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Atnaujinta Vliko Patariamoji Politinė Komisija 
Į komisiją įeina įvairių pakraipų politikai

VLIKo prezidiumo pastango 
mis yra atnaujinta patariamo 
ji politinė komisija. Š m. ba
landžio 30 d. Continental vieš 
būtyje Washington, D C. įvy
ko pirmasi tos komisijos po
sėdis, kuriame dalyvavo VLI 
Ko prezidiumo nariai — pirm, 
dr. A Trimakas, vice-pirm. J. 
A Stiklorius, sekr. H. Blazas 
ir komisijos nariai arch. A. 
Barzdukas, dr D. Krivickas, 
dr. J. Pajaujis, dr. A. Sužie

Jungtinė Pabaltiečių Amerikos Piliečiu Orga
nizacijų Deklaracija uz Pabaltijo Tautu Laisve

Steigiamas naujas pabaltiečių komitetas

Balandžio mėn. 27 d. Wa
shingtone buvo pasirašyta ir 
paskelbta jungtinė pabaltiečių
— Amerikos piliečių organi
zacijų dekkracija Pabaltijo 
laisvės reikalais Už Amerikos 
Lietuvių Tarybą pasirašė jos 
pirmininkas dr Šimutis ir se
kretorius dr. P. Grigaitis, už 
Latvių Susivienijimą dr P. Le 
jins, už Estų Tautinį komite
tą J. Kangur.

Deklaracijoje pabrėžiama, 
kad Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonės per šimtmečius 
gyveno santaikoje šalia vieni 
kitų prie Baltijos jūros. Šios 
tautos dabartiniu metu pergy 
vena bendrą tragediją, jėga 
okupuotos Sovietų Sąjungos 
ir ^okupacijos pasėkoje yra 
netekusios savo nepriklauso
mybės ir laisvės Nuožmus so 
vietinis despotizmas pavertė 
šias tris Pabaltijo šalis negai
lestingai išnaudojamomis ko
lonijomis ir jo genocido poli
tika gresia jų tautinei kultū
rai ir net jų fizinei gyvybei.

Toliau deklaracijoje skel
biama, kad latvių, lietuvių ir 
estų kilmės Amerikos pilie
čiai tebemyli kiekvieni savo 
tėvų žemę ir yra giliai susi
domėję jos žmonių likimu. 
Lietuviai, estai ir latviai ame 
rikiečiai iš savo artimųjų ir 
iš kitų tiesioginių šaltinių yra 
gerai painformuoti apie komu 
nistų siautėjimą trijose Pabal 
tijo valstybėse ir yra absoliu 
čiai priešingi jų ideologijai, 
sistemai bei metodams. Todėl 
nutarta, kad būtų pakartotas 
protestas prieš Pabaltijo vals 
tybių laisvės ir nepriklauso
mybės sunaikinimą ir prieš 
besitęsiančią jų okupaciją: To 
liau nutarta: «Ryžtamss su
vienyti mūsų pastangas dėl 
trijų Pabaltijo valstybių išlais 
vinimo, kad jos galėtų vėl at
sistatyti kaip lais ir demokra 

dėlis, K. Škirpa, dr. V. Vilia
mas. Posėdžio pradžioje VLI- 
Ko pirm, dr A. Trimakas pa
darė pranešimą apie VLIKo 
veiklą ir dabartinę situaciją. 
Vėliau plačiai diskutuotas san 
tykiu su okupuotu kraštu klau 
eimas. VLlKo Patariamosios 
politinės komisijos pirmininku 
išrinktas anksčiau tokias pa
reigas ėjęs dr. D. Krivickas, 
o sekretoriumi — dr. A. Su
žiedėlis.

tinęs respublikos, pagal visuo 
tiniai pripažintą tautinio apsis 
prendimo principą». Trijų Pa- 
baltiečių Amerikos pilietybės 
veiksnių atstovai nutarė nėdel 
siant sudaryti ryšio* komitetą 
kuris vadinsis «Jungtinis Pa
baltijo Amerikiečių Komite
tas». Jis rinksis periodiškai, 
svarstys aktualius Pabaltijo 
laisvės reikalus ir darys pla
nus ateičiai

— VLUCo pirm. dr. A. Tri 
makas ryšium su Kubos įvy
kiais pasiuntė telegramas JAV 
prezidentui John F. Kennedy 
ir Kubos laisvės kovotojų va 
dui Jose Miro Gordona, pri 
mindamas pavergtųjų tautų 
skaudžias nuotaika ir tvirtės 
nės laikysenos reikalą.

— Azijos Tautų Anti Komu
nistinės Lygos pakviestas. Pa 
vergtųjų Seimo pirmininkas 
V. Sidzikauskas balandžio 27 
d. išskrido dalyvauti Lygos 
kongrese Kongresas vyko 
balandžio 30 gegužės 3 u.d. 
Filipinų f ostinėje Maniloje. 
Kongreso darbotvarkėje buvo: 
komunistinis imperializmą-? 
bei jo taktika Azijoje ir anti
komunistinės kovos tarptauti
nis solidarumas. Pavergtųjų 
Seimo pirmininkas grįžo ge
gužės 9 d. Filipinų atstovai 
Jungtinėse Tautose jau ne kar 
tą yra pareiškę savo simputi 
jas Pabaltijo ir kitų pavergtų 
kuaštų tautoms.

— Švedų Baltų komitetas 
savo paskutiniame posėdyje 
be eilinių klausimų švaistė 
ateities veiklos planus, auti- 
sovietinės parodos ir deporta 
cijų dvidešimtmečioi sukak
ties minėjimo reikalus.

Š. Amerikos prezidentas Kennedy kalba kongrese kur 
yra susirinkę atstovų rūmai ir senatas.

Brazilija gavo virs milijardo doleriu paskolos is 
Amerikos

Brazilijos-Amerikos derybc s 
naujai"paskolai'gauti baigėsi 
sėkmingai Šiaurės Ãmerika 
Brazilijai paskolins 338 milijo
nus dolerių ir dvidešimčiai 
metų pratęs seną Brazilijos 
530 milijonų dolerių skolą- 
Taip pat 200 M ilijonų dolerių, 
kurie šiais ir kitais merais tu 
vėjo būt sumokėti pra ęsti il
gesniam laikui išsimokėti

Be šių sumų, Brazdi jos fi- 
nansistai ieško paskolų iš pri 
vačių bankų

Europos valstybės, norėda
mos Brazilijai padėti iš bė
dos išbristi irgi duos paskolą.

Sudėjus skolų atidėjimą ir 
įvairias paskolas Amerikoje 
ir Europoje, Brazilija gaus pa

KENNEDY SUSITIKS SU 
KRUŠČIOVU

Šios savaitės didžiausia tarp 
tautinėje politikoje staigme 
na yra numatytas susitikimas 
Austrijos sostinėje 3 d. birže 
lio Šiaurės Amerikos preziden 
to Kennedy ir Sovietų Sąjun 
gos diktatoriaus Krūščiovo.

