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Pavergtųjų Tautu veiksniu žygiai Vašingtone
Visur rasta pavergtųjų tautų laisvės reikalų nuoširdus supra

timas.

Lietuvių ir kitų tautų veiks 
niai nuolat daro žygių, kad 
ypač dabar tarptautinėje plot 
mėje būtų iškelti R. ir C. Eu 
ropos tautų reikalai. Paverg
tųjų Seimo vadovybė balan
džio 13-15 lankėsi JV Kongre 
se ir JAV Informacijų įstai
goje. Senatoriams ir kongres 
manams įteikė savo memo
randumą. kuris išryškina so
vietų pavergtosios Centro ir 
Rytų Europos padėtį ir vaid
menį Rytų Vakarų santykiuo
se ir jų eventualiam sprendi
mui. Ta proga Pavergtųjų Sei

— Atstovų rūmų pirminin
kui, kongresmanui F. S. Wal 
ter, ūž jo atąidėjimą kovai su 
komunizmu ir už jo humanis
tinę paramą komunizmo au- 
k?ms Pavergtųjų Seime- va
dovybė įteikė savo specialų 
adresą. Jį įteikiant. Pavergtų 
jų Seimo pirmininkas Sidzi
kauskas savo žodyje pažymė 
jo. kad kongresmanas F S. 
Walter «savyje jungdamas bu 
manistą, gelbstantį nelaimės 
aukas su kovotoju, siekian
čiu išrauti pačią nelaimių 
priežastį, yra įkvėpiantis pa
vyzdys». Adresą įteikiant taip 
pat dalyvavo ir žodį tarė At
torney General R. Kennedy 
Rūmų teisių komisijos pirmi 
ninkas kongresmanas E. Cel- 
ler, Vastybės sekretoriaus pa 
dėjėjas B. Hayes ir Aukšta is 
Tremtinių komisaras F. Schny 
der.

Informacijų įstaigoje Pa
vergtųjų Seimo vadovybė tu
rėjo nuoširdų, susipratimo ir 
bendradarbiavimo dvasia pra 
ėjusį, pasitarimą su šios įstai 
gos kurios žinioje yra ir ra
dio transliacijos įvairiomis kai 
bomis vadovybe tautinių iraus 
liacijų reikalais.

— Veiksnių pasitarimai Va 
šingtone buvo balandžio 28-29 
dienomis. VLIKui atstovavo vi 
sas jo vykdomasis prozidiu 
mas Be to, pasitarime daly 
vavo ALTe, LLK ir Lietuvos 
Pasiuntinybės Vašingtone ats 
tovai. Buvo tariamasi eile ak 
tualių klausimų, pvz., kaip iš 
naudoti birželio minėjimas Lie 
tuvos laisvės reikalui skelbti 
kaip pritraukti naujų jėgų Lie 
tuvos laisvinimo darbui susti 
printi. Sovietinio kolonializmo 
Lietuvoje ir kituose paverg 
tuose kraštuose klausimas, tau 
tų apsisprendimo teisės įgy
vendinimas — tai kitos svar
bios pasitarimo t* mos. ALTo 

mo vadovybė kalbėjosi su se 
natoriais: E Dirksen P. Dou
glas, F. J Lausche (Užsienio 
reikalų komisijos narys) H. 
Capehart, T. J. Dodd, J. K. Ja 
vits. J. C. Boggs. J. M. But
ler, J, Cooper, Cl Pell. H. Wil 
liams, T. Morthon; su kon- 
gresmanais: J.W, McCormack 
Ch. A. Haleek, J. J. Pilcher, 
W. H Judd, B. O’Hara, B. D 
Fascell Dauguma jų yra Už
sienio reikalų komisijos na
riai.

E.

vadovybė ta proga lankėsi 
Valstybės departamente ir tu 
rėjo pasitarimų su kai kuriais 
senatoriais ir kongresmanais.

— Lietuvių delegacija vyks 
į Tarptautinio Laisvųjų prote' 
sinių sąjungų centro egzilėje 
6 jį kongresą, kuris įvyks ge 
gūžės 26 28 dienomis Briuse
lyje. Prieš kongresą įvyks 
dar centro tarybos posėdis. 
Tarybos nariai iš lietuvių yra 
J. Glemža ir J. Vilčinskas.

— Atbėgusiam lietuviui jū
rų kapitonui duota teisė kol 
kas apsigyventi Švedijoje. 
Svetimšalių reikalams tvarky 
ti komisija leidimą davė kol 
kas trims mėnesiams (taip jau 
būta ne kartą ir su kitais į 
Švediją atbėgusiais) Tuo lai 
kotarpiu veikia dar ir toks ju 
dėjimo laisvės susiaurinimas: 
Kapitonas gali švedų jam iš 
duotu svetimšalio pasu judėti 
po visą Švediją — išskyrus 
Stockholmą. Malmoe ir Goe- 
teborgą Turint galvoje jo at
vykimo aplinkybes, toks tei
sių susiaurinimas pirmuoju 
laiku gal ir suprantamas. Dar 
pažymėtina, kad pačios šve
dų įstaigos daro pastangų lie 
tuvį įkurdinti Švedijoje pasto 
vesniam laikui, parūpinant 
jam pastovu butą ir darbovie 
tę. Ar atbėgus.s turi planų 
emigruoti toliau į užjūrį, kol 
kas dar nežinia

— Fed. Vokietijos ambasa
dorius Londone, H. von Her 
warth, buvo suruošęs diplo
matų priėmimą į kurį buvo 
pakviesti ir pabaltiečių diplo 
matai.

— Nori ištirti pabaltiečių 
karių sovietams išdavimo už 
kulisius. Kai kurie žymūs už
sienio publicistai kreipėsi į 
pabaltiečių laisvinimo veiks-

Nauji aukščio ir greičio rekordai. Amerikos lakūnas Ro 
bert M White, kairėje, viršuje, iškilo į auktį 41 kilometrą ir 
605 metrus.

Gi lakūnas Joseph A. Walker (dešinėje) pasiekė naują 
greičio rekordą, oer valandą skrisdamas 3 tūkstančius 514 
kilometrų

Apačioje: lėktuvas pasiekęs naują aukščio rekordą.
(USIS)

«MŪSŲ LIETUVOS» REDAKTORIŲ 
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GIMTADIENIO IR VARDADIENIO PROGA 
NUOŠ RDŽIAI SVEIKINAME IR ILGIAUSIŲ 

METŲ LINKIME!

KUBA JAU MASKVOS 
SATELITAS

Gegužės mėn. 1 d Fidel 
Castro paskelbė, kad Kuba jau 
yra so ia istinė respubLka. 
Lig šio. Fidel Castro neprisi
pažino, kad jis yra komunis
tas. cet gegužės 1 d pats nu 
traukė nuo savo veido mas 
karą ir pasirodė koks tikru 
moję buvo ir yra.

Ir dar ne betftokia «respu
blika». Rtspublika, kurioje nei 
laisvų, nei nelaisvų rinkimų 
nebus. Reiškia Fidel Castro 

nių ir informacijos instituci
jas. prašydami padėti jiems 
surasti to gėdingo išdavimo iš 
Švedijos dokumentus ar šiaip 
duomenis (asmeniškus atsimi 
nimus ir pan.). Užsienio lat
viuose tuo reikalu ypač susi
rūpino bu v. latvių karių orga 
nizacija «Daugavas vanagi». 
Jų centras Stockholme latvių 
laisvoje spaudoje paskelbė 
atsišaukimą, kuriuo raginami 
atsiliepti visi žinantieji ką 
nors konkretaus ap e tą išda
vimo akciją, ar turintieji do
kumentų.

