
ja daug daugiau išlaidų, ne 
gu visos kitos gyvenimo sri
tys. Ginklavimosi lenktynės a 
liną visus kraštus. Rusijos u- 
kij yra labai sunkus slogutis; 
bet neišvengiamas, ypač sie
kiant pasau’inės revoliucijos 
įvykdymo. Vienas kraštas ne
nori atsilikti, ginklų moder- 
niškumu nuo kito. Čia yra sa
vos rūšies ekonominis karas, 
kuris skaudžiai paliečia kraš 
to ekonominį gyvenimą. Kai 
kalami ginklai, kurie po ke
lių metų jau reikia keisti mo- 

derniškesniais. kad neatsilik
ti nuo savo konkurentų, nėr 
kada. Kitos rūšies gaminių ga 
minti. Ypač tai skaudžiai per 
gyvena Sovietų Rusija.

Gandai apie permai
nas Kremliuje

Užsienio spaudoj buvo pas
klidę gandų, kad prieš Krtiš- 
čiovą buvo ruošiamas atenta 
tas.

Sąryšy su vyriausio sovie
to susirinkimu plačiai kalba 
apie permainas vyriausybėje. 
Vieni sako, kad Kruščiovas 
būsiąs minlsteris pirmininkas, 
o Malenkovas partijos sekre
torius. (Kiek šie gandai turi 
realaus pagrindo, kol kas sun 
ku pasakyti. Nėra durnų be 
ugnies) Yra tikra, kad Krem 
liuje komisarų tarpe vyksta 
tyli, bet stipri kovs už pirme 
nybes partijoje ir valdžioje.

— Amerika remia prancū
zų politiką Argelijoje. Ame
rikos diplomatija Argelijos 
klausimą palieka išspręsti 
Prancūzijai su argeliečiais ir 
jo nekelti Jungtinių Tautų Or 
ganizacijoje.

— Egipto vyriausybė veika 
lauja skubiai sušaukti Jung
tinių J autų Organizacijos su
sirinkimų spręsti Izraelio ne- 
paklausimą pasitraukti iš E- 
gipto teritorijos. Kaip jau yra 

kalljos socialist nutraukė 
rysius su komunistais

1947 m. Italijos socialistai 
suskilo į dvi grupes, Šio sus 
kilimo priežaštis buvo nevie 
nodas nusistatymas komunis 
tų atžvilgiu. Vieni norėjo iš 
vien eiti, susijungti su komu 
nistais, kiti gi veikti atskirai 
ir net kovoti prieš komunisti 
nes idėjas.

Stovintiems už vienybę su 
komunistais vadovavo ir da 
bar vadovauja Nenni Priešių 
gam frontui Saragat. Nenni 
partija-pasiliko su senu var 
du - Italijos socialistų partí 
ja, o Saragat grupė Italijos 
socialistų demokratų partija.

Su Stalino pasmerkimų griū 
vo pats didžiausias komuniz 
mo štabas. Sis įvykis įnešė 
didelio sąmyšio į viso pašau 
lio komunistu partijos eiles. 
Stalinas buvo sunkiai apkal 
tintas. Kremliaus dabartiniai 
raudonieji carai, nors ir buvo 
Stalino bendradarbiai terori 
zuojant nekaltus žmones, 
prieš savą tauta, ir už-ie iui 
norėjo pasirodyti nekaltais, 
avinėliais. Tačiau bent kiek 
protaujantiems nebuvo sunku 
padaryti išvada, kad Stalino 
įvykdintas barbariškumas, bu 
vo kartu ir tuometinės vy 
riausybės patvirtintas. Nuo at 
sakomybės nėra liuosi tuo me 
tu buvę kiti Stalino bendra 
darbiai, kurie dabar stovi vy 
riausybės priešakyje. O pati 
didžiausia klaida nuo pat spa 
liaus revoliucijos, anot komu - 
matuojančių socialistų vado 
Nenni. Sovietu Rusijos buvo 
padaryta įsikišant į Vengri
jos vidaus gyvenimą. Nenni 
pareiškė, kad dabar nutrau 
kinmi «paskutiniai ir silpni» 
ryšiai su komunistais

Nuvažiavime kalbėjo ir ko
munistų atstovai už vienybę, 
bet veltui. Didelė dauguma 
suvažiavimo dalyvių už nu
traukimą ryšių su komunis 
tais.

Atsiskyrus nuo komunistų, 
bus stengiamasi abi socialis 
tų partijas suvienyti.

(pabaiga 6 pusi.)

žinoma, Jungtinės Tautos bu 
vo nustačiusios pasitraukimo 
laiką. Tačiau žydai ir toliau 
tebesėdi egiptiečių žemėje. 
Jie neatsisako pasitraukti, bet 
tik kad Jungtinės Tautos 
jiems patikrintų laisvą priėji 
mą prie Sueso kanalo ir kad 
egiptiečių «mirties batalionai» 
jų neužpuldinėtų.

— Sulig pranešimų, Arabi 
jos karalius ir Irako princas 
turėjo sėkmingus pasitarimus 
su Amerikos vyriausybės na 
riais.

Lietuvi, dalyvauk Lietuvos Nepriklausomybės šventėje 
Vasario 17 d. Vila Žolinoje.
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Grįžusieji Pasakoja
KĄ IŠ TIKRO REIŠKIA “LTSR”?

(ELTA) Paskiausiu metu at 
vykusiej* iš Lietuvos taip pat 
patvirtina faktus, jog Kaunas, 
ir kiti miestai atrodo nusku 
rę, nuplyšę, apšepę! Šiek tiek 
gražesnis Vilnius matyti, į 
jį leis turistus. Žmonės visa
me krašte skursta medžiagiš 
kai ir turi vilkti baisiausią 
bolševikinę priespaudą.

Nors bolševikai mėgina įro 
dinėti kitaip, bet faktiškai 
Bažnyčia laisvės neturi. Pa
leistieji iš Sibiro dvasininkai 
toli gražu negali grįžti į savo 
eitąsias anksčiau nareigas ir 
negauna vietos. Neseniai lie 
tuvių užsienio spaudoje pasi
rodė žinių, kad į Lietuvą bū
siąs paleistas ir kankinys 
vysk. V. Borisevičius, bet a- 
teina paskiausia žinių, kad 
jis esąs miręs Vysk. Matu
lionis tebesilsi Birštone. Vysk. 
Ramanauskas prisilaiko Švė
kšnoj. Kaune klierikų iš viso 
esą 69. Kandidatų šiemet bu
vo 52. bet visų nepriėmė — 
aiškinta, kad «nesą vietos»... 
Lietuvoje dvasininkai ir tikin 
tieji labai pageidauja religi
nės literatūros. Jiems labai 
patinka gaunami iš Vakarų 
«Lux» leidiniai. Prašyte nrašo 
daugiau. Vakaruose išleistais 
Vizgirdos, Jonyno. Petraviči
aus, Krivickienės ir panašiais 
leidiniais gavėjai okup. Lietu 
voje reiškia didelį pasitenki
nimą. Siunčiami tos rūšies 
leidiniai nueina.