Susitikime du didieji pasi
dalins mintimis pačiais aktua 
liaisiais šių dienų tarptauti
nės politikos klausimais. Reik 
spėti, kad ten bus paliesti nu 
siginklavimo reikalai, Kuba, 
Berlynas, Vokietija. Kad būt 
pasiektas koks nors susitari
mas .sunku yra tikėti, nes Va 
karai jau daug au nuolaidų 
neturi kur daryti o komunis
tai jų beveik niekad nedaro.

PREZ. DE GAULLE PAKVIE
TĖ PREZ. KENNEDY

Pabaigoje šio mėnesio prez. 
Kennedy, Prancūzijos prezi 
dento kvietimu lankysi» Pran 

skolos apie du bilijonus dole 
rių Dabar Brazilijos vyriau
sybė turės laisvas rankas 
tvarkytis ir sustiprinti kruzei 
ro vertę.

Brazilijoje yra paka karnai 
neišnaudoto turto žemėje ir 
skoloms išmokėti ir pinigo 
vertei pakelti Štai pavyzdžiui 
Amapa teritorijoj mineralų ka 
syklos, kurias eksplotuoja vie 
na Amerikos firma, Brazilijos 
iždan kasmet sumoka apie 
2 )0 milijonų dolerių Tokių ka 
sykių Brazilijoje gali būt daug 
atidaryta. Kas iš to, kad že
mėje slepiasi brangūs turtai, 
o viršuj badauja, skursta žmo 
gus.

cuzijoje. Po to vyks Vienon 
su Kruščiovu susitikti.

— Liepos mėn. prez. Ken
nedy lankysis Urugvajuje ir 
Brazilijoje.

— Sovietų Rusijoje kare lėkė 
tuvo ne aimėje, žuvo keletą 
aukštų Rusijos karininkų.

— Vietos spauda rašo, kad 
Bahios vandenyse pasirodė 
povandeninis laivas, nežinia 
iš kur. Nei laivynui, nei avia 
sijai nepavyko pagauti povaa 
deninis laivas.

BRAZILIJOS UŽSIENIO REI
KALŲ MINISTERIS KUBOS

REIKALU

Gegužės m. 17 d. užsienio 
reikalų ministeris Afonso Ari 
nos. senato užsienio reikalams 
Komisijai išryškino vyriausy
bės laikyseną Kubos atžvil
giu. Ministério pareiškimu, 
nėra davinių, kad Kuba būtų 

socialistinė respublika, vie
nas iš Sovietų Rusijos sateli
tų. Jei taip atsitiktų, Brazili
ja Kubos atžvilgiu pakeistų 
politiką. Dabargi, gautomis iš 
Brazilijos pasiuntinybės Ku
boje žiniomis, Kuba «verda», 
vystosi į pastovias, naujas for 
mas gyvenimas.

Brazilijos vyriausybė griež 
tai stovi už nesikišimo prin
cipą į kitų valstybių vidaus 
reikalus ir laisvą tautų apsi
sprendimą.

Šis užsienio reikalų minis
tério pareiškimas yra laiko
mas labai migb tu ir nekon
krečių. Už tat parlamento opo 
zicija reikalauja, kad užsie
nio reikalų ministeris atvyk 
tų parlame-ntan išaiškinti vy
riausybės užsienio politikos 
liniją

DIRVA PARUOŠTA — O PU
POS SANDĖLIUOSE

Varnių, Skaudvilės, Taura
gės, Jurbarko, Vilkijos rajo
nuose esą girdima vis tie pa 
tys skundai (rašoma «Tieso
je»): Sąskaitos pupoms dar 
negautos, tad kolchozai nega 
Ii pupų sėklos atsiimti ir pu
pų pasėti. įsidėmėkime: Pupų 
sėklos yra, trūksta tik sąskai 
tų ir dėl to negalima pupų pa 
sėti! Patikrinus Kauno eleva 
toriuje, pasirodė kad sėkli
nės pupos buvo atvežtos dar 
gruodžio 20 d. Bet truko dar 
4 mėnesiai, kol sėkla pradė
ta išdavinėti (balandžio 19 d.). 
Bet ir tada pirmiausia sėklos 
gavo eksperimentiniai, paro
domieji ir šiaip privilegijuo
tieji ūkiai. Kiti ūkiai turėjo 
gauti per rajonus tačiau sąs 
kaitas išrašo tik viena tarnau 
toja, kuri prieš ilgas laukiau 
čiųjų eiles yra bejėgė. (Ir čia 
būdingas sovietinės netvarkos 
reiškinys; Kai kur įstaigose 
pilna tarnautojų, kurie neturi 
ką veikti, o tokioje vietoje, 
kur reikėtų daugiau tarnauto 
jų, čia tik viena moteris ap
tarnauja šimtus interesantų). 
Kol kolchozai galės atlikti vi 
sus sąskaitybos formalumus 
ir reikės išlaukti ištisas die
nas ilgose eilėse prie eleva
torių, gali praeiti ir geros die 
nos pupoms pasėti. Pasirodo» 
kad didelis skaičius kolchozų 
dirvas pupoms jau prieš ke
letą savaičių paruošė. Bet sė 
ti negali, nes pupos dar san 
dėliuose. Jau prieš Kalėdas 
atvežtos į sandėlius pupų sė 
klos išgulėjo juose nepajudin 
tos beturįs mėnesius, o kai 
jau reikia sėti pupas, kolcho 
2ai vis dar neturi sėklos!

Lietuvos nacionalinė 
M-Mažvydo biblioteka
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5Ó milijonai laisvojo pasaulio darbininku sveikino 

Lietuvos ir kitu diktatūriniu kraštu darbo žmones

Tarptautinis Laisvųjų pro
fesinių sąjungų centras ir šie 
met neužmiršo gegužės pir
mosios proga pasyeikinti dar 
bo žmones Lietuvoje ir kituo 
se diktatūrinių režimų valdo 
muose kraštuose. To centro 
generalinio sekretoriaus Omer 
Becu atsišaukimas, be kitų, 
ir lietuvių kalba buvo per
duotas i Lietuvą per eilę ra- 
dijo stočių.

Atsišaukimo pradžioje pa
žymima, kad Tarptautiniame 
Laisvųjų profesinių sąjungų 
centre šiuo metu yra apjung
ta 56 milijonai darbininkų 107 
kraštuose visame pasaulyje.