PRANA ALIONI
Gegužės 7 dieną švenčiantį 50 dešimtąjį GIMTADIENĮ 

Nuoširdžiai sveikina ir daug ilgiausių metų linki 
Žmona ir vaikai.

yra tikras ir pilnas diktato
rius Jokios respublikos nega 
Ii būti be laisvų rinkimų. Ku
boje nėra nė vieno procento 
demokratijos, nes nėra spau
dos, žodžio, susirinkimų, poli
tinėms partijoms laisvės Ten 
dar bjauresnė diktatūra kaip 
Maskvoje, nes komunistai bent 
suvaidina retkarčiais rinkimų 
komediją Kuboje ir to nebus. 
Kodėl Fidel Castro neleidžia 
Kubos liaudžiai laisvai per 
rinkimus apsispręsti, išsirink 
ti tokią valdymosi formą, ko
kia patinka? Dėlto, kad žino, 
kad per laisvus rinkimus Ku
bos liaudis pasisakytų prieš 
Fidel Castro įvestą tvarką.

Šiandieninėje Kubos «sočia 
lietinėje respublikoje» visa že 
mė yra nusavinta valdžios. 
Jei pirma buvo Kuboje daug, 
didesnių ir mažesnių žemės 
savininkų, tai šiandien vienas 
kapitalistas ir visų turtų savi 
ninkas, liaudies išnaudotojas, 
Fidel Castro, pasislėpęs už 
valstybės šešėlio.

Religijos persekiojimas to
liau vykdomas Katalikiškos 
mokyklos likviduojamos, jų 
turtas, pastatai konfiskuojami, 
Svetimšaliams kunigams įsa

kyta pasitraukti iš Kubos. Kai 
išvyks svetimšaliai, tuomet pra 
dės vietinius persekioti. Spau 
da tik komunistinė.

Kaip į tai reaguoja ir rea
guos Šiaurės, Centro ir Pietų 
Amerikos valstybės, parašysi 
me kitame numeryje.

LAOSE PALIAUBOS

Laose karo veiksmai tarp 
vyriausybininkų ir komunistų 
sustabdyti bent laikinai T«rp 
tautinė komisija spręs tolimes 
nį Laos likimą Kraštas nori
ma padaryti neutraliu, suvie- 
nyjant visą Laos. Tačiau tai 
padaryti nebus lengva, nes 
komunistai not ės, kad vyriau 
sybė patektų į jų palankias 
rankas gi nekomunistai komi 
sijos nariai su tuo nesutiks. 
Tos derybos gali ilgai trukti, 
arba gali pasikartoti Korėjos 
istorija: Laos gali būt pada
linta j dvi dalis, su dviem vy 
riausybėm: komunistinė ir ne 
komunistinė.

KĄ DARYTI SU KUBA?

Tai didelis galvosūkis abie 
jų Amerikų valstybių politi
kams Amerikos prezidentas 
Kennedy, savo laiške Kolum
bijos prezidentui Alberto Lie 
ras Camargo, siūlo sušaukti 
užsienio reikalų ministerių su 
sirinkimą aptarimui dabartį' 
nės Kubos padėties ir pasita
rimo davinius paskelbti. Ko
lumbijos vyriausybė yra pa
lanki užsienio reikalų minis
terių susirinkimui

Brazilijos vyriausybė turės 
aiškiau apsispręsti Kubos klau 
simu. Brazilijos užsienio rei
kalų ministerijos užsienio po
litikos linija nebuvo aiški. Iš 
vienos pusės gina Fidel Cas
tro, o iš antros — tvirtina, 
kad Brazilijos užsienio politi 
kos linija yra vakarietiška, 
pripažįsta NATO ir t.t. Fidel 
Castro veido spalvoms galuti 
nai išryškėjus, atrodo, kad ir 
Brazilijos užsienio politikom 
vadovai persvarsto užimtą Ii 
niją Kubos atžvilgiu. Spaudos 
pranešimu, prez. Janio Qua 
droš įsakęs užsienio reikalų 
ministeriui Arinos Kubos klau 
simą svarstyti ir prezidentui 
referuoti Yra aišku, kad vie 
na Amerika nepakels ginklo 
Fidel Castro nuversti. Kokių 
priemonių imtis komunizmui 
Kuboje likviduoti, kuris ten 
yra jėga ir apgaulia primes
tas, turi nuspręsti visos abie
jų Amerikų valstybės. Neutra 
Tumui vietos čia nėra. .
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NAUJASIS «DARBO ĮSTATY
MAS» - KOMUNISTŲ ĮRAN

KIS DARBININKAMS PA
JUNGTI IR JŲ LAISVEI 

SUVARŽYTI

Kai kurie sovietiniai sateli
tai stengiasi būti maskvietiš 
kesni už pačią Maskvą. Vo
kietijos sovietinės zonos (D 
D R) komunistinė vadovybė su 
Ulbrichtu priešakyje stengia
si toje Vokietijos dalyje su
daryti tokias skirtingas nuo 
Vak. Vokietijos sąlygas, kad 
tų dviejų dalių apjungimas 
pasidarytų nebeįmanomas. Ką 
tik išleistas zonos «darbo įs
tatymas» darbininkų ažvilgiu 
yra daug nepalankesnis už 
atitinkamus sovietinius įstaty
mus, nors ir jie gera dalim 
yra tik «nuostatai ant popie- 
rio». Įstatymas zonos darbi
ninkus visiškai pajungia vals 
tybės ir partijos komandai. 
Kai savo laiku buvo paskelb 
tas įstatymo projektas viešam 
svarstymui, zonos darbininkai 
įteikė 23.000 pataisų pasiūly 
mų. Kai dabar paskelbtąjį 
projektą sulyginama su pačiu 
įstatymu (įsigaliosiančiu lie
pos 1 d), pasirodo, kad rėži 
mas visas pataisas numetė po 
stalu. Štai keletas būdingų 
klausimų, kurie naujame įsta 
tyme įsakmiai pabrėžiami — 
ir greta klausimai, kurie Čia 
visai neliečiami.

Visai neliečiama st eiko tei 
sė Pagal ankstesnius nuosta
tus streiko teisė buvo dar 
nors ant popieriaus. Dabar 
ji jau traktuojama kaip prie
šinga valstybei Įmonės dar
bininkų teisė spręsti kartu su 
įmonės vadovybe einamuo
sius klausimus — visiškai ap 
karpyta. Sustiprinta įmonės 
vedėjų (ištikimų komunistų) 
autoritetas, o darbininkams 
palikta tik teisė tam tikrose 
«patarimo komisijose» pasiū
lyti, kaip «geriau darbą atlik
ti, planą išpildyti». Tai yra ti 
kras pasijuokimas iš darbi
ninkų teisės dalyvauti įmo
nės veiklos kontrolėje.

Įstatymas nustato, kad dar
bininkas gali būti siunčiamas 
ten, kur režimas nori, o ne 
ten, kur nori pats darbinin
kas. Darbininko laisvė pasi
rinkti sau darbovietę visiškai 
susiaurinta.

Didelį nepasitenkinimą zo
nos darbininkuose iššaukė ir 
dar iššauks darbo laiko nuos 
tatas. Tuo tarpu, kai Chruš
čiovas nesiliauja skelbęs 
darbo laiko sutrumpinimą iki 
40 valandų ir darbo savaitės 
iki 5 dienų (kaip Vakaruose 
jau daug kur yra), zonos dar 
bo įstatymas šita visai apeina.

Darbininkus tiek pat pik
tins darbo normų bei užmo
kesčio nuostatai Darbininkai 
būsią atlyginami netik pagal 
atliktą darbo normą, bet ir pa 
gal gaminio kokybę. Imkim, 
jei kokybė visai nepriklausė 
nuo darbininkų, o nuo blogų 
mašinų ir kitų įrengimų —- 
darbininkas tuos blogumus tu 
rėš apmokėti iš savo uždar
bio, Niekur pasaulyje to nėra.

Kai dėl moterų, tai dauge
lis pasiūlymų siekė moteris 
kiek galint atpalaiduoti nuo 
sunkiųjų darbų ir jas palikti 
šeimoje. Naujasis darbo įsta 
tymas, tačiau, turi priešingas 
tendencijas: Moteris dar dau 
giau nuo šeimos atitraukti ir 
jas įjungti į darbo procesą

Nėra reikalo ir paminėti, 
kad profesinės sąjungos nau
jajame darbo įstatyme dar la 
biau įpareigojamos žiūrėti so 
vietinės valstybės interesų, 
ne darbo žmonių.