Kai kur tikintieji atgauna 
anksčiau uždarytąsias bažny
čias. nors ir turėdami mokė
ti už jas didelius mokesčius. 
Pvz DuKšto miestelio katali
kų bažnyčia išbuvo uždaryta 
12 metų. Šiemet rugpjūčio 
men antrojoj pusėj vėl huvo 
grąžinta tikintiesiems. 1956 
VIII.19 20 d.d vysk. J. Stepo 
ponavičius, asistuojamas kun. 
Č. Krivaičio ir kun. M. Stonio 
bei kitų dvasininkų, šią baž
nyčią pašventino ir 3.000 ka
talikų suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą. Tai buvo tikrai 
įspūdinga šventė. Iškilmėse 
dalyvavo tūkstantinės minios 
žmonių iš apylinkės ir iš toli 
mesniu vistovių, net iš Latvi 
jos ir iš Gudijos. Tačiau, iš 
kitos pusės, komunistai anti
religinę akciją Lietuvoje vis 
stiprina.

Okup. Lietuvoje intelektua
linis lygmuo yra žymiai smu 
kęs. Švietimo darbe dabar 
pirmumas atiduodamas amati 
ninkiškam paruošimui, kur 
svarbiausia ne kokybė, bet 
kiekybė ir normų atlikimas 
Visos aukštosios mokyklos 
administruojamos iš Maskvos 
nors lietuviai, kur galėdami, 
stengiasi patys tvarkytis.

Keletas grįžusiųjų iš Lietu
vos žmonių praneša, kad si
untiniai iš Įvairių kraštų Lie 
turą pasiekia. Tačiau, bent 
šiuo metu, jų gavimas sutei
kia nepalankią gavėjams ates 
taciją. Visi, kurie gauna si
untinius, yra registruojami. 
Taip pat žinomi visi išbėgu
sieji iš Lietuvos, vedami jų 
sąrašai ir žiūrima, ar jie- pa
laiko kokius nors ryšius kad 

ir su tolimesniais giminėmis. 
Kadangi paskutiniu metu siun 
tinių kiek padaugėjo, todėl 
vietoje žmonės mano, kad ko 
munistams bus juos sunku ap 
kaltinti juridiškai, juo labiau, 
jog ię visa eilė komunistų to 
kius siuntinėlius gauna Bet 
žmogus, gaunąs siuntinėlius 
iš užsienio, jau tikrai negali 
pats patekti į patikimųjų tar
pą. Laiškų ir siuntinių gavi- 
mas taip pat laikomas kliūti 
mi paaukštinimui, ekskursi
joms etc.

Išlaisvintos Vengrijos laisvę vėl užsmaugė raudonasis žvėris-

Vienas vokietis, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, pasakoja, 
jog Lietuvos kaimas gyvena 
tiesiog tragiškame skurde 
Tačiau, nepaisant to bolševi 
kai per Kremliui ištikimą 
spaudą ar Vilniaus radiją 
stengiasi ir toliau įtikinėti, 
kaip pvz per 1956 XII 4 trans 
liacijas, kad tik sovietinė kons 
titucija. «išvadavusi kaimo 
darbo žmonėse iš išnaudojimo 
suteikė jiems teisę į šviesų 
gražų gyvenimą», kad, «jsiga 
Įėjus kolūkinei santvarkai, 
lietuviškojo kaimo gyvenimas 
darosi vis geresnis ir gražės 
nis»... Kolchozai administruo
jami ne ūkio žinovu, bet pir
moj eilėj komunistams patiki 
mų asmenų. Ir tai dažniausiai 
jau antros rūšies komunistė 
lių, kurie tik kelia visokius 
«baliukus» ir... skęsta degti
nėje, Jiems rūpi ne žemės 
ūkį pakelti, bet skleisti komu 
nistinę dvasią ir stiprinti re
žimą.

Svarbiausia - visame kraš
te vyksta kova prieš rusifika 
ciją, už lietuvybės išlaikymą. 
Lietuvių sąmoningumas ir vie 
ningumas yra nepaprastai di 
deli. Bet rusai yra užsėdę vi 
sas geriausias vietas ir visur 
stengiasi iškišti tik savuo

sius. Mokslus išėjęs jaunimas 
negali gauti darbo Lietuvoje, 
nes visos geresnės vietos ati 
duodamos oku antams ir jų 
pataikūnams. Todėl ne kartą 
mūsų tautiečiams tenka palik 
ti savąjį kraštą, ir kaip carų 
laikais, ieškoti pragjvenimo 
už tėvynės ribų Netiesa, kad 
lietuviai patys gali tvarkytis 
Lietuvoje kaip norėdami. Y- 
pač jaunimas siekia savos 
valstybės, kovoja už senąsias 
tradicijas ir lietuvybės išlai 
kymą. kur lietuviai būtų ti 
krieji savo krašto šeiminin 
kai Dabartinės sąlygos tik 
dar daugiau didina krašte ne 
apykantą okupan ams Viso

kie Vilniaus radijo svaičioji 
mai, kad tik dabar «preside 
jęs tikras ir gražus nepriklau 
somas Lietuvos valstybinis gy 
venimas», yra ne kas Kita, 
kaip piktas pasityčiojimas.

Per «Aukščiausios Tarybos 
posėdžius Paleckis ir Snieč
kus labai smarkiai užsipuolė 
laisvėje veikiančius mūsų vei 
ksnius ir Vakaruoto esančius 
lietuvius, skatindami pavergto 
sios Lietuvos gyventojus neti 
keti tuo, kas sakoma Vaka
ruose Tai parodo, jog žino 
nės vis dėlto gauna žinių iš 
užsienio ir nusivokia kas ten 
daros'. O krašte nurodoma: 
Paleckis geriau padarytų, jei 
imtųsi ką nors gero savajam 
kraštui duoti, negu per radi
jus plūdęs laisvėje esančius 
mūsų veikėjus už jų pastan
gas atstatyti Lietuvoje nepri
klausomą gyvenimą. Izoliuo
tas Vilniuje komunistų elite, 
jis gal ir bijo nuvažiuoti į 
kaimą ir pamatyti visą tikro 
vę, savo darbo vaisius. Dėl 
Sniečkaus grasinimų jaunimui 
kad jis drįsta eiti pr>eš rusus 
kritikuoti valdžią ir reikalau 
ti geresnių gyvenimo formų 
krašte, nurodoma: kodėl Snie 
čkus nepaaiškina, dėl ko nuo 
to tariamai «gero gyvenimo» 
i abėgo nuo bolševikinio rėži

Kotryna Grigaitytė

TRYS SESERYS
Trys se erys rankas užlaužę 
ant gintaro krantų, 
jų giesmę neša bangos graudžią 
saulėlydžių taku.

Ar laukia pasakos Žilvino 
prabylant gelmėse, 
kokia puta atplauks — kas žino? — 
jos tarias tarp savęs.

Naktis akim kruvina žiūri 
‘į baltus jų pečius...
Nuplėšė vėtros Baltą burę — 
kaip ašaros bėdžius?...

mo į vakarus jo senutė moti
na, sesuo ir brolis. Dar dau 
giau: motina prieš savo mirtį 
išsižadėjo Kremliaus agento 
sūnaus Antano ir išvadino jį 
tautos bei šeimos išdaviku. 
Paleckio, Sniečkaus, Naujelio 
ir panašių kitų kalbos rodo, 
jog lietuvių tauta yra nepalū 
žūsi, orientuojasi padėtyje. 
Jos laisvės troškimas yra ne 
palaužiamas. Tai patvirtina 
ir paskiausia iš Lietuvos į 
Vakarus atvykę žmonės, ne
lietuviai, kurie taip aiškina, 
ką reiškia «LTSR»? Būtent: 
Lietuvi, tave smaugia rusai... 
Taip interpretuoja krašte žmo 
nės bolševikinę «Lietuvos,Ta 
rybų Socialistinę Respubliką».