Kreipiantis į darbo žmones 
diktatūriniuose kraštuose, at
sišaukime pabrėžiama: «Jūs 
laikote paripriešinimo pozici
jas prieš diktatūrinius reži
mus, kovoje už žmoniškas ir 
procesines teises. Dabartinė 
pasaulio padėtis reikalauja ne 
tik Jūsų solidarumo, bet ir 
sustiprintų pastangų kovoje 
už savo teises, kurioms nuo
lat grasoma iš komunistinės, 
fašistinės, militaristinės arba 
totalistinės kolonialinės pu*e*”

Jūs turite tas pačias prohle 
mas, Kaip darbo žmonės vi
sur kitur pasaulyje Kad pro
fesinės sąjungos nebūtų tuš
čias padaras, jos privalo bū
ti nepriklausomos, laisvos, jos 
turi kovoti už geresnes dar
bo sąlygas įmonėse, kaimuo
se ir kasyklose. Jos turi ture 
ti teisę reikalauti ir siekti, 
kad Jūsų uždarbiai atitiktų 
Jūsų reikalavimams, jos pri
valo kiekvienam užtikrinti 
žmogaus teises.

Totalistinių kraštų profesi
nės sąjungos šitų pagrindinių 
sąlygų neišpildo. Jos yra įran 
kiai diktatūros, totalistinės vy 
riausybės arba valdančios par 
tijos. Jos vykdo tik įsakymus, 
kuriuos gauna iš viršūnių Jos 

negina darbininkų, bet eina 
prieš jų interesus. Jos neturi 
nieko bendro su tikromis dar
bo žmonių organizacijomis ir 
su demokratija. Jų darbuoto
jai nerenkami darbininkų, bet 
skiriami dil t įtūros Jos netu
ri nei priemonių, nei teisės 
darbo žmonių interesus atsto 
vauti. Laisvųjų profesinių są
jungų judėjimas niekad nesi
liaus šitas valstybines profe
sines sąjungas demaskuoti ir 
parodyti jų tikrą pobūdį.

Mes žinome, kad darbinin
kų priespauda nemažėja Vi
sa tai tik rodo diktatūrų už 
simojimą darbini kus dar la 
biau išnaudoti, bet kartu ma 
tyti ir darbininkų pasiprieši 
nimas tam išnaudojimui.

Diktatūrinių kraštų darbi
ninkai!

Mes žinome, kad Jūs į Lais 
vųjų profesinių sąjungų judė
jimą žiūrite pasitikėjimu ir 
laukiate valandos kai būsite 
vėl laisvi ir galėsite apsijung 
ti tikrose profesinėse sąjungo 
se su savo pačių rinktais va
dais. Kai Jūs šiuo metu netu 
cite savo pačių atstovų, kurie 
kovotų už Jūsų interesus, ši
to uždavinio nori imtis Tarp
tautinis Laisvųjų profesinių 
sąjungų centras, įsitikinęs, 
kad šita sprendžiamoji kova 
vedama už Jus.

Duona, taika, laisvė, socia
linis teisingumas — tai svar
biausieji siekiai kuriais ir to 
liau vaduosis iaisvosics profe 
sinės sąjungos.

Kovokite kartu su mumis, 
draugai — už geresnę visų 
darbo žmonių ateitį visame 
pasaulyje!»

VYRESNYBĖ VISIŠKAI NE PA
SITIKI SAVO KARININKAIS

Raudonosios armijos orga
ne «Krasnaja zvezda» vienas

Halina Didžiulytė - Mošinskienė

Labanakt...
Labanakt, tau, kurs dainavai lopšinę 
Begaliniai tylią ir jaukią,
Braukei kanklių alpstančias stygas, 
Šnabždėjai: «Pasakos prinoas juk laukia .»

Labanakt, tau, kurs glaudei magnoliją, 
Prie šiltos ir virpančios krūtinės.
Svaigdamas švelniu žiedo aromatu, 
Ieškojai atošvaičių Vakarinės.

Labanakt, tau, kurs prikėlei mane 
Gyventi, mylėti, ilgėtis...
Išsvaidžius jausmų degančias strėles, 
Jų blykstelėjimu panorai žavėtis. —

Labanakt, tau, kurs lydi mane 
Nykiame dulkių ir sausros tvaike, 
Kurs Dievo siųsta oazė esi, 
Šiandieną ir amžinybės laike. —-

įdomus partiniu kritiku ginčai su Lietuvos kraštoty

rines literatūros autoriais

Lietuvoje išėjo visa eilė 
leidinių apie atskiras Lietu 
vos vietoves. '1 ai dalinai kraš 
totyrinė, dalinai ir paprasta 

vyr leitenantas skundžiasi, 
kad politkomisarai visiškai ne 
pasitiki karininkais Jis iš sa 
vo viršininko buvo gavęs įsa
kymą laikinai perimti kitas 
pareigas Kai jo žmona tuo 
metu sirgo, jis prašė, kad jį 
toms pareigoms nesiųstų. Kai 
jis po tarnybos parvyko į na 
mus, žmona pasakojo, kad bu 
vęs atvykęs politinis komisa
ras ir norėjęs įsitikinti, ar ti
krai to karininko žmona ser
ga. Karininkas karių /aikraš 
čiui parašė: «Aš nesipriešinu 
būti kontroliuojamas, bet man 
yra skaudu, kad m no žo
džiams netikima».

turistinė literatūra Vilniaus 
«Tiesos” 90-me numeryje per 
tris skiltis tilpo tos literatū
ros kritiškas nagrinėjimas. Vi
sa, žinoma, vertinama parti
nio kritiko mastu.

PATI VALSTYBINÊLEIDYKLA 
EINAN I KLAIDINGU KELIU-

Leididiniai nebūtų išėję, jei 
juos nebūtų išleidusi Valsty
binė leidykla Vilniuje. O šita 
leidykla, išleisdama vieną 
kraštotyros knygelę, visiškai 
atvirai pažymėjusi: "Ruošiau 
šį leidinį, vadovautasi minti
mi, kad visa, kas sukurta šian 
dien — naujas įmones ir kul
tūros įstaigas, augančius ko 
lūkius ir gyvenvietes, taip 
pat darbo žmonių buitį — tu
ristai gali pamatyti savo aki
mis”. Apie tai rašą ir laikraš 

čiai, todėl esą svarbiau paša" 
koti apie praeitį. Partiniam 
kritikui tai visai nepatinka, 
ypač kai esą nukrypstama 
netik į praeitį, bet dargi į to
limą praeitį.

Toliau jau partinis kritikas 
kedena atskirus leidinius. A 
Ramanausko knygutėje "Že
maitijos keliais” aprašomas 
kraštas tarp Raseinių ir Pa
langos. Bet, girdi, knygutėje 
nesą nieko apie "nūdienį so 
cialistinį gyvenimą”, bet už
tat plačiai esanti aprašyta se 
nove, net viduramžiai.

«Autorius tiesiog susižavė
jęs dievukų ir bažnyčių apra 
šymu ir nutyli tarybinę tikro
vę. Jeigu, sakysime, Raseinių 
praeičiai skiriama 6 puslapiai, 
tai dabarčiai — vos 3 pastrai 
pos >.