Labai vaizdų atsakymą j tą 
zonos naująjį darbo įstatymą 
davė 5895 zonos ir sektoriaus 
piliečiai, kurie to įstatymo pa 
skelbimo savaitę atbėgo į 
Vakarus...

PER VIENĄ SAVAITĘ 
ATBĖGO 5895 ŽMONĖS

Pereitą savaitę iš Vokieti
jos sovietinės zonos ir Ber
lyno sovietinio sektoriaus at
bėgo į Vak Berlyną ir Vak. 
Vokietiją 5895 asmens, jų tar 
pe daug jaunų vyrų ir buv. 
ūkininkų Tai yra rekordinis 
skaičius Visas pasaulis stebi 
si, kad komunistinis režimas 
sudaro tokias sąlygas, jog iš 
tos palyginamai mažos teri
torijos kasdien bemaž 
bemaž 1000 žmonių bėga per 
zonos ir sektoriaus linijas į 
Vakarus, palikę visą savo as 
meninį turtą, pertraukę net 
giminystės ryšius.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Marijos Garbei
Marijos garbei altoriai dega.. 
Žemėj per ankšta skausmo krūtinei.
Marijos garbei kvepiantis oras, 
Grįžtančios saulės himnai auksiniai.

Marijos garbei mes, kaip drugeliai, 
Nuo anksto ryto žemėj piasnojam 
Ir, kaip aguonos saulėtą dieną. 
Po tavo kojų gęstam liepsnojam.

Marijos garbei melsvos akytės 
Kūdikio mažo šviečia iš minios;
Iščiuje žemės ir debesyse 
Amžiais sukrautos akordų skrynios.

Mari jo * garbei visą pasaulį 
Dievas sukūręs padovanojo;
Kelionės kryžių tuo išmokino 
Mus panešėte iki rytojo.

Už tai Marijos garbei pasaulis,
Kad Ji pasaulį nykų atšildė, 
Gęstančias širdis šiurpuliuos žemės 
Savo skaistybės gausiai papildė.

Ma ijos garbei altoriai dega...
Kupina erdvė gimnų šilkinių 
Motinai grož o plaukia bangomis 
Iš nukankintų mūsų krūtinių!

KAUNIEČIAI SKUNDŽIASI, 
KAD DUONA ESANTI «BE 

JOKIO SKONIO»

Vilniaus «Tiesoje» «skundžia 
si pilie is, kad Kaune parda
vinėjam > duona esanti «labai 
prasta, be jokio skonio. Ta
rytum ir iš miltų, bet rugiais 
nekvepia.» Pernai buvę ge
riau, bet šiemet duonos sor- 
timentas sumažėjęs, o jos ko 
kybė sublogėjusi. Anksčiau 
buvo gaunama ir skanių bul 
kūčių, užbertų cukrum. Da
bar irgi kažkas užberta, bet 
visai nesaldu Net ir garsioje 
«Tulpės» kavinėje Kaune ga 
miniai šiemet žymiai pablo
gėję-

LIETUVIS BOKSININKAS — 
VISOS SOVIETŲ SĄJUNGOS 

ČEMPIONAS

Visasąjunginėse bokso var
žybose Maskvoje pusvidutinio 

svorio boksininkas Ričardas 
Tamulis nugalėjo Rusijos čem 
pioną Leonidą Šainkmaną ir 
pasidarė visos Sovietų Sąjun 
gos čempionu Tamulį treni
ravo kitas žymus Lietuvos 
boksininkas, Algirdas Šoci
kas. Po Tamulio pergalės 
Didžiuose sporto rūmuose bu
vęs sugrotas Lietuvos TSR 
himnas. Kitų tautų sporto ži
novų nuomone, Tamulis esąs 
labai rimtas kandidatas į Eu
ropos bokso meisterius. — 
Klaipėdos spaustuvės darbi
ninkas Stasys Uosis tose pat 
varžybore laimėjo bronzos me 
dalį lengviausiame svoryje 
1957 m. buvo Pabaltijo čem
pionu.

NAUJAS MINISTERIS LIETU
VOJE - V. KUPČIŪNAS

Aukščiausios tarybos prezi 
diumo įsaku Vytautas Kupčiū 

nas paskirtas Ūkio tarybos 
pirmininko pavaduotoju — su 
ministério raugu.

LIETUVIŲ MOKSLININKAI 
TARPTAUTINIAME GEOLO-

GŲ KONGRESE

Lietuvos mokslininkai geo
logai ruošiasi tarptautinei geo 
logų konferencijai, kurį įvyks 
rugpiūčio rugsėjo mėnesį Var 
šuvoje. Konferencijos darbo
tvarkėje yra ir eilė Lietuvą 
liečiančių temų, ypač iš kvar 
terinio geologijos laikotarpio 
srities. Mokslų akademijos 
Geologijos institutas kartu su 
Lietuvos geografais paruošė 
19 mokslinių darbų rinkinį, 
kuris dar prieš konferenciją 
bus išleistas rusų, anglų ir 
lenkų kalbomis. Lietuvos moks 
liniukai, be to, praneš apie 
bendrus lietuvių ir kitų tautų 
mokslininkų tyrinėjimus kvar 
terinių nuosėdų Pabaltijyje 
temomis.

— Ekspedicinės silkių žve
jybos bazės komjaunuoliai 
Klaipėdoje nutarė pravesti ak 
ciją, kad žvejai taupytų drus 
ką. aliejų ir kitus reikmenis. 
Girdi, reikią taupyti kiekvie
ną kapeiką.

— Šiauliuose įvyko ateisti
nių aktyvistų susirinkimas, ku 
riame pasiskųsta, kad miesto 
inteligentai vis dar stovi nuo 
šaliai nuo ateistinio darbo. Nu 
tarta į ateistinę veiklą įtrauk 
ti netik partinius agitatorius 
ir propagandininkus, bet ir 
mokytojus, gydytojus bei ki
tus inteligentus.

— Daugelių statybinių me
džiagų kombinato vadovybė 
su darbininkais elgiasi labai 
diktatoriškai — kaip aprašo 
net Vilniaus «Tiesa». Jei kas 
drįsta pasiskųsti, tam numaži
na atlyginimo kategoriją, ar
ba priedas. Kartą sugedo nau 
jai remontuota mašina - visa 
brigada buvo nubausta uždar 
bio procento sumažinimu. Vie 
nas iš tų varovų, vyr. mecha 
nikus Bielskis, privertė trigu
bai senesnį už jį darbininką 
nuvalyti jam batą, kai pasta
rasis netyčia jį aptaškė aly
va. «Tikrai amerikoniško bo
so gestas», pastebi “Tiesa”.

Fatimos Vyskupo Laiškas 
Lietuviams

Gegužės-13 sios proga

Aš visada esu labai sujau 
dintas, kai kreipiuos į žmones, 
kurie kenčia persokiojimus 
dėl tikėjimo savo krašte ar 
vargsta svetur, toli nuo savo 
tėvynės.

Aš žinau, kad Dievo Moti
na, pasirodydama Fatimoj 1917 
metais, turėjo galvoje juos 
(neabejotinai su visa meile ir 
Jos Nekalčiausios širdies švel 
numu), iš anksto pranašauda
ma, kad daug žmonių bus per 
sekiojami ir turės kentėti ko
munizmo priespaudoje. Taigi 
Ji turėjo galvoje ir jus.

Be abejonės, jūs esate brau 
giausi Dievo Motinos vaikai, 
nes jūs kenčiate, o Ji yra mū 
sų Motina. Jūs gerai žinotef 
kaip mūsų motinų širdys yra 
linkusios ypatingai mylėti ir 
branginti nelaiminguosius vai 
kus Niekada to nepamirški
te! Taip pat nepamirškite, ko 
kią didelę reikšmę turi kan
čia Dievo akyse, kaip toji 
kančia yra priimama nuolan
kiai, kaip Dievo valios pasi
reiškimas.