-fr » ... t-

— Balio siunčiamą standar 
tinį vaistų paketą į Lietuvą ir 
Sovietų Rusija sudaro: Aspi
rin, 100 tab,. Multibionta 20X 
200 tablečių (Įvairūs vitami
nai). Rimifon, 500 tablečių 
(Džiovos gydymo trijų mėne
sių kursai), Dolviran. 2X20 
tablečių (Nuo reumatizmo, 
karščiavimo ir skausmų), Co 
dein Hidrochl. (Tabl. 0.20) 20 
tablečių (Suaugusiems nuo ko 
sulio). Vitam n C tablečių 100 
tablečių ir T-ra Valeriana 
simp. 50.0.

Tokio siuntinio kaina su 
persiuntimu į Lietuvą - $15. 
o į Sovietų Rusiją - $17. Mui 
tas neapmokamas, yra mažas 
gavėjai lengvai apsimoka. No 
rintieji tokį vaistų siuntinį 
užsakyti, prašomi kreiptis ši
uo adresų: ULTRA—BALFas, 
105 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Jei kas norėtų vie
toje čia išvardintų vaistų įdė
ti kitų, prašome paketą užsa
kant pažymėti, ką reikia išim 
ti ir ką įdėt».

Paketas siunčiamas iš Vo
kietijos ir greitai nueina. Į 
Lietuvą eina apie 8 dienas, o 
į Sibirą apie 20 dienų.

AKLŲJŲ VIENUOLYNAS

Torine, Italijoje, veikia Kris 
taus Karaliaus Dukterų vie

nuolynas, įsteigtas 1932 me
tais. Jame yra 13 seselių vi
siškai aklų. Sį vienuolyną įs
teigė tėvas Luigi Boccardo, 
buvęs aklųjų instituto kape
lionas, kuriam atėjo mintis js 
teigti vienuolyną, kurin galé 
tų stoti tik aklosios. Sis vie
nuolynas veikia prie šv. Ka
jetono Varguomenės seserų 
vienuolyno, kurio narės sa
vo aklosioms sesėms parūpi
na pergyvenimą Aklosios se
selės daug valandų meldžia
si, paskiau mezga, skaito ak
lųjų knygas, rašo aklųjų ma
šinėle, dirba rožančius, kaž
kurios griežia, gieda.

DIDŽIAUSIA DOVANA 
NETURTĖLIAMS

Hong Kongo kinų laikraš 
tis praneša, kad neseniai tos 
kolonijos neturtėliams, ypač 
pabėgėliams iš Raudonosios 
Kinijos, katalikai išdalino 2250 
tonų ryžių. Tai buvo didžiau 
sias nemokamai išdalytas ry 
žiu kiekis tos kolonijos isto 
rijoje. Net 300,000 asmenų ga 
vo po 15 svarų kiekvienas. 
visa ta didžioji siunta buvo 
išdalidta per parapijas ir mo 
kyklae, nesudarant jokių ad 
ministracinių išlaidų.

PRIES ATOMINĖS BOMBOS 
PAVOJŲ

Chicag^je norima sustiprinti 
apsaugą prieš atominės bom 
bos pavojų Numatoma paruoš 
ti asmenis, kurie su speciali 
ais Įtaisais, vadinamais - mo 
nitoriais -- galėtų susekti, 
kur krinta radioaktyvūs kri 
tūliai. Turint mokyklose pa 
ruoštų tam reikalui žmonių 
bus išdalinta apie 3,000 tokių 
monitorių.

20,000 LENKŲ IŠ SIBIRO

Pagal naują susitarimą iš Si 
biro tremties grąžinama 20000 
lenkų. Tačiau tarp jų nėra nei 
vieno kataliko kunigo. Rusija 
iš visos tos dalies Lenkijos ku 
ri buvo perduota Sovietams vi 
sus kunigus buvo deportavusi.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

••AIDAI**'
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.
Anapus geležinės uždangos.
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Profesinis Antikomunizmas.
Kun. Antanas Ausenka.

Praleidęs kelioliką dienų 
provincijoje, tik dabar grį
žęs, pastebėjau, kad gale pas 
kutinio straipsnio pridėtą: 
«Bus daugiau». Nors tai įvy
ko per apsirikimą, negalima 
skaitytojų apvilti. Taigi, ir 
privalo būti daugiau, nors ir 
nevisai ta pačia tema.

Tenka atsiprašyti skaityto
jų dėl keletos korektūros klai 
dų. Ne visos jos svarbios, bet 
vistiek kelia vieną kitą neaiš 
kūmą ir - vienur kitur - pa
daro beprasmius sakinius. Ta 
čiau nieko svarbesnio nepa
keitė.

Komunistams, rodosi, mano 
straipsnis baisiai nepatiko. 
Tiek to ■ ne jiems aš rašiau. 
O iš tų kuriems straipsnis 
skirtas, keletas net padėkojo. 
Berods buvo ir tokių, kurie 
norėjo savo akimis patikrinti 
vieną kitą teigimą. Matė ir 
patikėjo.

Atsirado vienas asmuo ku
ris jaučiasi skaudžiai palies
tas šiuo mano straipsniu. Jis 
visa gerkle rėkia, kad aš jae 
įsivėlęs į politiką! Kiek čia 
yra «politikos» - visiems aiš
ku. Taipogi visi žinome ko
kios krypties asmenys, tokius 
dalykus vadina politika. Ro
dosi, kad tikrai negali ra ylos 
paslėpti maiše!

Seniau tankiai girdėjau vie 
ną seneli kunigą sakant: «Kuo 
met Viešpats nori ką nors la 
bai sunkiai nubausti, pirmiau 
šia jam protą atima: otai «M. 
L.» atsiranda straipsnis kuria 
me aprašomi tam tikros nes
veikos veiklos aktai. Iš šių 
visiems aiškus paduodami iš
vedžiojimai. Nagi, štai atsi
randa asmuo kuris, perpykęs 
šaukia: «Štai aiškiai apie ma
ne rašoma»! Kitais g; žodži 
ais tariant išeina: «Štai, mano 
paslaptys atidengtos - aš jau 
demaskuotas». Tokiam reikia 
pasakyti, Gali būti taip kain 
sakai, kadangi jokių vardų 
neminėta, tai tik Tu pats\sa 
ve demaskuoji Nebūtum pri 
pažinęs, kad Tavo darbai to
ki koki aprašyti - ir išvados 
negalėtų būti Tau pritaikytos.