Kritikas piktinasi, kad lei
dinyje smulkiai aprašoma be 
veik kiekviena pasitaikiusi 
bažnytėlė, jų amžius, archi
tektūra, altoriai, bet autorius 
aplenkiąs įmones, kolchozus, 
arba pasitenkina apie juos tik 
vienu kitu sakiniu paminėjęs.

PAR PIEČIUI NEPATINKA, 
KAD ŽAVIMASI GAMTOS 

GROŽIU IR PRAEITIM, O NE 
sižavima Sovietiniais 

«PASIEKIMAIS»
Baramas ir L. Žilevičius už 

savo knygutę «Birštonas ir 
apylinkės». Ir šis leidinys, sa 
ko kritikas, sergąs bendra li
ga; "Perdaug žavimasi gamto 
vaizdžiais, o apeinama nūdie 
na, žmonės”. Autorius apra 
šąs Birštono apylinkių grožį 
ir tam pabrėžti primenąs, kad 
ir feodalai tas apylinkes la 
bai mėgę, dažna'i medžiodavę 
Lietuvos-Lenkijos valdovai, o 
1473 metais, siaučiant Lietu
voje maro epidemijai, čia 
slapstėsi ir Kazimieras su sa 
vo šeima. Verknės slėnis, Pu 
nia, Balbieriškis, Kernavė, 
Prienai — visa esą aprašoma 
bet autorius nei žodeliu ne
užsiminęs, kad čia gyveną ir 
kolchozininkai.

(Nukelta į 3 pusi.)

Kubos įvykiu
(Tęsinys)

Kadangi komunistinės san
tvarkos iki Šiol toli, tai Ame 
rikos žemyno kraštai dar ne 
įvertino baisaus komu
nizmo pavojaus Urug 
vajuje dar prieš penketą me
tų man dažnai sakydavo:

— Urugvajuje yra tiek par 
tijų, sektų ir draugijų. Komu 
nistai — tik viena daugiau 
jų! Mes duodame visiems 
laisvę.

O dabar turi tiek sunkumų, 
įsigalėjus komunistams darbi 
ninku sindikatuose, studentų 
draugijose ir spaudoje...

Panašiai ir Brazilijoje kai 
bėdavo:

— Brazilas nėra linkęs į 
kraštutinumus ir bedievybę. 
Ir brazilų komunistų vadai čia 
yra turtingi bei eina su tais, 
Kas daugiau jiem moka.

Tuo tarpu jau daug kas pra 
deda bijotis dėl spartaus ko 
munizmo stiprėjimo, ypatingai

Akyvaizdoje
dabar, užmezgant Brazilijai 
nrekybinius ir diplomatinius 
santykius su komunistiniais 
kraštais.

Atrodo, kad tas pats buvo 
ir Šiaurės Amerikoje. Tik da
bar, kai JAV-bių pašonėje 
greit išaugo komunistinė Ku
ba, kai pora Šimtų kubiečių 
pabėgėlių pradėjo amerikie
čiams pasakoti apie komunis 
tų vykdomus nežmoniškumus 
ir kai nepasisekė invazija, ga 
Įėjo prezidentas Kennedy įs
pėti amerikiečius su išganin
gu rimtumu:

— Komunizmo jėgos neturi 
būti per mažai vertinamos Kū 
boję ir bet kurioje pasaulio 
dalyje. Komunistinė, kaip dik 
tatūrinė, policinė valstybė tu 
ri daugel pliusų: gali panau 
doti terorą ir ka 1 ė ji 
mus prieš bet kurį laisvos 
opozicijos pasireiškimą bei 
priversti oaklustiir dirbti bet 
ką Komunistų ofensyvos, ver 
žimosi į priekį žymė yra jė 

ga, prievarta, geležinė draus 
m ė ir apgaulė. Išnaudodami 
žmonių geresnio gyvenimo vii 
tį ir tautų apsisprendimo tei
sę, jie įeina visur, užima pa
žeidžiamas sritis, kur mūsų 
ginkluota intervencija nepri- 
leidžiama.

Ir iš viso, Sovietų Rusijos 
ginklai ir armija yra tik ga 
lingas skydas, už kurių sau
giai žingsniuoja jų infiltraci 
jos, streikų ir kitokios subver 
sinės jėgos. Mūsų nepriklau
somybė ir saugumas gali būti 
praloštas, jiems neiššo
vus nei vienos ato
minės raketos, neper
žengus nei vienos sienos.

I PASAULINIS ŠALTASIS 
KARAS

Ir ši kova be ginklų žvan 
gesio ir fanfarų triukšmo vyks 
ta kasdien tūkstančiuose mies 
tų ir kaimų, tūkstančiuose pre 
kyviečių ir mokyklos salių 
visame pasaulyje. Ši 
kova daugelyje savo formų 
yra sunkesnė už patį karą.

Taigi, yra prasidėjęs pirmas 

pssaulinis šaltasis karas. Ko
munizmas jį iššaukė, plėtė ir 
turi gyvą jo sąmonę Demo 
kratiniai Vakarai tik dabar, 
ir tai iš lėto, įgauna šio bai
siai lemtingo visuotinio šalto
jo karo sąmonę. Kubos įvy
kių akyvaizdoje pradeda da 
bar atsidaryti amerikiečių a- 
kys. Prezidentas Kennedy ra
gino ne tik JAV bių. bet ir vi 
sos Amerikos žmones pasida
ryti šitokias išvadas:

— Mes esame dideliame pa 
vojuje: dalykas eina apie mū
sų pačių išlikimą. Tai grėsmė 
mūsų laisvei ir gyvybei.

— Karinis pavojus iš nedi
delės Kubos JAV bėms yra 
nedidelis, palyginus ji su Lo
tynų Amerikos tautoms, ku
rios yra menkai apsiginklavu 
sios ir turi didelių ūkinių bei 
socialinių sunkumų.

— Užtat niekas teneapsigau 
na — nėra vidurio ke 
Ii o: arba visi mes apginsi 
me bendromis jėgomis savo 
demokratinę laisvę ir gyvy
bę, arba būsime komunistų 

pavergti, prievartaujami ir net 
išžudomi. Įsigalėję kuriame 
krašte komunistai tai daro su 
visų klasių ir sluogsnių žmo
nėmis.

— Silpnos, savimi patenkin 
tos ir visiems viską daryti lei 
džiančios bendruomenės bus 
nušluotos nuo Istorijos lapų. 
Išliks tik stiprios, sumaningos 
ir ateitį pramatančios tautos; 
pramatančios šios baisios ir 
klastingos kovos prigimtį ir 
būdus; išmokstančios šios ko
vos naujus terminus, instru
mentus ir degantį, neatidėlio
tiną jos aktualumą.