Pakilkite dv šioje mylėki
te Dievo Motiną ir pasitikėki 

te Ja! Ji bus jūsų stiprybė; 
jūsų viltis ir suraminimas vi
suose jūsų gyvenimo momen
tuose, jeigu vykdysite Jos pra 
šymus — kalbėsite kasdien 
rožančių patys, o jei galima, 
bendrai šeimoje vykdysite pir 
mųjų mėnesių šeštadienius 
kaip atsilyginimą už nuodė
mes ir aukosite kiekvienos 
dienos darbus jos Nekalčiau
siai širdžiai.

Jei imtumėte svyruoti ir ne 
tektumėte ryžtingumo, atsimin 
kite Jos pažadą kad galų ga 
le Jos Nekalčiausia Širdis 
triumfuos!

Aš esu laimingas sužinojęs, 
kad šių metų gegužės 13 die 
ną sueina 10 metų nuo Lietu 
vos pasiaukojimo Nekalčiau
siajai Marijos Širdžiai Tai 

Jos pirmojo pasirodymo die
na. Tą dieną švenčia visa 
portugalų tauta ir tada vyk
domos kelionės į Fatimos 
šventovę. Aš pažadu jums, 
kad tą dieną prašysiu visus 
maldininkus (jų bus daug tūks! 
tančių) melstis už Lietuvą ir! 
visus lietuvius, esančius savo i 
tėvynėje a. išblaškytus po vi 
są pasaulį, toli nuo Lietuvos.

_ I
Jūs visada busite mano šir 

dyje ir mano maldose. Aš 
meldžiu Fatimos Dievo Moti
ną, kad duotų jums drąsos ir 
kantrybės pakelti jus s’ėgisn 
čius vargus ir sunkumus.

Siųsdamas jums visiems sa 
vo ganytojinį palaiminimą lie 

ku visada su jumis Švenčiau
sios Jėzaus ir Marijos Šir
dies vienybėje —

João Pereira Veriančio 
Leirios Vyskupas.
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— Galima tikėti, galima ir 
netikėti Vilniaus radijui, kad 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
ir technikumai šiemet išlei
džia 9.000 specialistų (su ne
akivaizdiniais). Esą. vien aukš 
tąsias mokyklas baigią 3.500 
studentų. Iš Vilniaus universi 
ieto išėję 840 diplomatų, iš 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
790 mokytojų. Specialų vidu
rinį išsilavinimą šiemet įsigi
ję daugiau kaip 5.000 asmenų. 
Gera dalis baigusiųjų siunčia 
m i į kaimo kolchozus ir sov- 
chozus, kita, didesnė dalis, į 
pramonę ir įstaigas.

LIŪDNA PADĖTIS KAIMO 
KOOPERATYVŲ KRAUTUVĖ

SE: DAŽNAI NĖRA NÉ 
DRUSKOS, NÊ DUONOS...

Būtų galima netikėti, jei tai 
nepraneštų pats Vilniaus ra
dijas (bal. 2 d. transliacijoje). 
Anot Valstybinės plano komi
sijos prekių apyvartos sky
riaus viršininkų pareiškimų, 
Lietuvos respublika sąjungi
nių respublikų tarpe pagal 
prekių apyvartos apimtį kai
mo vietovėse užimanti “vieną 
iš paskutinių vietų”. Jis paša 
kė ir dar aaugiau: “Dažnai 
pasitaiko, kad kaimo parduo-

Jonas Aistis

Lietuvės Motinos
Būtent jūs tylios, būtent geros motinos, 
Sopuliui gimdytą prie krūtinės glaudžiat. 
Jūs gerai pažin t, skausmo prisisotinę, 
Sunkią žemės naštą, šitą naštą skaudžią*

Ir išleidžiant * ūnų vien tik su makruotiniu - 
Užkandis nusvėręs mergautinę juostą ! 
Argi jum neaišku, arei abejotina?
Lydit ilgamakre braukdamos per skruostus.

Rudenį jūs verpiat liną arba pašukas, 
Krūpčiojat kai durys šiurpulingai verias: 
Gomury žirginiai, metėlės ir ašakos;
Ilgesys banguoja, lyg mėlynė marių.

Jr bažnyčion einat ir ilgai ten klūpote, 
Giedat: «Nebijosim, kad ir kalnai virstų», 
Einate ten guostis, pasiguosit nors truputį.. 
Kažin ar tą skausmą tie skliautai nugirsta?

Taip veidai pilkėja, medį taip nulyja, 
Ir nelieka ženklo sopulio taip didžio, 
Tik širdyje tvyro ašt ūs kalavijai;
Prie varpstelės pozoj Motinos po kryžium.

Kas gi jūsų skausmą? Kas gi neįmatomą?
Kas jumyse mato amžių Antigoną?
Veriasi kaip votys sopulingos platumos, 
Sopulingoj pozoj dievdirbių madona.

tuvėse trūksta netgi druskos, 
žibalo, antros rūšies miltų, a 
valynės, gatavų drabužių ir 
kitų prekių, kurių bazėse yra 
pakankamai, nekalbant apie 
‘deficitines’ prekes... neviso- 
se kaimo parduotuvėse paten 
kinamai prekiaujama duona., 
į kaimo parduotuves duona 
paprastai atvežama 2 3 kar
tus per savaitę, kuri, kaip tai 
syklė, išperkama tą pačią die 
ną, o kitomis dienomis duo
nos nė su žiburiu nerasi». 
K ista ir nuostabu, kad sovie 
tinės netvarkos dėka kaimo 
žmonės duodos gali nusipirk
ti tik : ar 3 kartus per sa
vaitę

Visuomeninis maitinimas kai 
me taip pat gerokai atsilikęs. 
Reikia žinoti, kad, pvz., sov- 
chozininkai per visą dieną dir 
ba ir neturi nė laiko, nė ga
limumo sau pietus ar kito
kius valgius pasigaminti. O iš 
daugiau kaip 200 sovchozų 
Lietuvoje, anot minėto parei
gūno, visuomeninės maitinimo 
įmonės veikia tik 26 se sov- 
chozuose. Tikrų valgyklų esą 
tik 19. Kur tokios valgyklos 
yra, ten darbininkai tris kar
tis j dieną, gali pavalgyti už 
5'0 60 (naujų) kapeikų.

LENKIJOS PARLAMENTO IR 
SAVIVALDYBĖS RINKIMUO
SE PILIEČIAI TURĖJO TEISĘ

ATSKIRUS KANDIDATUS 
IŠBRAUKTI

Balandžio 16 d vadinamoje 
Lenkijos liaudies respubliko
je buvo rinkimai į parlamen
tą ir į savivaldybes. Lenkijos 
rinkimai vis dėlto šiek tiek 
skyrėsi nuo sovietinių rinki
mų. Lenkijos sąrašuose buvo 
įjungti (nors ir mažas skai
čius) katalikų ir uk-kų kandi
datai. Be to, kandidatų sąra
šuose (kurių visur būta tik 
po vieną), kandidatų buvo

1961 m. gegužės 6 d. 

daugiau, negu turėjo būti iš
rinkta at tovų. Tokiu būdu 
rinkėjai turėjo bent jau teo 
retinę teisę išbraukti sau ne 
patinkamus kandidatus. Ktip 
praneša užsienio spaudos ste
bėtojai, taja traukimo teise 
mažiau pasinaudojo miestie
čiai, negu kaimiečiai. Šie 
gausiai ėję į kabinas, kur ga 
Įėjo išbraukti nemėgiamus 
kandidatus Vis dėlto aišku, 
kad komunistų kandidatai tu
rės visur daugumą. Balsuoti 
teisę turėjo apie 18 milijonų 
(viso gyventojų yra daugiau 
kaip 29 mil.) Spaudos prane 
Šimais, rinkimuose dalyvavę 
ir 30 katalikų vyskupų. Reži
mas tai laiko gera koegzisten 
cija tarp komunistinio režimo 
ir bažnytinės hierarchijos.

RUSIJOJE MIRĖ VYSKUPAS

Vatikano radijas paskelbė, 
kad Sov. Rusijoje mirė vysk. 
Ivan Latyševski. Velionis bu
vo paskirtas Stanislavo vys
kupu augziliaru Po paskuti
nio pasaulinio karo šį miestą 
Sov. Rusija atėmė iš Lenkijos 
ir prisijungė prie savo teri
torijos.