Žmogus, kol dar gyvas, ga
li pasitaisyti. Vilties švieses
ne ateitimi, yra visiems. Taip 
ir tas asmuo kuris (kaip tan
kiai su kriminalistais pasitai 
ko) pykčio metu netekęs at
sargumo, kitų akivaizdoje 
skaudžią teisybę pats apie sa 
vę pasakė. dar gali pasitaisy 
ti. Dėja, tam reikia ne tik Die 
vo malonės, bet ir ypatingai 
stiprios valios. Kuo žemiau 
žmogus nugrimsta, tuo sun 
kiau į viršų pakilti. Bet vis 
tiek galima, nes norinčiam ir 
visas pastangas dedančiam 
savo pasitaisymui Dievo ma 
lonės netrūksta Viešpats vi 
suomet pasilieka geriausiuo 
jo Tėvu ir vis laukia sugrįž 
tant savo išdykėlio sūnaus. 
Nereikia įpulti į desperaciją. 
Tačiau neleistina atsivertimą 
vis atidėlioti Nežinia kuri 
bus paskutinė diena ar galu 
tin « momentas. Atsivertimo 
atidėliojimas reiškia nenorą 
palikti savo blogąjį gyveni 
raą, ir tuo pačiu rodo gailės 
čio nebuvimą O be gailesčio 
ir nusikaltimų atleidimo nė 
ra. Todėl vienintelė išeitis 
tokia:

Kas turi svetimą moterį, 
privalo atsisakyti nuo jos. 
Kas yra ką apvogęs, turi pa 
vogtus daiktus grąžinti ir už 
esamus nuostolius (nuvogto 
daikto vaisius) atsilyginti. Kas 
svetimą turtą savinas! steng 
damasis skaudžiai našles ir 
našlaičius nuskriausti, priva 
lo liautis tokių niekybių. Kas 
nori gyventi ir net pralobti 
tik kitus šantažuodamas, bei 

įvairiais būdais išnaudodamas 
artimo pasitikėjimą ir gerą 
širdį, privalo viso to atsisaky 
ti ir imtis rimto ir garbingo 
darbo. Kas yra kitu garbę ap 
šmeižęs, privalo visus savo 
šmeižtus atšaukti taip viešai 
kaip buvo šmeižta. Reikia pa 
likti visus blogus papročius

Rusų įvykdintiems baisumams pavaizduoti vienas švei 
carų dailininkas vaizduoja moterį bėgančią su mirusiu kúdi 
kiu. (US1S)

ir stengtis įgyti geruosius Žo 
džiu, visas skriaudas - ir mo 
ralines ir medžiagines • ati 
taisyti kiek tik daugiau gali 
ma. Kitaip elgantis, nėra gai 
lesčio. Be gailesčio, nėra nuo 
dėmių atleidimo Pasilikus gi 
su nuodėmėmis, nėra vidurinio 
ramumo, n^ra tikros laimės 
šiame pasaulyje ir negalės 
būti ir ateinančiame.

Atsivertimas iš blogo gyve 
uimo reikalauja nemaža nusi 
žeminimo. Bet tikrasis nusi 
žeminimas žmogų iškelia. Vi 
si gerbia atgailaujančius iš 
širdies.

Labai klaidinga mintis, kad 
jeigu Viešpats nenubaudžia 
nusidėjėlio tuojaus po nusidė 
jimo, tai Jis tuo nesidomi, 
arba, kad vėlesnis nubaudi 
mas jau nebus tiek skaudus. 
Dievas, Tėvas Tankiai, labai 
tankiai bausmę atidėlioja lauk 
damas atsivertimo Rodyda 
mas Savo gerąją, tėviškiau 
šią Širdį, laukia susipratimo 
ir pasitaisymo.

Žemiškoji teisybė negali nu 
bausti mirusio. Todėl baudžia 
tuojaus po nusikaltimo, jeigu 
yra pajėgi. Gi Viešpats gali 
ramiai palaukti, nes nuo Jo 
rankos ir mirtis neapgina. 
Skirtumas tik toks, kad baus 
mė pomirtiniame gyvenime 
daug skaudesnė. O kad ji skau 
desnė, tai irgi teisinga. Mat 
tas kuris baudžiamas tik am 
žinybę išvydęs, laikinojo gy 
venimo metu turėjo labai 
daug ir gerų progų atitaisyti 
savo bloguosius darbus. Bet 
nepaisė šių progų, atmetė dau 
gybę Viešpaties malonių ir 
tokiu būdu padidino savo kai 
tęs.

Taigi, mielieji skaitytojai, 
šis straipsnis šioje trečioje 
dalyje beveik nieko neturi 
bendro su savo titulu «profe 
sinis antikomunizmas» Atro 
do daugiau pamokslas. Deja, 
tikriausia teisybė: jeigu visi 
pamokslus gerai klausytų ir 
juose skelbiamą Dievo žodį 
įgyvendintų, tai ir man nerei 
kėtų rašyti apie jokius anti 

komunistus, nes ir komuniz 
mo nebūtų Pasaulio ir kiek 
vieno žmogaus istorija moki 
na, kad kuo labiau Dievas ati 
tolinamas nuo visuomeninio ir 
asmeninio gyvenimo, tuo blo 
gyn ir vis blogyn viskas ei 
na. Tai, palyginant, kaip ra 
tas kuris nuo ašies pamažu 
nusimauna, statydamas į pa 
vojų visus esančius vežime. 
Niekuomet negalima pamirš 
ti, kad Dievas gali gyventi be 
žmonių. Bet žmonės be Die 

vo - ne! Bedievis, ateistas, 
piktesnis ir žiauresnis už lau 
kinį žvėrį, nes turi protą. Ar 
gi to nematome aiškiai iš be 
dievių, ate'stų, valdomuose 
kraštuose?

Dievas - brangiausia gėry 
bė, didžiausias turtas, vieniu 
telis dėl kurio verta net ir 
gyvastį aukoti.

lietais emigracijoj
Nėra lietuvio, kuris gyven 

damas išeivijoj pamirštų savo 
tėvynę. Juk kiekvienas , ali 
ko savąjį kraštą su skaudan 
čia širdimi, su ašarom aky 
se. Ar gyvendamas Ameriko 
je ar kitur, lietuvis negali 
Lietuvos pamiršti O kad tai 
neįvyktų, ieškoma įvairiausių 
priemonių ją pasilaikyti ai 
mintyje, kaip, pav. per drau 
gijas, organizacijas, spaudą, 
susirinkimus, pasilinksmini 
mus ir suvažiavimus. Tuose 
sambūriuose, seimuose ar va 
dinamose lietuvių dienose, lie 
tuvis vėl pajunta didingiau, 
prasmingiau ir giliau tautini 
us turtus ir jų vertybes, čia 
ir meilė tampa jautresnė tė 
vų žemei.

Tam patriotizmui ir tai mei 
lei palaikyti bei įprasminti, 
sakyčiau, padidinti dar viena 
graži, kilni ir prasminga mm 
tis kilo Pasaulio Lietuviu Ben 
druomenei, kuri ryžoti su
kviesti visus laisvajame pa
saulyje esančius lietuvius į 
Pasaulio Lietuvių seimą. Te- 
nelieka nė vieno lietuvio, kur 
kur begyventų ir ką beveik
tų, neužgirdusio kvietimo į P 
LB seimą, įvykstantį 1958 m. 
rugpjūčio 24 31 d. New Yor
ke, pasaulio sostinėje, šalia 
Jungtinių Tautų. Į šį pirmąjį 
istorinį lietuvių tautos tiem 
tyje seimą suvažiuos lietuvių 
iš visų pasaulio šalių.

Šitame masiniame suvažia
vime vėl iš naujo pajusime, 
kas yra Lietuva ir ka ji mums 
reiškia, dar kartą išgirsime

Leonardas Andriekus

VIEŠNIA .■
Ankstyviausio pavasario rytą, 
Kai nesiskleidė dar pumpurai, 
Ji, lyg baltas balandis, atskrido 
Dangumi, nudažytu žydrai.

Iš tolybių atskrido be vargo 
Su alyvos žalią šakele
Į šią žemę, į šią saugią arką. 
Su viltim, su malonės galia.