— Turime ryžtis, patikrinti 
ir naujai pertvarkyti mūsų jė 
gas, taktikas ir institucijas bei 
gyvenimo formas.

— Mes patys turime sustip 
rinti ir laisvai sudraus 
minti mūsų pastangas politi
niame, ūkiniame, socialiniame 
ir doriniame gyvenime. Jeigu 
mūsų autodisciplina neprilygs 
geležinei kumščio drausmei 
policinių komunistinių kraštų, 
tai pavojus laisvei vis augs.
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3 pusi.

Kodėl Chruščiovui su žemės ūkiu nesiseka
Juo daugiau Rusija ir kitos Sovietų Sąjungos dalys atsilieka, 

juo daugiau spaudžiami Pabaltijo kraštai didinti paruošas

(E) Chruščiovas žemės ūkio 
reikaluose nėra naujokas Jis 
yra kilęs iš kaimo ir ilgus 
metus Ukrainoje ir kitose So 
vietų Sąjungos dalyse turėjo 
reikalų su žemės ūkiu. Ir vis 
dėlto, kai jis dabar daugiau
sia už visus yra atsakingas 
už žemės ūkio vystymąsi — 
jam kaip tik toje srityje nesi 
seka Pramonė pakilo, kari
nės pajėgos nuolat stiprina
mos, bet — žemės ūkis nepa 
jėgia Sovietų Sąjungos gyven 
tojų aprūpinti pakankamais 
kiekiais ir patenkinama koky 
be maisto produktų.

NE VIENA, BET DAUGYBĖ 
KLIŪČIŲ IR PRIEŽASČIŲ

Pati pagrindinė žemės ūkio 
negerovių priežastis glūdi pa 
čioje sovietinėje sistemoje — 
taip pabrėžia daugumas užsie 
nio žemės ūkio ekspertų Kol

(Atkelta iš 2 pusi,)
R. Šalūgos knygučių apie 

«Kernavę» ir «Punią» pasinė 
r.mas j feodalizmą dar dau
giau prikišamas. Jo knygutės 
esą: «pasaldinti pasakojimai 
apie feodalus, o ne apia gi m 
tąjį kraštą». Kliūna dar ir Pa 
manauskui, kad jis plačiai ap 
rašęs Jono Katkevičiaus suti
kimą Raseiniuose 1766 me
tais. Girdi, čia nurodoma, kas 
buvę giedota, kaip veršiais 
svečius vaišino ir pan. Feodą 
lai anot Ramanausko, statę 
vienuolynus ir bažnyčias, pra 
bangius rūmus, kasę tvenki
nius sodinę parkus ir alėjas. 
Kritikas sako, kad čia būtų 
reikėję atvaizduoti, kaip tie 
didžiūnai išnaudoję valstie
čius

Partinis kritikas baigia kri 
ūkuodamas ir pačią Valst. po 
litinės ir mokslinės literatū
ros leidyklą, kuri esanti per- 
daug atitrūkusi nuo dabarties. 
Nusitveria ir redaktorius bei 
kitus kadrus. Reikia manyti, 
kad ir visas straipsnis para
šytas norint sukritikuoti ne
tik atskirus autorius, bet ir 
pačią leidyklą Į ją patenką 
netinkami žmonės. Galimas da 
lykas, leidykloje numatytas 
«valymas».

chozin nkams nėra didelio in 
tereso «persistengti» valdžios 
naudai, nes jie visą laiką ne 
patiria iš tos valdžios jokio 
palankumo. Ka p pastebi 
«DaO” ekspertai, valdžios 
(1958 m) nustatytos produktų 
užpirkimo kainos visai neati 
tinka realę žemės ūkio padė 
tį. Chruščiovas stengiasi ne
leisti kolchozams kainų atžvil 
giu “praturtėti” o pataria kol 
chozininkams daugiau dirbti, 
tuomet kolchozai versis ran- 
tabilingiau ir šaliai duos dau 
giau gaminių. Bet kai kolcho 
zininkams nėra akstino dau
giau dirbti nedidėja ir garny 
ba ir taip užburtas ratas suka 
si toliau, o rentabilingumo 
siekti sovietinis žemės ūkis 
privalo būtinai.

To siekiant daromi įvairiau 
si eksperimentai ir uždarbių 
ir kita’s atžvilgiais. Tačiau 
jie nesudaro pakankamo aks 
tino kolchozininkams ir ki
tiems žemės ūkyje dirbantiems 
daugiau ir geriau dirbti. Be 
to, ne nuo vienų žmonių pris 
klauso: Jei kolchozai ir sov- 
chozai neturi pakankamai ma 
šinų ir kitų Įrengimų, jei ne
gauna reikalingų remontams 
dalių, jei laiku neaprūpinami 
kitomis žemės ūkiui reikalin 
gomis prekėmis — gamyba 
visvien nedidėja kaip reikiant.

ŽEMES ŪKIS KENČIA NUO 
SOVIETINĖS NETVARKOS IR 
PERDĖTO BIUROKRATIZMO

Daug vilčių buvo dėta ir te 
bedėdama į “naująsias že
mes” Kazachstane Apariant 
vis naujus plotus, žinoma, gau 
narna daugiau gaminių, skai 
tant viso krašto skaičiais Bet 
derliai nuo hektaro ten maži 
ir tie patys derliai dar dali 
nai laukuose supūva. Pats 
Chruščiovas pastebėjo tokį 
keistą reiškinį: Kazachstane 
vegetacijos ir derl aus nuėmi 
mo periodas būna labai trum 
pas. Nepaisant to, ten iki šiol 
80% kviečių plotui buvo nau 
dojama sėkla, kuri pribręsta 
gerokai vėliau. Nenuostabu, 
kad dažnai nebuvo sąlygų 
derlių laiku sudoroti Vis dėl 
to keista, kad buvo reikalin-
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Halina Didžiulytė - Mošinskienė

EUTERFLY
Sidabru šarmota galva,
Nuovargis akyse —
Plaštake praskrieja šypsena,
Plaštakė — mintyse.

Geišos įstryžose akyse ugnis,
Išblyškęs veidas.
Rankoje stygos spindulis,
Pirštuose — aidas.

Sukasi melsva dūmų gija,
Plaštake glaudžiasi, —
Lengvų sparnelių mirga varsa,
Mintimis žaidžia

Tyliai virpą stygų spinduliai,
Niūniuoja lopšinę. 
Virpa plaštakės sparnai 
Žvaigžde vakarine.

Įstrižų akių žvilgsnis glosto
Galvos sidabrą.
Išblyškęs veidas susimąsto
PalyEėjęs alpstantį aidą.-----------

ga septynetą metų kol įsiti
kinta, kad tam kraštui reika
linga anksti prinokstanti sė
kla.