Vysk. Latyševski paskuti
nius savo amžiaus 12 metų 
praleido raudonųjų kalėjimuo 
se. Pirmiausia buvo suimtas 
1939 m., paskui 1940 m. pa
leistas ir 1945 m. vėl suimtas, 
ištremtas į Kazakstaną (centr. 
Azijoje) ir nuteistas 8 metams 
priverčiamųjų darbų. Vėliau 
buvo sugrąžintas į Stanislavą 
ir laikytas namų arešte.

Mirė 1957 m. lapkričio mėn. 
29 d.

Kubos įvykiu Akyvaizdoje
Buvo įdomu stebėti žmonių 

laikyseną, kai į Kubą prasi
dėjo invazija ir vyko kovos. 
Įvairių Pietų Amerikos kraštų 
atstovai pasisakė prieš invazi 
ją ir JAV bes. Plaukė solida
rumo telegramos Kubos val
džiai. Brazilijos parlamente 
buvo karštai kalbama prieš 
Ameriką, o studentai ir dar
bininkų sindikatai organizavo 
visame krašte eisenas ir mi
tingus už Fidel Castro. Retai 
kur pasirodė priešingas bal
sas, kaip Guanabaros guber
natoriaus Lacerdos.

Kaip tai išaiškinti? Ar visi 
šitie žmonės tikrai nori galu 
tinio komunizmo įsi
galėjimo Kuboje?

—- Labai abejotina.
— Tad kaip suprasti tokią 

laikyseną?
Tokią laikyseną išaiškina 

įvairios priežastys Pirmiausia 
— tai neapykantos yankiams 
pasireiškimas. Fidel Castro 
drįsęs ir sėkmingai pasiprie
šinęs ūkiniam Kubos pavergi 
mui. Jo kova — tai visų Lo
tynų Amerikos kraštų kova 
prieš JAV-bių finansinį kolo

nializmą, ūkinį bei politinį 
imperializmą.

Į išsiia'svinusią Kubą norį 
grįžti iš naujo ne tik ameri
kiečiai, bet ir Kubos pabėgę 
kapitalistai vėl išnaudoti dar
bo klases ir čiulpti žmonių 
kraujo bei prakaito. To nega 
įima esą prileisti!

Jei komunistai ir Sovietų 
Rusija padedanti dabar Kū 
bai, tai esanti tik pagalbadar 
bo klasei atsilaikyti prieš 
yankių ir kapitalistij spaudi 
mą, bekuriant naują, gražų 
gyvenimą. Komunizmas vis 
tiek neįsigalėsiąs Kuboje. O 
jei kada ir įsistipi insiąs, tai 
nebūsiąs toks baisus, kaip ji 
vaizduoja kapitalistai ir reak 
cionieriai. Pagaliau— vistiek 
darbo žmogui būsią neblogiau 
kaip pas kapitalistus.-

DEL ŪKINĖS NEPRIKLAU
SOMYBĖS

Šitos priežastys iš dalies, 
be abejo, yra tikros, iš dalies 
blogai suprastos, iš dalies ko 
munistų ir jo įtakoje esančių 
žmonių propagandos perdėtai 

1špūstos.

Suprantamas ir teisingas y- 
ra Pietų Amerikos tautų ir 
naujųjų valstybių troškimas 
įsigyti pilną ūkinę 
nepriklausomybę. Tai 
įgalina taip pat būti visiškai 
laisviems politiškai. Teisinga 
yra darbininkų klasės kova 
už geresnį, žmoniškesnį gy
venimą ir ūkinę bei socialinę 
lygybę su kitais sluogsniais. 
Kad šie troškimai yra Rusi
jos komunistų partijos gudriai 
panaudojami savo politiniams 
tikslams prieš jos galingiau
sia priešą, JA V-bes, retas kas 
tesupranta.

Tačiau pilnos ūkiškos lais
vės jauni kraštai negali iš kar 
to pasiekti. Tam reikia laiko, 
milžiniškų kapitalo sumų, pa
ruoštų žmonių ir sveikos po
litikos. O iš kur jų gauti? Iš 
kur jie gaus reikiamo kapita 
lo mašinoms, įrankiams, me
džiagoms ir trūkstamiems pro 
dūkiams pirkti, keliams ir ge 
ležinkeliams tiesti, elektros 
ir radijo stotims statyti, fabri 
kams įrengti, savo žemės ū- 
kiui sumoderninti? Kapitalo 
lėtaus, natūralaus augimo jie 
negali laukti... Mat, reikalai 
būtini, neatidėliotini. Žmonių 
skaičius greit daugėja. Mokė 

jimas skaityti ir apsigyveni
mas miestuose pažadina ma
sėse naujus interesus, reika
laujančius patenkinimo

Todėl šaukiamasi svetimų 
valstybių ūkinės pagalbos, to 
dėl leidžiama svetimtaučiams 
kurti savo fabrikus bei kitas 
įmones ir užtraukiamos iš pri 
vačių bankų milijoninės pas
kolos.

Ir Fidel Castro Kuba, iš da 
lies nusavinusi, iš dalies atsi 
sakiusi amerikiečių kapitalo, 
vistiek gauna prašyti pasko
los iš Sovietinės Rusijos ir 
kviestis tūkstančius technikų 
rusų ir čekų. Ar dėl to pro 
testuoja Brazilijos ir kitų kraš 
tų parlamentarai, studentai ir 
darbininkų sindikatai?

Žinoma, svetimi neduoda 
paprastai veltui savo kapita
lo. Reikia teikti lengvatų, mo 
keti didesnius ar mažesnius 
nuošimčius ir p skui išmokė
ti skolą. Tai jau iššaukia ne 
pasitenkinimą svetimšaliais, 
čia Lotynų Amerikoje, pinigų 
skolintojais amerikiečiais.

Be to, kapitalistai — ar tai 
būtų amerikiečiai ar savieji 
— neturi paprastai skurpulų 
siekti kiek tik galima dides

nio pelno. Ir jie plėšia tuo la 
biau, kuo krašto valdžia silp 
nesnė, kuo labiau pasiduodan 
ti spaudimui ir kyšiams.

Tačiau dėl to reikia kaltin
ti kapitalistinę santvarką ir 
savo pačių išrinktą valdžią, o 
ne amerikiečių tautą. Ji mo
ka aukštus mokesčius, kad 
valdžia galėtų paskolinti ilga 
laikės paskolas žemais nuo
šimčiais. JAV-bių valdžia ne
gali iš tolo visus tuos išnau
dojimus sutvarkyti. Kodėl to
kia Prancūz ja ar Vokietija, 
gavusi pasiskolinti iš JAV-bių 
stambias sumas pagal Mar
chai Planą, neišmetinėja ame 
rikiečiams?!

Taip pat, amerikiečių tauta 
nėra linkusi į kolonializmą, 
net ūkinį. Ilgus metus ji lai 
kėši izoliacijos politikos — 
gyventi tik savo kraštui, at
siskirti, net ūkiškai neveikti 
į kiias šalis. Tik I Pasaulinio 
Karo metu išėjo aktyviai į 
tarptautinę politiką. Iš šiuo 
laiku ten netrūksta izoliaci
jos šalininkų.

Net dabar amerikiečiai eks 
portuoja vos apie 10%, tik de 
šimtą dalį, ko jie patys paga-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Algis Žibąs

Truputis žinių apie šilumine elektra
Termoelektrinis reiškinys 

jau yra žinomas nuo 1821 me 
tų kada Seeheck atrado, kad 
elektros srovė pasireiškia dvie 
juose skirtinguose metaluose 
kuomet jų sujungimas laiko
mas skirtingose temperatūro
se. Panaudojant principu šito 
reiškinio daroma šiluminė ba 
terija. Keltais metais vėliau 
— 1934 m. prancūzų fizikas 
Peltier, ne visai tiksliai iša'š 
kino ir pastebėjo priešingą 
reiškinį, tai yra šiluminė ener 
gija sunaudojama viename 
junginyje ir atgaunama kita
me, kuomet nekintamoji sro
vė yra leidžiama per laidi
ninkus.