Ir atskridusi aiškiai parodė
Gyvu ženklu - ne vien tik žodžiu — 
Jog žaliuoja kažkur mano sodai.
Nuo šarmų saugo Dievas medžius.

ir pamatysime jos intelektua
lines, kultūrines, menines, li
teratūrines, sportines ir įvai 
rias kitas vertybes. Dar sykį 
išgyvensime brangios tėviš
kės pasiilgimą. Čia kiekvie
nas pasijus kad yra garbin-, 
gos ir bendros motinos sūnus 
ar duktė Ir svetur būdamas 
lietuvis yra genialus tautinių 

vertybių kūrėjas, ver 
tai galis pasididžiuoti prieš 
visą pasaulį.

Jau buvo kreiptasi į visus 
Lietuvos diplomatus, konsu 
lūs kad savo svariu ir įtakin
gu žodžiu primintų visomis 
progomis atatinkamoj šalyje 
esantiems tautiečiams PLB 
seimą. Lygiai buvo rašyta ir 
prašyta lietuviškų radijo va
landėlių vedėjų porą minu
čių paskirti šio didžiojo lie
tuvių seimo priminimui. Pa
kviesti politinių laikraščių re 
daktoriai nesigailėti skilčių 
tam svarbiam lietuviškam rei 
kalni Rodos, kad jau visas 
lietuviškasis pasaulis sujudin 
tas! Jau neturėtų likti lietu 
vio, nieko než nančio apie P. 
L Bendruomenės seimą .1958 
metų vasaros pabaigoje.

Š am seimui įtemptai ruo
šiasi geriausi mūsų tautos mu 
zikai, dainininkai, menininkai 
ir sportininkai Prof. V. M.ari- 
jošius sutiko būti vyriausiuo
ju lietus iškos a uzikos simfo
ninio koncerto organizatorių 
ir dirigentu. Mhz A. Mikuls
kis rūpinasi tautinės ministe
rijos pastatymu. Dailininkai 
ir skulptoriai tariasi repre
zentacinės meno -jarodos su
ruošimo reikalu. Žodžiu, už
sibrėžta visa, kas iškeltų Lie 
tu vos vardą ir garbę, kas pri 
mintų dar kartą pasauliui, 
jog lietuvių tauta yra. garbin 
ga. vieninga, kultūringa, kū
rybinga ir verta laisvės ir ne 
priklausomybės.

To siekia. PLB seimas, ku
riam paremti ir jame dalyvau 
ti yra kiekvieno lietuvio tau 
tinė pareiga.
Informacijos komisijos vardu

B. Mikalauskas

Reikia tik «orėti
Dėka «Aidų» ir «Darbinin

ko» Administracijoms, tarpi 
ninkaujant Dr Run. Ant. Au- 
senkai, remiant Kleb. Kun P. 
Ragažinskui ir fan. Zen. Ig 
natavičiui, 1956 metais S 1 ati 
lyje ir Rio de Janeire inž M. 
Ivanauskas, Lietuvos Archi
tektūros Parodos Organizato
rius. išplatino knygų, žurna
lų ir laikraščių viso už 982 
dolerius.

Platinimo akcija sustabdyta 
dėl neregularaus knygų gavi 
mo. Nesame tiek stiprūs ir

LIETUVIŠKOS ARCHITEKTĖJ 
ROS SUKLESTĖJIMAS CHI

CAGOJE

Šiais metais, gegužės men. 
Chicagoje įvyks didelė, isto 
rinės reikšmės, lietuviškos ar 
chitektūros suklestėjimo šven 
tė. Bus šventinama Marquett 
parke lietuvių bažnyčia «Šilu 
vos Šventovė», kurios autori 
us mums jau žinomus iš Ar 
chit. Parodos Triptiko Dr. 
Arch Jonas Molokas - lietu 
viško stiliaus atgaivintojas ir 
kūrėjas.

Dažnai mes savųjų kūrėjū 
darbų nemokame suprasti bei 
pripažinti. Todėl pakluskime 
svetimai autoritetinei jėgai.

Seniau buvo rašyta:
Prof. Dr. Weber «Barokinė 

lietuviškoji architektūra Lie 
tuvą stato to laikotarpio viso 
pasaulio statybos pirmoje ei 
Įėję», o dabar Fordham uni 
versiteto meno prof. Endre 
Pazekas štai ką apie Šiluvos 
Šventovę Chicagoje sako . tu 
riu prisipažinti, kad ankščiau 
aš maniau, kad lietuviai yra 
artimi slavams, bet dabar pa 
malęs šią bažnyčią, (Šiluvos 
Šventovę) aš suprantu, kad 
tai vii-ai nepriklausoma tauta 
Pasiūlius a žiūrėti šią bažny 
čia, aš tikėjaus-rasti cibulių 
formos bokštus ir kitus sla
vams būdingus požymius. Kas 
mane ypatingai nustebino, tai 
stiliaus originalumas, tai yra 
iš tikro naujas įspūdingas me 
no kūrinys. Pagal šį prcfeso 
rių, toji bažnyčia yra «akme 
nyje išreikšta malda».

Šalia lietuviško paties J; 
Muloko sukurto didž. altori 
aus, vidų dabina labai gražūs 
dailininko V. K. Jonyno kū-

Pabaiga 4 pusi.

kantrūs laukti pusmečius ir 
daugiau.

Rekordą platinime paėmė 
Prof Z Ivinskio «šv. Kazimie 
ras» 36 egz, po to seka V. 
Augustino Lietuvos Vaizdų 
Albumas 14 egz. Prof. Ant. 
Maceina «Saulės Giesmė» 10 
egz. ir, Prel. Bartkaus «Die
vas ir žmogus» 10 egz. (bu 
vo užsakyta 13 egz.)

Vienintelis kultūros mene 
sinis žurnalas «Aidai» bus ir 
šiemet platinamas, kaip skel 
biama «Mūsų Lietuvoje» papi 
ginta kaina 6 doleriai už 160 
kruzeirų.

«Aidų» administratorius šiuo 
metu yra mums palankus Tė 
vas Benvenutas Ramanaus 
kas OFM, didelis Liet. Archi 
tektūros Parodos bendradar 
bis ir rėmėjas.

Nepraleiskite progos!
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Prof. Juozui Eretui 60 metu. Oi Siuntė, Siuntė — Ne visi žmonės gali bū
ti dideli, bet visi geri.

(pabaiga)

Ką sako Dante italams,"Hu
go - prancūzams, Ibsenas — 
skandinavams, Mickevičius - 
lenkams (ir kartu ir mums)? 
Ir ar pats Kristus nebuvo emi 
grantas Emigracija yra už
davinys. Būkime geri pilie 
čiai to krašto, į kurį mus nu 
bloškė likimas ir dirbkime 
ten kartu ir būsimos Lietu
vos atstatymui, tuomet — tik 
riausia — atliksime ir tą pa
reigą, kurią mums skiria Ap
vaizda. Mes ir po visus že
mės kampus išblaškyti vis 
tiek pasiliekame saugioje Die 
vulio globoje. Jis žino kodėl 
mes dabar vargstame ir Chi- 
cagoje, ir Argentinoje, ir Aus 
tralijoje, ir Šveicarijoje. Die
vas mus išskyrė. Dievas mus 
vėl suves - tada, būtent, ka
da mes verti to. Taigi, emi
gracija turi savo prasmę, ji 
nėra tik malūnas, sumaląs 
mus į dulkytes. kurias žiau
rūs istorijos vėjai nesugrąži

pabaiga iš 3 pusi.

rybos ornamentai bei Vyt. 
Kašūbos skulptūra.