Visiems bent kiek apie že
mės ūkį nusimanantiems yra 
žinoma kokį didelį svarbumą 
turi tinkama sėjomaina O So 
vietų Sąjungoje? 1960 metais 
planinga sėjomaina buvo vyk 
doma tik 30% viso sėjamojo 
ploti! Gi kaip galima laukti 
geresnių derlių, jei nesilaiko 
ma visame pasaulyje išmėgin 
tų sėjomainos dėsnių: Atrody 
tų, kad pati valdžia turėtų bū 
ti užinteresuota tinkamu sėjo 
mainos vykdymu. Bet pasiro
do kad kaip tik valdžia tai 
kliudo — būtent savo besai
kiais planų nustatymo ir pil
dymo reikalavimais. Kolcho
zai ir sovchozai neužtektinai 
rūpinasi sėjomaina, jei jiems 
kasmet ant kulnų lipimą su 
valdžios nustatytais sėjos pla 
nais.

Kita sovietinio žemės ūkio 
negerovių priežastis, tai per 
dėtas biurokra-izmas Čia pas 
kutinėrois savaitėmis pasirodė 
nauji to biurokratizmo reiški 

niai: Visoje So v. Sąjungoje 
pristeigta naujų organizacijų 
ir įstaigų — vienos gaminiams 
supirkinėti, k,tos mašinomis 
prekiauti ir 11. Perimami tar 
nautojai iš vienų įstaigų į ki 
tas, priimami nauji, biurokra 
tinis aparatas dar labiau išsi 
pučia. Bet tai tik paskutinių 
laikų reiškiniai. Tikrovėje so 
vietinis žemės ūkis visais lai 
kais buvo ir yra sukaustytas 
biurokratiniais varžtais.

BIUROKRATAI KALTI — BET
BE JŲ NEAPSIEINAMA

Chruščiovas paskutiniu lai
ku žemės ūkio negerovių «kai 
tininkus» bara kaip niekad 
anksčiau. Daug jų buvo paša 
linta, ar net nubausta Jų vie
ton stojo kiti biurokratai Nes 
be plačios biurokratijos so
vietinė sistema neįmanoma. 
Bet biurokratija kliudo žemės 
ūkiui sklandžiai vystytis ir, 
be to“, suėda gerą dalį jo dar
bo vaisių. Jos atsikratyti nei 
Chruščiovui nepavyks.

I960 m. Sov. Sąjungos že
mės ūkiui buvo blogi metai. 
Planuotos pažangos nesusi-
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LIETUVOS SKYRIUS «PERSE
KIOJAMOS BAŽNYČIOS

PARODOJE»

Ravennoje, Italijoje, buvo 
suruošta «Persekiojamos Baž
nyčios paroda», kurioje PLB 
Italijos L. B-nės p-ko kun. V. 
Mincevičiaus rūpesčiu buvo 
įrengtas ir Lietu v s skyrius. 
Paroda vėliau būsianti kilno
jama ir į kitus Italijos mies
tus.

IR LENKIJOS PROFESINĖS 
SĄJUNGOS VERČIAMOS EITI

DARBININKŲ VAROVŲ
PAREIGAS

Po 1956 metų spalio «nekru 
vinos revoliucijos», kai val
džios vairą perėmė Gomulka, 
Lenkijos profesinės sąjungos 
kurį laiką jautėsi kiek lais
vesnės gintį darbininkų rei
kalus. Bet pastaruoju metu 
padėtis pasikeikeitė. Partiios 
vadovybė vis įkyriau reika
lauja profesines sąjungas p - 
daryti partijos «smog amuoju 
daliniu» darbo froite ir akty 
viai įsijungti į gamybos didi 
nimo akciją. Kitaip tariant, 
profesinės sąjungos verčia
mos perimti darbininkų varo
vų vaidmenį

ĮMONĖSE DAUG NELAIMIN
GŲ ATSITIKIMŲ

(E) Lietuvos įmonėse būna 
tiek daug nelaimingų atsitiki
mų, kad Vilniaus «Tiesa» tam 
reikalui paskyrė net vedamą
jį. Daug kur neskiriamas rei
kiamas dėmesys darbo apsau 
gai. Ypač elektros įrengimų 
srityje būna daug nelaimių 
dėl sugedusių laidų ir pana
šiai.

laukta Kai Rus joje ir kitose 
«broliškose» respublikose der 
liai ir kitų produktų gamyba 
gauti nepatenkinamai, Mask
va atsiminė turinti prie Bal
tijos tris palyginamai pažan
gius žemės ūkio gamyboje 
kraštus. Juos Maskva vis dau 
giau spaudžia padidinti paruo 
šas «bendrai šaliai».

Čia Kennedy turi galvoje, 
be abejo, partijų ginčus, jų 
nevaisingumą ir šmeižtus, ka 
pitalistų išnaudojimą darbinin 
kų, prekybininkų perdėtą kai 
nų kėlimą, kino artistų ir žur 
nalistų varomą propagandą 
paleistuvystei, melui ir t.t.

NEUŽTENKA KENNEDY, REI 
KIA GRONCHI

Neseniai Pietų Amerikos 
kraštuose lankėsi Italijos pre 
zidentas Giovanni Gronchi. 
Jis yra italų krikščioniu de
mokratų partijos taip vadina
mojo «kairiojo sparno» žmo
gus Limoje, sostinėje Peru 
valstybės, būdingos dar ir da 
bar savo dideliais feodaliniais 
ūkiais, stambiais pramonės 

kapitalistais ir konservatyviais 
aukštaisiais sluog-niais. paša 
kytoje kalboje jis teigė:

— Socialinės problemos iš
sprendimas reikalauja eilės 
reformų. Jos neturi būti atidė 
Įjojamos ar kliudomos valdan 
čiųjų sluogsnių.

Bendrasis gėris ir pastovu
mas gali avansuoti neatsisa- 
kant sveiko konservatizmo 
dvasios. Bet kad jis būtu svei 
kas, turi būti pramatąs, lygiai 
teisingas visiems ir turėti gal 
voje švenčiausias žemųjų kla 
šių teises.

Kas šiandien dar gina pri
vilegijas, tas lekia galvotrūkš 
čiais į pavojų visko 
netekti, taip si pninda- 

mas demokratines institucijas 
ir laisves.

Reikia visiems prisidėti prie 
didžiojo tikslo — prie įgyven 
dinimo labiau našaus 
socialinio teisingu
mo. Socialinis teisingumas 
reikalauja labiau visiems ly
gaus gėrybių ir turtų padali
nimo tarp įvairių klasių ir 
tautų.

Pagarba laisvei ir kiekvie
no žmogaus nelygstamam ver 
tingumus yra ir turi išlikti pa 
grindas vakarų politinės są
rangos. Užtat demokratinė vai 
stybė turi būti visų bendrojo 
gėrio kėlėja ir pajėgi dvasi
nių vertybių skatintoja.