Kad išaiškinus šiuos reiški 
nius, turime daleisti, kad kū
nas turi laisvų elektronų. Šie 
elektronai galės pradėti tekė 
ti, dėka elektroninio lauko ar 
ba temperatūros skirtumo. Ka 
da šildoma bus viename kū
no gale, elektronai keis savo 
«padėtį» ir susirinks šaltame 
gale palikdami mažesnį susi
telkimą ten, kur yra šildoma. 
Tuo būdu gaunamas potência 
las, arba įtampos skirtumas. 
Taip šis reiškinys yra panau
dojamas termoelektrinėje ba
terijoje, kuri virsta elektra 
gamintojų šilumos pagalba. 
Bet termo elektra yra reiški
nys, kuris gali veikti ir at
virkščiai. Kaip šiluma gali 
«pumpuoti» elektronus, taip 
ir elektronai gali «pumpuoti» 
šilumą.

Mokslininkas Petier aiški
na: Šaldymo procese kiekvie 
nas elekt’onas tam tikrą kie
kį šilumos, kuri randasi kūne 
(medžiagoje). Tokiu būdu, kad

(Atkelta iš 3 pusi.)

mina. Kapitalo investuoja sve 
tur, tur būt apie tiek pat Vie 
no dešimtadalio tiek paskiras 
žmogus, tiek visa amerikiečių 
tauta gana lengvai galėtų at
sakyti. Panašiai, kaip ji da
bar nesiskundžia netekus Kū 
bos rinkų. Paskutiniais metais 
amerikiečiai net daugiau įsi- 
vežė, nekaip eksportavo pre
kių.

Pagaliau nereikia perdėti 
yankių kapitalo įtakos svetur. 
Jis nėra toks didelis, kaip pa 
prastai žmonės vaizduojasi 
pagal išpūstą propagandą. 
Taip, pavz.. amerikieč ai tu
rėjo 195 m investavę, įdėję 
į įvairias įmones Brazilij je 

jis pereina iš karštesnio plo
to į šaltesni, jis perneša į tam 
tikrą kiekį šilumos, taigi, ir 
savo elektros kiekį. Elektro
nai, kurie neša šilumą iš vie 
no ploto į kitą, duos šaldymo 
elektrą kuomet pereis persu 
jungimą dviejų skirtingų me
talų. Ta nešama šiluma bus 
perduota priešingoj pusėj me 
džiagos. Šitas elektros gavi
mas buvo gana ilgą laiką tik 
mokslinis tyrinėjimas Bet jei 
išsivystys platesnėje skalėje, 
galės atnešti didelių pasikeiti 
mų dabartiniuose produkcij' s 
metoduose. Tai būtų tiesiogi
nis elektros gavimas arba iš 
anglies degimo, arba nukleo. 
niam reaktoriui ar iš kito ko 
kio šilumos šaltinio Atvirkš
čiai šaldymas ir oro vėsini
mas būtų galimas, tiesiogi
niai leidžiant elektros srovę. 
Šiuose dviejuose atėjuose ne 
reikėtų tarpinių mašinų.

Turėtume:
Karštis — elektros s’ovė. 
Elektros srovė — ’Šaltis
Praktiškame naudojime ter- 

moelektra būtų labai patogi 
aparatams vietose toli nuo 
elektros šaltinių. Radio apa
ratas per 10 dienų sunaudotų 
šiam reikalui maždaug pusę 
litro žibalo šaldymo princi
pu galėtų naudoti ligoninės 
prie operacijų ir 1.1. Šiandien 
su visais pagerinimais pasiek 
ta 20 nuošimčių naudingumo, 
Seebeck buvo pasiekęs tik 3 
nuošimčius.

Ateities perspektyvos:
Pav Puodas su parengtu 

maistu laikomas sušaldytas 
iki naudojimo, pakeitus elek- 

netoli pusantro milijardo do 
lerių Tai sudaro tik nežymią 
dalį visų Brazilijos investaci- 
jų. Užtat nėra taip jau ap
sprendžiamas Brazilijos ūki
nį gyvenimą.

Yra priemonių išvengimui 
svetimo kapitalo sukeliamom 
negerovėm. Tačiau apie jas 
nėra vietos čia rašyti. Tik 
viską bendrai suimant galima 
tvirtinti: ūkinis priklausomu
mas nuo amerikiečių kapita
lo nėra toks didelis, jis yra 
natūralus, neišvengiamas ir 
tik su laiku kraštui vispusiš
kai vystantis, išnykstąs, ku
rio neigiamos pasėkos ir da
bar išvengiamos.

<B. D )

Halina Didžiulytė Mošinskienė 

vizija.
Ties pražydusia vyšnia, matau Tave, Motule, 
Palinkę Tavo pečiai, plaukus draiko vėjas. 
Medžio viršūnėje suokia mėlingurklis varnas, 
Plunksnuotasis pavasario skelbėjas.

Tavo nuvargusios akys glosto žiedus, 
Glamonėja pakibusį erdvėje debesėlį, —- 
Įsiklausai į šnabždančius ažūrinius lapus, 
Pabrauki ranka apkerpėjusį suolelį. i

Išsekusiam kūnui ieškai atramos,
Ja teliko baltai pažydusi vyšnia;
Žinai, ji nepaniekins ašaros sūrios, 
Motinos ašaros, ištryškusios vogčia.

Likai vieniša Juodas kuklus rūbelis 
Dengia Tavo sušalusius pečius. — 
Bet po balta vyšnia, būriniais laiveliais 
Skuba atminimai, skuba į svečius.

..Pasigirsta Tau juokas, toks pažįstamas, savas, 
Kaž kas šaukia: «Mama, mamyte!..»
Tiesiasi į Tave rankos, kaip žiedai nemarūs, 
Tavo sūnų, vaikaičių, dukryčių...

...Apie kaklą jos vyniojasi šiltais vijokliais, 
Jauti, taip arti virpa mylimos širdys...
«Mamyte, sveikiname! Gyvenki ilgai!...» — 
Taip aiškiai, taip aiškiai Tau girdis.

Ir nušvinta Tavo veidas motinišku džiaugsmu, 
Tiesi suvytusią ranką į brangiausi žiedą:
— «Dukrele, tai tu sugrįžai į namus?...
Ir kodėl tavo skruostu ašara rieda?»...

Sieki nubraukti dukters ašarą skaidrią, 
Nori ją paslėpti, kaip deimantą brangų, 
Bet.. Pakila Šiaurys. Sušiurena vyšnia, 
Atminimus sumala tikrovės bangos.

Nuskrido varnėnas Nutilo balsai
Kvapnus žiedų lietus lyja ant Tavo pečių. —. 
Išnyko sudužę būriniai laivai,
Tik Motulės ilgesio nenusinešė kartu.

Du Paveikslai
PIRMAS PAVEIKSLAS

IS MŪSŲ ŠACHMATU ISTORIJOS

tros srovės kryptį virta pe
čiumi ir sušildo maistą. Plokš 
tuma dydžio kaip paveikslas 
šildytų ir šaldytų kambario 
orą ir taip pat duotų šviesą 
Reiškia jos paviršius būtų ga
lima padaryti šaltas, kaip šal
dytuvas, pakeitus srovės kryp 
tį įšiltų iki 55 c. ir tiktų šil
dymui. Dėl savo paprastumo 
įrengimų, atseitų daug pigiau 
negu dabartiniai šildymo ar 
vėsinimo aparatai

(tąsa)

1925 m. Kaune įvyko nepa
prastas įvykis, būtent lošimas 
gyvomis figūromis «Makabi» 
stadione: vienoj šalyj lošė 
Ma btas o antroj — Gordo- 
nas iš Klaipėdos. Partija pasi 
baigė lygiomis. Visi dalyviai 
lentoje buvo kostiumuoti. Lo 
Šimas gyvomis figūromis su 
traukė daug tūkstančių žmo
nių, i>- negirdėtas piniginis lai 
mėjimas — apie 5.C00 litų — 

teko labdarybei.
1926 m. įvyko mačtas dėl 

Lietuvos čempiono vardo tarp 
dviejų stipriausių Lietuvos lo 
šėjų — Machto ir Gordono, 
pasibaigęs Machto laimėjimu 
- 4,5 x 1,5.