Iš tikrųjų areli J. Mulokas 
yra genialus lietuviškos ar
chitektūros kūrėjas. Tai įro
do jo jau neperseniausiai 
įvykdyta statyba E ast. St. 
Louis, III. rugsėjo mėn. 1956 
buvo pašventinta nauja lietu
vių parapijos bažnyčia dedi 
kuo'ta Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo garbei, 
Pranciškonų Liurdo koplyčia, 
daugelis stilizuotų Kryžių ir 
kt. Šiuo metu Arch. J. Mulo 
kas prujektuoja Pralotui Bal 
kūnui naują liet, bažnvčia N. 
Yorke.

Visa Arch J. Moloko kūry 
bą matysite Liet. Architektū 
ros didžiojoj parodoje.

Mik. Iv.

ADOMO VARNO KRYŽIŲ
albumas;

Chicagos Inž. ir Archit. S- 
ga yra nusistačiusi išleisti 
puošnų ir vertingą dailininko 
Adomo Varno Kryžių Albumą. 

Kaip žinome Ad Varnas y 
ra surinkęs ir suklasifikavęs 
daugiau 2000 lietuviškų kry 
žiu. kurie kiekvienas skiriasi 
viens nuo kilo savo forma, 
puošmenomis ir konstrukcija. 
Jo rinkinys buvo patalpintas 
Vyt Didžiojo muziejuje, o da 
bar?

LIETUVOS ARCHITEKTŪ 
ROS PARODA KELIAUS I 

CHICAGĄ

Chicagos Liet. Inž. ir Ar 
chitektų S-gos pirmininkas 
Dr. Arch Jonas Mulokas 
kviečia Liet. Architektūros 
Parodos organizatorių inž M. 
Ivanauska vykti į Chicagą su 
architektūros paroda, kuri nu 
matyta perkelti vėliau į New 
Yorką, o 1958 metais grįžtų į 
Rio de Janeirą.

namai išnešios į visas puses.
—• Kokią vietą Jūs, profe

soriau, sau skiriate tremtyje?
— Gyvendamas vėl pirmoje 

savo tėvynėje, aš savo buiti
mi galėčiau būti patenkintas, 
nes vaikai ir aš esame vis
kuo aprūpinti. Tačiau Šveica 
riją telaikau oiataforma ko
vai už laisvosios Lietuvos ats 
tatymą. Ištrūkau iš bolševiz
mo nasrų ne tam, kad suk
čiau istorijos vėją neišdras
komą smagų lizdą — ištru
kau tam. kad laisvoje šalyje 
kovočiau už sugrąžinimą lais
vės ir Pabaltijui Mes, kurie 
naudojamės Vakarų pasaulio 
laisve, neturime teisės gyven 
ti savarankišką gyvenimą. Mū 
su laisvė nėra previlegija, o 
pareiga. Dėl to visų mūsų vie 
ta yra tame fronte, kur kovo 
jama už vargstančių brolių, 
už kankinamų seserų išlais
vinimą. Mes neturime teisės 
į smagumus bei malonumus, 
kol vargsta ir nors vienas ka 
įėjime, stovykloje, kolchoze, 
kol prievartauja tauta

— Ar ir toliau rašote moks 
lo veikalus?

— Šiuo metu rašau a. a. 
prof Stasio Šalkauskio bio
grafiją. Šalkauskis dar nepri
klausomybės laikais buvo vie 
na žymiausių mūsų asmeny
bių, o dabar jis išaugo į va
dus, kuris klaikioje tremties 
naktyje mums šviečia kaip 
ugnies stulpas. Dėl to turė

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v H (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora São Pamo PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef 37 2265.

Po įvykdintų komunistų žiaurumų Vengrijoje, daug ir laisvame pasaulyje komu
nistų paleido partijos eiles.

Retai kada plaukai būna stati ant galvos. Kiekvienas plaukas galvoje turi mažą 
muskulą šaknyje, kuris padeda plaukui atsistoti. Katės vartoja plaukų muskulus, kad plau
kai atrodytų pasišiaušę ir kad pagąsdintų savo priešus

Jau senovės graikai kalbėjo apie Atlantidą, žemynas, kuris buvo Atlanto vande
nyne, su aukšta civilizacija. Spėjama, kad jis nuskendo po žemės drebėjimo. Kiti sako, 
kad tai tik pasaka. (USIS)

Gi siuntė, siuntė 
Mane anytėlė 
Žiemužės šėko, 
Vasaružės sniego

O aš eidama, 
Graudžiai verkdama 
Sutikau bernuži.
Jauną kerdužį.

«0 kur tu eisi, 
Mergyte mano, 
O ko tu verki, 
Jaunoji mano?»

Tai tu parneši 
Savo anytėlei 
Žiemužės šėko 
Vasaružės sningo

tum mes visi Šalkauskį dar 
giliau pažinti ir dar realiau 
veikti jo idėjų dvasia Saikaus 
kis mums yra kelias pirmyn 
ir augštyn. — Jei Dievas duos 
baigsiu Šalkauskio gyvenimo 
aprašymą ateinančiais - 1957 
- metais. Bet knyga neturi

«Oi siuntė, siuntė 
Mane anytėlė 
Žiemužės še n o, 
Vasaružės sniego.»

«Eiki, mergyte,
Eiki, jaunoji,
Vis pagirėliais, 
Vis pamarėliais.

Tenai tu rasi
Žalią pušytę;
Imk pušies šaką 
Ir marių putos saują

DAUG STUDENTŲ SERGA

Pažymima, kad per paskiau 
sius sveikatos patikrinimus 
kas 6 studentas užsienietis bu 
vo rastas sergąs tbc. Ir ser 
gančiųjų tbc skaičius kyla 
tiesiog pasibaisėtinai.

1954 m. studentai pabėgę 
liai sudarė savo bendruome 
ne. susidedančią iš estų, lie 
tuvių, latvių, lenkų ir kitų 
tautybių studentų organizaci 
jų. jos uždavinys — praktiš 
kai padėti užsieniečiams pa 
bėgėliams studijuoti.

Vokiečiu visuomenė paska 
tina ateiti realiai į pagalbą, 
nes užsieniečių pabėgėlių pa 
dėtis yra žymiai sunkesnė už 
kitų studentų 

likti popierinis paminklas, o 
jos turinys turėtų per mus 
virsti gyvenimo realybe.

— Galima užmiršti Dievą 
laimės dienomis, bet atėjus 
nelaimės valandai vėl jį atsi
mename (A. Durnas).

LINKSMIAU
OPTIMISTAS

— Namo šeimininkas mane 
išmetė tiesiog į gatvę, — skun 
dėsi nelaimingas benamis,

— Laimingas esi, kad negy 
venai Venecijoj — ramina jį 
draugas, -- būtum atsidūręs 
tiesiai vandeny.

NAGI TAIP PIGIAI?

Vienas vyras, ieškojęs pirk 
ti vartoto automobilio, užtiko 
skelbimą: parduodamas mažai 
vartotas Cadillac 1952 už 50 
dolerių «Õia gi kokie monai?» 
— pagalvojo. Skelbimas pasi 
rodė antrą ir trečią dieną. 
Matyt, daug kas pagalvojo, 
kad tai skelbimas nerimtas. 
Vis dėltc tas vyras nuėjo au 
tomobilio apžiūrėti. Mašina 
veikė be priekaištų.

-- Kodėl tamsta taip pigiai 
parduodate? — paklausė — 
Mašina vertą 4000 dolerių.

— Matai, tamsta, vykdau 
mirusio vyro vyro valią. Jisai 
prašė, kad mašiną pardavus 
pinigus įteikčiau jo sekreto 
rei, kuri jam buvusi labai ge 
ra.