Matėme, kad Kennedy skel 

bia pavojingai artimą komu
nizmo grėsmę ir ragina per
žiūrėti savo nusistatymus, tak 
tikas, institucijas bei gyveni
mo formas. Tai permaža. Ne
užtenka Kennedy padarytu iš 
vadų Reikia nuoseklaus krik 
ščionio demokrato Gronchi 
galvosenos ! Reikia iš krikščio 
niškosios galvosenos plaukian 
čių reikalavimų įgyvendinimo, 
būtent:

— soc. teisingumo ir bendro 
jo visų gėrio reikalavimai ga 
Ii būti įgyvendinami nepažei. 
džiant sveiko koaservatyviz- 
mu, tęstinumo, tai yra, ne re 
voliucijos keliu;

— tačiau turtingosios ir vai 
dančiosios klasės neturi atidė 
įloti ar priešintis plataus mas 

to reformoms, kad neišsistaty 
tų pavojun netekti viso, že
mosioms klasėms puolant ko 
munizmo glėbin, nusivylus ne 
vykdomais jų pažadais;

— demokratinė valstybė tu 
ri pareigą imtis iniciatyvos 
reikiamoms pataisoms ir re
formoms, kad visų sukurtame 
bendrajame gėryje dalyvautų 
kiek galima lygi au visos 
k 1 a s ės, visos tautos; mat, 
visi žmonės yra lygūs ir ne
lygstamai aukščiau už žemiš 
kas vertyoes;

— todėl ji taip pat turi pa 
jėgiai ugdyti pagarbą kiekvie 
nam žmogui ir visoms kitoms 
dvasinėms vertybėms.

Bet apie tai kitą kartą.
(B. D.)
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ŠVENTOJI DVASIA
PAŽADAS

Pranašai:

Paskutinėse dienose atsitiks 
- sako Viešpats - aš išleisiu 
savo dvasią ant kiekvieno kū 
no, aš įdėsiu mano dvasią į 
Jūsų širdis.

Kristus:

Aš prašysiu Tėvą, ir jis 
jums duos kitą Guodėją, ku
ris amžinai pasiliks su Jumis, 
tiesos Dvasia. Pasaulis nega
li jos priimti, nes jos nemato 
ir netiki į ją. Jūs gi ją pa
žinsite, nes ji pasiliks su ju
mis ir bus Jumyse. Ir jūs gau 
site Dvasios jėgą ir būsite 
mano liudininkai iki pasaulio 
krašto.

ATSIUNTIMAS

Apaštalai:

Ir Dievas atsiuntė savo Sū

V

Šachmatu Skyrius
Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS Saulės Energija

■O» ♦» ♦» 4» <»» ■»» ■»» ■»» ■»»

KAIP YRA ŽYMIMI LAUKE
LIAI

Šachmatų lenta yra su nary 
ta iš 64 kvadratėlių, kurie yra 
vadinami laukeliais. Šie lau
keliai, nudažyti pakaitomis 
baltai (šviesiai) ir juodai (tam 
šiai), sudaro 8 gulstines ir 8 
statines eiles.

Prieš lošiant, lenta yra de
dama taip kad, apatinis deši
nės kampinis laukelis, būtų 
baltas.

Pažymėkime statines eiles 
(iš kairės į dešinę): a, b, c. 
d, e, f, g, h, o gulstine . 1, 2, 
3, 4, 5, 6 7. b, (iš apačios į 
viršų)

Laukeliai yra žymimi nuro
dant statinę ir gulstinę eilę !

Tokiu būdu, laukelis pri
klausantis statinei eilei «d», 
ir gulstinėi eilei 5 bus pažy 
mėtas d5; viršutinis dešinės 
kampinis laukelis, bus h8, o 
apatinis hi. ir t t.

KAIP YRA STATOMOS
FIGŪROS

Lentos viduryje, statinėse 
eilėse «d» ir «e», Valdovas ir 
Valdovė yra sustatyti gulsti- 
nėse eilėse 1 arba 8. tokiu 
būdu kad Valdovė visada sto 
vėtu savo spalvos laukelyje; 
Jų šone, bus sustatyti šauliai, 
šaulių šone • žirgai, ir kam 
pintuose laukeliuose, bokštai 
Gulstinėse 2 arba 7 bus stato 

naus dvasią į mūsų širdis. 
Per atgimimo vandenį ir at
naujinimą Šv, Dvasioje atėjo 
mums išganymas Mes esame 
paženklinti Dvasioje. Dievo 
įsūnystės Dvasią e^ame gavę, 
ir pati Dvasia liudija, kad 
mes esame Dievo vaikai.

Ji ateina į pagalbą mūsų 
silpnumui - kai mes nežino
me, kaip turime melstis, ji 
stuja mūsų vietoj neišsako
mais dūsivimais.

Dievo meilė yra per ją iš
lieta mūsų širdyse. Mes esa
me Dieve šventovė ir Dievo 
Dvasia gyvena mumyse.

Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus malonė, ir meilė Die 
v o Tėvo, ir bendrystė Švento 
sios Dvasios tebūnie su visais !

mi eiliniai.

GALIME PAŽYMĖTI LAUKES 
LIŪS IR TAIP...

Sustatyto* figūros baltieji 
ir juodieji pažymi gulstines 
eiles iš apačios i ^iršu; 1. 2, 
3 4, 5, 6. 7, 8; mat-»roe tuojau, 
kad kur baltieji pažymės 1, 
juodieji pažymės ? Statinės 
eilės, gauna tos figūros var- 
dą, kuri yra statoma gulstinėi 
eilei 1. ir yra pažymėtos šio 
vardo pirmutine raide Visa
da turėsime, tokiu budu, at
kreipi dė l esi į statines eiles, 
ir žiūrėt ar jos esti valdovės 
ar valdovo šone.

Norėdami p^žymėt laukeli 
priklausanti gulstinėi eilei 4, 
ir statinei bokšto eilei žiu 
rėsime ar bokšto eilė yra vai 
dovės ar valdovo šone: jeigu 
bus valdovės, pažymėsime 
4BV, o jeigu Valdovo, 4BK.

Vienas iš šimto Vilniaus bažnyčių vidt s

Antanas

Kas kart mums reikalinga 
vis daugiau jr daugiau ener
gijos Kai važiavome arkliais 
ir bet kokį aparatą sukome 
rankomis energijos palyginus 
su šiandien buvo sunaudoja
ma labai maža kiekvienas 
motoras reikalauja energijos, 
o tų motorų jau yra beveik 
kiekvienuose namuore. nekai 
tant fabrikų ir dirbtuvių, siu
vama mašina, «enceradeira», 
«liquidificadorius* beto ir hm 
pos. televizija radio reikalai! 
ja energij's Visos susisieki
mo priemonės orlaiviai, auto
busai. traukiniai automobiliai 
visi naudoja savo enegijai 
aliejų, ar gazoliną.