Geriausių Kauno lošėjų vei 
klumas sužadino kaikuriems 
gabiems jaunuoliams norą pri 
lygti mūsų čempionus. Susi
darė stipri jauna gvardija — 
Abramavičius, Eglinas, Luckis 
Vistaneckis, prie kurių pas
kiau prisidėjo dar Vaitonis. Ne 
gėda būtų pasirodyti su to 
kiais lošėja s ir pasauliui.

1929 m. pirmą kartą pasiro 
dė Tarptautinės rungtynės Ry 
goję, pasiuntę ten savo rink
tinę. Laimėjo Ryga 10 x 4, 
bet prie trijų pirmutinių len
tų, kur lošė gerieji lošėjai, 
mes lošėm laimėdami 3,5 x 2,5. 
Tatai reiškė, jog stipresnieji 
mūsų lošėjai ne menkesni už 
rygiečius, bet mūsų atsarga 
prastesnė.

Rygos patyrimas parodė, 
jog metas mums pasirodyti 
plačiajam pasauliui. Įsteigta 
Lietuvos Šachmatininkų Są
junga, mes įstojom į Pasauli
nę Šachmatininkų Sąjungų Or 
ganizaciją FIDE, ir 1930 m. 
pasiuntėm savo rinktinę į 
Hamburgą, į pasaulio šalių 
turnyrą. Dalyvavo 18 valsty
bių, ir nors nepatenkinamai 
buvo suruošta mūsų kelionė, 
mes vis dėlto iškovojome 14 
vietą, tuojau po Prancūzijos, 
palikę užpakaly Norvegiją, Is 
landiją, Japoniją ir Suomiją.

1931 m. gegužės m, Klaipė 
doje įvyko pirmas tarp auti
nis turniras Lietuvos žemėje, 
dalyvaujant stipriausiems Lie 
tu vos, Latvijos. Estijos ir Ry
tų Prūsijos lošėjams, ir pir
mas prizas rungtynėse dėl Pa 
baltijo čempiono vardo 1931 
metams teko jaunam Lietuvos 
lošėjui J. Vistaneckiui.

Be šito garbingo mums Klai 
pėdos turniro išdavinio, suži
nojome begalo svarbų mums 
dalyką — jog jaunas gabus 
Estijos lošėjas p. Mikėnas, ne 
estas, o lietuvis, ir mes pakai 
binom jį palikti svetimą šalį 
ir persikelti į savo tėvų gim
tinę.

Taip p. Mikėnas padarė. Per 
sikėlus jam Lietuvon prasidė
jo naujas Lietuvos šachmati
ninkų istorijoj lakštas. Pirmo
ji to lakšto eilutė — tai gar
bingasis mūsų žygis į Prahą 
1931 m., kurio šaunūs išdavi
niai tebėra visų atmintyje. 
Ir mes galime laukti dar daug 

(pabaiga 6 pusi.)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4 o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztlnius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:<

Jenas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslausfcas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite“. Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & ČIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•• j c r ii j a ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

MUSŲ LIETU t/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

į’ 'jKiin. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li- 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
' - J

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

■

POVILAS AMBROZEVIČ1US 
' Rua Inhagapi, 47 V. Zelina 

(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y 4

IKMÃCJ CAKIRlifEO Lm,
Lindoya vanduo yrr 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

Caixa Postai 3967 —• SÃO PAULO
c ® G <3;s ___ ________________ ------------------------- "............................................ S!................. ' - ■ . a OSHB ■■■■
hsbss;: ■.. -■ - ■ w - ;; nn ■ b :: ai ■ b a

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

JAKUTIS & LAPIENES LTDA.EJCB2IWKE© CC^TAEIL

J^aócimento

Irmãos Nascimento
REC; e.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva» 
» <» «>» ■»» ■»» O O» 4 RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLĄ ALPINA
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(pabaiga

daug garbingų

ŠEIMYNIŠKĄ MOTINOS DIE
NOS MINĖJIMĄ rengia stu
dentai, moksleiviai ir jaunu
čiai ateitininkai ir lietuviškos 
mokyklos mokiniai. Prieš 9 
vai. šv. Mišias visi kartu su 
mamytėms renkasi į Šv. Juo 
zapo mokyklą, iš ten eis į pa 
maldas, dalyvaus bendroje ko 
munijoje, po pietų bus 3 vai. 
Gimnazijos salėje sveikinimai 
ir meninė programa. Pagrin
dini žodį sakys Rimantė Ste
ponaitytė. Minėjimo progra
mai vadovaus stud. Algiman
tas Žibąs. Jaunučiai paruošti 
mokytojos Valeikienės pašoks 
«Čigonėlį» ir «Suktinį». Lietu
viškos mokyklos choras vado 
vaujamas Irenes Adomavičių 
tės dalyvaus su specialiai šiai 
progai parengtomis dainomis, 
programoje pasirodys ir ats
kiros mokyklos klasės. Atei
tininkai programą papildys 
deklamacijom ir «Lenciūgė
liu». Ateitininkų choras vado 
vaujant Elvyrai Kilčiauskai- 
tei rengia keletą muzikaliniai 
naujų dainų.

KELIAUJAM ŠU DAINA...

Pustrečios dienos, 29 d. ba
landžio — 1 d gegužės, liuos 
laikį. Liet. Kat. Bend-uome- 
nės choras panaudojo išvažia 
vimui pajūriu, į istorinį Ita 
nhaem miestą.

Išvyko šeštadienį popiet.

Vila Anastazijos Dr. Basanavičiaus Vardo Mokyklos Glo
bėjai gegužės 20 dieną ruošia

VAII\aWa\
Programoje: I) V. Petronio keturių veiksmų komedija 

«Nepasisekė debiutas»
II) Monologas, dainos ir lietuviškos muzi
kos dalykai, kuriuos išpildys nauji mūsų ko 
lonijos a tįstai.
III) Šokiai ir žaidimai.

Pakvietimus įsigyti iš anksto pas globėjų valdybos na
rius. Vakaro pradžia 8 vai.

Visi lietuviai kviečiami į vakarą atvykti.
VALDYBA.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANIC P4VILON.I.O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Kelionė nauja auto estrada 
per Praia Grande netruko nė 
pilnų trijų valandų.

Nuvykę į Itanhaem, apsi
tvarkę, choristai vyko bažny 
čion giedoti, nes tą dieną bu 
vo miesto prefeito dukters 
vestuvės, šv. mišių metu c: o 
ras buvo kviestas ir bažny
čioje giedoti ir į vestuves, ku 
riose praleido šeštadienio va
karą. Sekmadienį 8,30 vai. gie 
dojo mišių metu. Po to visi 
vyko į puikų pajūrį.

Sekmadienį chorui buvo su 
ruošti du priėmimai vietos vei 
kėjų. Vienas viename viešbu
tyje, kitas Yacht Klube, ku
riame choristai dar smagiai 
pasišoko. Vienur ir kitur cho
ras sudainavo po keletą dai
nų. Publikai dainos labai pa
tiko, nes anot jų čia futbolis 
tų netrūksta, bet meno žmo
nių, ypač chorų, niekad nepa 
sirodo Todėl šis choro pasi
rodymas dainos mėgėjams bu 
vo maloni staigmena.

Gegužės m. 1 d. ligi piet 
ekskursantai praleido jūroje, 
o po piet jau tvarkė bagažus 
ruošėsi atgal grįžti 16 vai 
atsisveikino su svetingu Ita 
nhaem miestu ir žavingi jo 
gamta, jūra, kalnais .. Kelio 
nės metu nuolat skambėjo dai 
na. Santykius su Itanhaem 
žmonėmis choras užmezgė 18 
d kovo per gubernatoriui Hor 
to Florestal suruoštas pagerb 
tuves. Ten susipažino su ve 
readoriais ir kitais miesto ats 
tovais, kurie buvo sužavėti iš 
pildyta lietuvių programa ir 
ta proga užkvietė į Itanhaem. 
Yra gauta ir daugiau kvieti 
mų, į kitus provincijos mies 
tus.