I

MANDAGUMO PAMOKA

Winstono Churchilio na 
rauose, provincijoje, buvo su 
ruošta arbatėlė tos apylinkės 
iškilesniem žmonėm. Prašoma 
buvo ateiti su vaikais. Motina 
savo mažametį sūnų įgrasino 
kad jis būtų mandagus:

— Žinok, tu esi pakviestas 
pas žymiausi žmogų pasauly 
je-

Tas žymiausias žmogus pa 
šaulyje vartėsi lovoje, apsi 
krovęs krūva popierių. Nebū 
tinai reikėjo jam pačiam ro 
dytis. Garbė buvo jo namuo 
se puoduką arbatos išgerti, 
pasišnekėti su jo artimaisiais 
Tačiau mažam berniukui to 
nepakako Jisai įsėlino į Chur 
ehilio kambarį ir paklausė:

— Ar tamsta esi žymiausias 
žmogus pasaulyje?

— Žinoma, — burbtelėjo 
Churchilis, — ir prašau tuo 
jau iš mano akių pradingti!
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Av&nida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

MIELI LIETUVIAI!

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

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila. Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

f operacijas atlikti.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin

Industria e Comercio de CalcadosJ*

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

PRANAS & ČIA. LTDA.

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

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

iliia Javaės, 626 -- São Paulo

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
i Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »

Rio de Janeiro
Serraria « I T A »— Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado.de Minas Gerais

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

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

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių | 
krautuvė tiktai nas • - |

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA. I

HM® B HS K S® S B B 0B K B MH 
5 Oindgs & Čia. | 
i . ., . ' hg PRAÇA SAO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO g 
||| Telefone 63 5915 įgg
B VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
S NAUJANYBIŲ 8

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

m Geležies reikmenų, dažu, lėkščių, aluminiu indu,
įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- gj
iogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. Ç

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA fej
g 1SSÍMOKEJIMU1. g|

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. âII ' -

Lindo.ya 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

Calxa Postal 3967 - SÃO PAULO

r.iiiiiiiiiiiiiiiidiitiLKtiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiii iiHiiJiiuii n (imu m m m m. m m-m m iii m m m m n iii iii iii ii u iii mini: 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 
I IRMÃOS BAUŽYS

Regiatrado no C, R. C. sob o n.° 55’

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
š Telefone 63-6005

| Aberturas de firmas
g Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
| Cordrat. na Junta Comerciai 
g Dis^at. na Junta Comercial 
J Escritas Fiscais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
liiil||illlH||!l||l llil||ll||ll|l»||ll||!l||ll|!ll||>IHI'tl|ltl l||ll||ii|l)l||HWSBI'l|.'l||l',l'lll‘l|l l||ll|IĮ ll>i||>l||li||,i||lt||l>*l||U(|U|tlt||ll||il|U'q|il||IU|H|tll||l

Cervejarias Colombia JT. 4.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

juodas bet s antis.
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,

yra gerti alus MOSSORO..

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VASARIO 1 6 - T O S 
MINĖJIMAS

Bus Vila Zelinoje, 17.'d. va 
sario su šia programa: 11 vai. 
pamaldos už Lietuvą, 15 vai. 
oficialioji ir meninė progra
ma Kalbėtojais pakviesti: de 
putatas Andrė Franco Monto 
ro ir Henrikas Valavičius. Me 
ninėj programoj dalyvaus L. 
K. Bendruomenės choras va
dovaujamas F. Girdausko. 
Kaikurie kiti programos nu
meriai paaiškės ateinančios 
savaitės pradžioje.

NAUJI VITRAŽAI

. Lietuvių bažnyčios Vila Ze 
linoje bus šventinami šį sek
madienį, 10 d. vasario m., 
10:30 vai., prieš sumą.

Viso bus šventinami šeši vi 
tražai L. K. Bendruomenės 
choro, šv. Mykolo •, Gremio 
S. Miguel, šv. Juozapo - Vy
rų Brolijos. - Fundatorių netu 
ri šv. šeimos vitražas, šv. Jo
no Krikštytojo ir šv. Petro. 
Jonai, Petrai kviečiami kū
mais minėtiems vitražams.

—- Šį šeštadienį sumainys 
žiedus Stasys Karaška, Stasė 
Bakanauskaitė Jaunasis yra 
Jono ir Magdalenos (Karaškų 
súnus, gimęs Lietuvoje, Paja- 
vonio parapijoje. Jaunoji-An 
tano ir Monikos Bakanauskų 
duktė, gimusi S Pauly. Nau
jai lietuviškai šeimai linkime 
laimingo gyvenimo.

(pabaiga iš 1 pusi.)

Suvažiavimas yra sukėlęs 
didelio susidomėjimo ir užsie 
ny. Jame dalyvauja anglų dar 
bo partijos, Italijos krikščio 
nių demokratų ir kitų tautų 
politinių partijų atstovai.

Italijos komunistų partija 
pergyvena didelį krizį. Iš jos 
šalinasi tūkstančiais eiliniai 
nariai ir partijos viršūnės.

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

REG. Ç. R. C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tios rūšies darbus atlieka.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — T-el. 63-2767 - S. Paulo,

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame Įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir Į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas" nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuva per 6-8 savaites!
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ! *

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.

I Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

Augustas Vaštakevičius,y gj v- 
nancis, São Paulo mieste, Vi
la Beloje, gavo iš Sibiro laiš 
ką su liūdnomis žiniomis. Ten 
mirė je .motina tremtinė Pau
lina Vašlakevičienė. 82 m. 
amžiaus. Šaltose Sibiro tun
drose prie motinos kapo liū
di sūnus Zigmas su žmona, 
Tremtyje yra Vaštakevičių 
duktė.

Iš Lietuvos Vaštakevičiai 
buvo ištremti 1951 m. Augus 
tas Vaštakevičius praneša 
apie motinos mirtį giminėms 
ir pažįstamiems.

Ir už ką buvo ištremta ta 
senelė? Tegul komunistai pir 
ma sugražina j namus Sibiro 
tremtinius, o paskui eina agi 
tuoti laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių kviesdami 
grįžti į vergiją. ‘

— Numatyti vakarai-pąren 
girnai: balandžio m 27 d «M0 
sų Lietuvos», birželio m. 15 
d. L. K. Bendruomenės cho 
ro.

LAIŠKAI

Aidi Gudanavičiutėi. J. Bag 
džitii. J. RiniKevičiui, AL Ura 
bauskui, A. Boguslauskui. M. 
Mockienei. VI Giedraičiui, A. 
Lazdauskui, Stefanijai, Pr. 
Stankevičiui, Br. Vinkšnaitie 
nei, Br. Aiškinienei, A. Krutu

Edvardas Norkus, súnus Edvardo Norkaus ir Marijos 
Norkienės Jurgelevičiūtės, praėjusiais metais, gruodžio mėn , 
Laigė Orozimbo Maia gimnaziją. Pradžios mokyklą lankė 
pas seseles prančiškietės Vila Zelinoje. Edvardas, nors gi
męs ir augęs Brazilijoj, yra susipratęs lietuvis, gerai kalbą 
lietuviškai, yra Liet Kat. Bendruomenės choro choristas, 
ateitininku kuopos narys. Dabar yra išvykęs atlikti karinės 
tarnybos. Linkime ir toliau sėkmingai kopti i mokslo viršūnes.

r +

lienei. Mg. Seiunass, Alg. Kaz 
lauskas. L Rublauskienei, J, 
Seliokui. K. Zaukaitęi Norbu 
tienei, K. Navickienei.