Išvykos pasisekimui daug 
pasidarbavo choro valdybos 
nariai: J. Bagdžius, P. Šimo 
nis, A. Tatarūnas, kurie buvo 
nuvykę net į itanhaem mies 
tą reikalų sutvarkyti.

LEONIDAS MEDVEDEVAS, sūnūs Anatolio ir Stefanijos 
Medvedevų, ir VERcNIKA FRANCKEVIČIŪTĖ, duktė Stepo
no ir Em lijos Franckevičių, šį šeštadienį, 6 d. gegužės, 18 
vai. Vila Zelinoje sumainys žiedus, sukurs naują šeimos ži
dinį. Abudu jaunieji jau keleri metai yra uolūs Liet. Kat Ben 
druomenės choro nariai. Tikimės, kad ir toliau jaunieji lan 
kys chorą, kol gyvenimo aplinkybės leis Chorui yra didelis 
nuostolis, kai su gerais, išlavintais balsais, del vedybų cho 
ristai apleidžia chorą. Jauniesiems Liet. Kat Bendruomenės 
Choras ir jo vadovybė linki laimingų gyvenimo dienų!

»» 0» <»» +»

Vietos klebonas kviečia cho 
rą 2 d. liepos į parapijos 2P0 
metų jubilėjų giedoti pontifi 
kalines mišias.

— 30 dienos Šv Mišios už 
Bronės Petraitytės vėlę bus 
Vila Zelinoje 20 vai Visi pa
žįstami prašomi atvykti pasi
melsti.

PADĖKA

Man ruošiantis išvažiuoti 
Kolumbijoj], visai neužsitar
nautai buvau pagerbta gražio 
mis išleistuvėmis, kuriose ma 
loniai įsitikinau kiek nuošir
džių giminių palieku Sanpau 
lyje. Esu nepaprastai dėkinga 
iniciatoriui bei organizatoriui 
kun. Juozui Šeškevičiui už tu 
ruoštą atsisveikinimo pobūvį 
ir prisidėjusiai prie jo suor
ganizavimo kolegei rašytojai 
p. Halinai Mošinskienei, kuri 
paskaitė tai progai pritaikin
tą savo žavų kūrinį. Taipogi 
esu labai dėkinga už mielus 
atsisveikinimo žodžius bei jau 
kios nuotaiKOS palaikymą Bra 
zilijos Lietuvių B nės Valdy
bos Pirmininkui prelatui Pi
jui Ragažinskui, prelatui Ka
zimierui Miliauskui, Br Liet. 
B-nės p ezidiumo Pirmininkui 
p. Henrikui Valavičiui, inž 
Jonui Antanaičiui, stalo virši 
ninkui agr. Aleksandrui Bo- 
guslauskui ir visiems kitiems 
mano brangiems bičiuliams iš 
visų Sanpauūaus rajonų.

Maloni staigmena man buvo 
mielų solistų p. Kazimiero 
Ambrozevičiaus ir p. Onos Ži 
bienės solo dainos. Otaipp^t 
«Mūsų Popiečių» kvarteto na 
rių p.p. Stasio ir Antano Ra- 
lickų, Vlado Jurgūčio ir Juo
zo Karpavičiaus sudainuoto® 
dainos neužmirštamos. Ačiū 
ačiū Jums visiems!

Nuoširdi padėka taipgi pri 
klauso mano brangioms Drau 
gėms, už pasidarbavimą ga
minant skanius patiekalus, o 
ypatingai dar šeimininkavu
sioms prie stalo ponioms: Ge 

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

nei Teresevičienei. Julijai Si- 
lickienei, levai Kutkienei ir 
p. Joteikytei.

Jūs man visipalinkėjot grįž 
ti Brazilijon. Tad, ėkodama 
už jaukias išleistuves ir do
vaną, su vilčia tariu: ligi ma 
lonaus pasimatymo!

Karolė Pažėraitė

— Rašytoja KAROLÉ PAŽE 
RAITĖ KASELI ÚNIENÊ balan 
džio m 11 d. gegužės išskren 
da Kolumbijon, kur jos vyras 
jau nuo vasario mėn. gyvena. 
Jos asmenyje S Paulo lietu 
vių kolonija netenka stiprios 
kultūrininkės, rašytojos, visuo 
meninkės.

Ypač jos išvykimą pajus 
«M.L.», kurioje ji nuo at ben 
dradarbiauja. Linkime laimin 
gos kelionės ir, jei naujame 
krašte nepatiks, neužilgo į 
São Paulo sugrįžti.

B.L B. TARYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI.

Pranešame, kad Š.m. gegu 
žės m 14 d. 15 vai. V. Zelino 
je šaukiamas visuo'inas Tary 
bos nariu susirinkimas, kuria 
me kviečiame dalyvauti ir S. 
Paulo apylinkių atstovai.

Susirinkimas įvyks Šv. Juo 
zapo parapijos mokyklos pa 
talpose. Prašome narius kuo 
skaitlingiau dalyvauti

B.L B. Tarybos Prezidiumas

PAJI F.ŠKOJIMAS

Pajieškomi: Pranas STAN
KŪNAS, kilęs iš Žibiškio km., 
Vilkijos valsč., Kauno apskr. 
ir AUKŠTAKOJIS iš Ukmer
gės apskr., Zalovos valsč. 
Pajieškomieji ar žinanti e ji apie 
juos prašomi pranešti jų gi- 
nėms šiuo adresu: Stasys Ta
mulis, Apart. Aereo 16 83, Me 
dellin, Colombia, S. A.

Antras Paveikslas
ŠACHMATAI LIETUVIŲ KO

LONIJOJE S. PAULYJE

«Sin palabras» nėra tik ta 
daina kuri mūs sužavi, bet 
taip nat faktas atsitinkantis 
lietuvių kolonijoje S. Pauly- 
je, šachmatų srityje.

FILOSOFAS
Pirmo paveikslo žinios im

tos iš Z. Machto straipsnio ra 
šyto dar laisvoje Lietuvoje, 
antro iš realaus mūsų gyve
nimo.

FILOSOFAS

— Laiškai: A. Navickui, H. 
Šimonytei, L. Mitruliui, I. Gri 
tėnaitei, N. Satkūnui, J. Sėlio 
kili, P. Šukiui, K. Juzėnui, M 
Jonavičiūtci, O. Masiulytei, A 
Matelionytai, Vinkšnai ienei 
M., U. Bendoraitieuei. St. Jur 
gelevičiui, M. Valeikai, J. J at 
kūnaitei.

PARTINIŲ POLITRUKŲ PADI 
DĖJĘS VAIDMUO KARIUO

MENĖJE

Kurį laiką raudonoje armi 
joje politrukai buvo nustoję 
savo svorio, ypač kai armijos 
vadovybėje buvo dar marša 
las Žukovas ir kiti pereitame 
kare pasižymėję karo vadai. 
Bet pamažu partija atgavo sa 
vo pozicijas raud. armijoje ir 
dabar politrukai bei «parti 
niai komitetai» yra jau bemaž 
visuose armijos daliniuose, 
kaip pastebi užsienio stebėto 
jai. Komunistų partijos inte 
resas aiškus: Kontroliuoti ka 
riuomenę ir tuo išvengti ne 
malonių staigmenų, jei atsi 
rastų kokių nors «pučištų» 
prieš Kremlių. Visai neseniai 
išleistas naujas sovietų kari 
nis statutas Jame irgi pabrė 
žiama padidėjusi partijos įta 
ka į karius Būdingas naujojo 
statuto nuostatas, kad niekas 
— net gyvybei pavojus — ne 
gali sovietinį karį priversti 
pasiduoti Tik sunkiai sužeis 
tiems galima pasiduoti.

O®)C>®C>s)C3@C3®C>s^^

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4936 — Vila Zelina.

iį į. įt »įnii .į į. >I< <. << įmi»ty »i

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Pas.kutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai.,

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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