—■ Šią savaitę iš Rio de Ja 
neiro S. Pauly lankėsi biznio 
reikalais Pr Ziezis. «M. L.» 
apmokėjo prenumeratą ir pa 
aukojo cr $ 809 00

— Kelias dienas S. Pauly 
pasisvečiavo R de Janeiro 
lietuvių kapelionas kun. J. Ja 
nilionis.

Žinios iá Rio de 
Janeiro

Praeitį sekmadienį t.y. sau 
siu mėn 27 d. nemažas vie
tos būrelis padarė iškyla-ge- 
gužynę Floresta da Tijuca, 
Rio de Janeiro miesto kalnų 
miškelyje. Žali bujojantieji 
niedžiai. paukščių giedojimas 
čiurlenąs upelis, grynas oras 
priminė tėvynės Lietuvos gam 
tą. Pasilinksminę ir atsigai
vinę dvasia ir kūnu visi pa
tenkinti vėl nusileido į karš
tąjį miestą, pasiryžę padaryti 
daugiau tokių ekskursijų.

— Prieš kelias dienas Rio 
de Janeire lankėsi amerikie
tis kunigas Valteris Vaišila. 
Skečias buvo apsistojęs vie
tos Kunigų Seminarijoje. Ap
lankė dvasinę vyresnybę, nūn 
ciaturą, Dora Helder Camara 
arki vyskupą pagalbininką ir 
kitus Domėjosi žymesnėmis 
gražiausio pasaulio' miesto 
vietomis. Liko nepaprastai 
sužavėtas vakarinių Corcova
do vaizdu Beto, kan. Igna
tavičiaus lydimas, buvo nuvy 
kęs i Petropolį. kur aplankė 
Brazilijos imper muziejų ir 
seselių kotryniečių vedama 
šv' Teresės sanatoriją ligoni
nę. Pažymėtina, kad šių se
serų kongregaciją 16 amžių 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo'

je užtvirtino Vilniaus vysku
pas. Kongregaciją buvo įkur 
tą pamaldžios vokietaitės Pru 
sijoje.

Kun. Vaišila yra gimęs Š. 
Amerikoje, bet kur ^bebūda
mas, visada pabrėžia esąs lie 
tuvių kilmės, besisiėlojąs .da
bartine Lietuvos kančia. Mie
lam svečiui linkime netrukus 
vėl atskristi į Pietų Kryžiaus 
šalį!

— P. Dūktus Antanas su 
Ponia svečiavosi pas savo gi
mines Ziezius.

— Kun. Feliksas Jokūbaus 
kas, po sunkaus darbo parapi 
joje, buvo išvykęs pasilsėti 
Vėl grįžo ir pradėjo eiti savo 
pareigas.

i ‘

-- Keletas lietuviu šeimų 
rengiasi išvykti iš Brazilijos 
Vieni į Kanadą, kiti į U S.A. 
Labai gaila, kad nedidelė vie 
tos lietuvių kolonija dar vis 
mažėja.

Keleivis.

LIETUVIU TAUTOS PRIEŠU 
DARBAS

Visi Brazilijos laikraščiai 
ir radijai pakartotinai skelbia 
U. Press žinią, apie Š. Ame
rikoje sugautus «lietuvius» 
šnipinėjusius Sovietų rusų 
naudai. Taip orimigtinai toji 
žinia yra kartojama ir pabrė 
žiama, kad žmogus pradedi 
Įtarti įtarti, ar ne kuris prisie 
kęs musų tautos priešas-šmei 
žikas, nori mus apjuodinti ir 
pakenkti lietuviams

Kaip iš visko galima spręs, 
ti, minėti šnipai yra Lietuvos 
piliečiai, tačiau nėra jokie lie 
tuviai, ar lietuvių kilmės kai 
kurie Brazilijoje gyveną lie 
tuviai bandė pareikšti savo 
protestą laikraščių redakci 
joms ir radijams - nepadėjo. A 
trodo, kad mūsų oficialinės įs

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

taigos 
mą o 
ir visi

Iš visuT^r oficialimai "Sūl" 
menys neturėtų akyliau-,sekti 
spaudą ir gyvenimą ir reika 
le jautriau reaguoti?

Negali būti jokio abejojimo, 
kad dabar kiekvienas lietuvis 
atskirai ir mūsų oficialiniai 
asmenys turi padvigubinti sa 
vo pastangas ir energiją, gi 
nant mūsų tautos reikalus.

Gyvenimo Stebėtojas.

SIDABRINIS JUBILIEJUS

Pranas ir Anastazija Zieži 
ai dvygubomis iškilmėmis pa 
žymėjo savo vedybų sidabri 
nį jubiliejų: sausio 17 d. įvy
ko paminėjimas šv. Genovai
tės bažnyčioje, kurioj koloni 
jos kapelionas kun. J. Janilio 
nis atlaikė padėkos Mišias 
ir pasakė momentui pritaikin 
tą jautrų pamokslėlį: gi sau 
šio 19 d. vakare buvo padary 
tas priėmimas namuose su iš 
taigingomis vaišėmis, kuria 
me dalyvavo per 60 eiliniu ir 
rinktinių svečių. Visi džiau 
gėsi gražia sutartine linkėda 
mi jubiliatams rožėmis nubars 
tytu keliu susilaukti Auksi
nio Jubiliejaus.

KRIKŠTYNOS

Vasario 2 d. Rozarijos baž 
nyčioje buvo pakrikštyta An 
tano ir Bertos Gaulių dukry 
tė, kuri per krikštą gavo du 
gražiu vardeliu: Kristina ir 
Teresytė Apeigas atliko kun. 
J. Janilionis. Kūmais pabuvo 
vokiečių kilmės asmens, nes 
motina taip pat kilusi iš vo
kiškos šeimos. Po krikšto bu 
vo padarytas priėmimas na 
muose, kuriame dalyvavo tik 
vokiškas elementas. Kitą šeš 
tadienį ruošiamas antras pri 
ėmimas, kuriame dalyvaus tik 
prašyti svečiai lietuviai. Lin 
kime mažytei didelei augti.

— Kan. Z. Ignatavičius iš 
vyko atostogų į Mendes, bro 
liukų Maristų fazendon, išsi 
veždamas kartu su savim lie 
tuviukų vaikų bagažą, kad ir 
jie grynu oru pakvėpuotu ir 
atsiganytų.

IŠEIS RIO LIETUVIU 
METRAŠTIS

Kun. J. Janilionis jau yra 
baigęs suredaguoti Rio lietu 
vių Metraštį ir šiomis dieno 
mis ketina atiduoti spaustu 
vėn surinkti. Atspausdinimas 

(bus daugiau)

PARDUODAM.AS patogioj, 
komercinėj vietoj žemės skly 
pas, Praia Grande, Suarão 
miestely, prie pat bažnyčios. 
Sklypo plotas: 10x25. Elektra 
ir vanduo jau Įvestas. Smul
kesnių informacijų pas E. Rūb 
liauską rua Tamuanas, 35, V. 
Zelina.

PARDUODAMA SIUVYKLA:

Trys motorizuotos mašinos, 
patogi patalpa darbui. Tėirau 
tis vietoje:

Rua Campos Novos, 118 
Vila Zelina.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVĮČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PARSIDUODA SIUVAMA 
mašina «Singer» su motoru, 
(industrial) smulkesniu infor 
maciju galima gauti vietoj 
Praça do Estádio, 16 — Paca 
embu, arba telefonu 51-9308.
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