Ar mūsų turimi šios ener
gijos tekius šaltinius kad jie 
niekad neišsisems, nepasi
baigs. Ką darysim tada: kai 
šios milijonais metų susidariu 
sios atsargos išsisems. Turi
me dar ir daugiau energijos 
šaltinių: vandenį, anglis, me- 

į ir atominę energiją, bet 
ang is, medis, taip pat baigsis, 
o atominė energija šiandien 
dar labai brang’ ir kasdieni 
niam vartojimui neprieinama. 
Todėl mokslininkai pradėjo 
iairytis naujų energijos šabi 
nių Didžiausias energijos šal 
tinis yra saulė. Per tris die 
aas į žemės paviršių atsiun
čia tiek energijos kiekį, ku 
ris yra lygus visoms žemėje 
esančioms atsargoms. Ši ener

Tyla

gija dar patogi ir tuo, kad už 
ją nereikia niekam mokėti. 
Tačiau jos negalima pasigau
ti su sauja. Saulės energijai 
panaudoti jau yra išrasta vi
sa eilė aparatų. Tik jie yra 
dide'i jų pagaminimas bran
gus ir užtai saulės energijos 
panaudojimas praktiškiems 
reikalams dar nėra plačiai 
paplitęs tačiau pradžia jau 
padaryta Kai bus padaryta 
tobulesni aparatai, kai jie iš
vys ys didesnį na dingumą ir 
jų pagaminimas atseis pigiau, 
tada ir vartojimas prasiplės. 
Daug sunkiau paimti saulės 
energiją bet kokiam apara
tui, kai saulės nematyti, die
na apsiniaukus Šitokiam lai
kui reikės daryti. energijos 
atsargas kas irgi yra surišta 
su išlaidomis, todėl didžiausią 
ateitį šiuo atveju turi kraštai 
kaip Brazilijos šiaurė, Afrika, 
kur klimatas karštas ir sau
lė pasirodo beveik ištisus 
metus.

APLANKYS VILAS

Jaunučiai ateitininkai talki 
narni moksleivių ir savo va
dų, ruošia programą, su kuria 
ap ankys visas labiau apgy
ventas S Paulo vilas.

— Sibiro kankinių parašytą 
maldaknygę «Maria Gelbėk

ATEITININKŲ IŠVYKA

Įvyks gegežės mėnesio pas 
kutinį sekmadienį (28 d). Iš
vykstama bus po 7 vai. šv. 
mišių visi vykstantieji prašo 
mi atvykti į Mišias. Į Rio Gran 
de p. p. Šiaudžionių ūkį. Iš
vykos programoje numatyta 
įvairūs konkursai, pasilinks
minimas, gegužinės pama dos, 
laužas su programa ir kit. 
Grištama bus vėlai vakare. 
Užsirašyti iš anksto pas val
dybos narius.

— Programoje, kurią jau
nieji ateitininkai rengia kito 
se Vilose gyvenantiems lietu 
viams be tautinių šokių ir dai 
nų dar bus pastatyta du nedi 
deli vaidinimai H. MoŠinskie- 
nės «KNYGNEŠIŲ ANŪKAI», 
itįPr. Zarankos «AŠ KNYG
NEŠYS».

J. A Vaičiūnienė
Į RYTUS

Vakarinio vėjo raudai
Užtrenkiau duris...
Karalaitė eina šiaudu
Į rytų šalis

Neša pienės baltą pūką
Saulei dovanų...
O lizdus pelėdos suka 
Tarpekliuos kalnų.

Ar nueis tą kelią šankų?
Šiaudas n'išlaikys...
Ir išsprūs iš|baltų rankų 
Aukso obuolys.

Vėjas smilgosjnesujudins.
Nesulos šuva...
Karalaitė ant bedugnės 
Guli negyva.

Kas nuneš tą baltą pūką
Saulei dovanų.
Kad lizdus pelėdos suka 
Tarpekliuos kalnų.

Mos» galima gauti ant knygų 
stalo prie bažnyčios.

- Sekantis studentų ateiti- 
ni kų susirinkimą» įvyks 21 
dieną, gegužės gantuos pas 
p.p. Steponaičius.
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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 Av. 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: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37 0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

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 išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, 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 oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
AL Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras am gerai

į SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 —• Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

**JÇ) F |. 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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------ j

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

L''„Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos 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
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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 L INDO Y A

HÍ2MÀOJ CARR1ECI ai
indoya vanduo yr< uenai žinomas gėrimas, 

kurio puikų veikimą j 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 S Ã O PAULO

EJCKITOKI© CONIAEIL

^Naócimento

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 68-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
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ŠIEMET SUKANKA 725 ME
TAI NUO LIETUVOS VALS-

TYBÊS ĮKŪRIMO

Rio de Janeiro lietuviai va 
dovaujant Lietuvių Misijonie 
rių Direktoriui kan. Zenonui 
Ignatavičiui rengia sukakties 
minėjimą. Minėjimas bus lie 
pos 30 diena. Jame dalyvau
ti. kvies ir S. Paulo lietuvius.

— Iš sanpauliškių «M.L.» 
atstovų daugiausia prenume
ratos mokesõio yra surinkę 
tėv, PETRAS DAUGINTIS ir 
p JUOZAS BAUŽYS.

— Kan. Z IGNATAVIČIUS 
iš Rio de Janeiro vėl atsiun 
tė 6 850 cr. (šešis tūkstančius 
aštuonis šimtus penkiasde 
šimts cr) «M.L.» prenumera
tų. Visas prenumeratas surin 
ko uoli «M.L» atstovė Riode 
Janeire p. URŠULĖ GAULIE- 
NÊ. Žinant, kaip labai išsis
kirstę gyvena Rio lietuviai 
prenumeratos rinkimas yra 
didelio pasiventimo darbas. 
Tačiau p. Gaulienės dėka jau 
beveik visi šių metų prenu
meratą apsimokėjo, už tai pri 
klauso mūsų nuoširdi padėka 
visiems skaitytojams, bet ypač 
uoliajai platintojai Jeigu lai
kraštis turėtų daugiau tokių 
talkininkų jam nereikėtų nuo 
latos verkšlenti dėl nesumo
kėtų prenumeratų.

«MUSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Garbės Prenumerata: AN
TANAS STONIS (už pernai ir 
šiemet) 2.000 cr., NAPALYS 
GUDLIAUSKAS 1 000 cr., VY
TAUTĄ PETRONIS 1.000 cr.

Rėmėjo prenumeratą: Jo
nas Ivanauskas 700 cr., Kuni 
gunda Vyšniauskienė 700 cr., 
Silvas Rukšėnas 600 cr.

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

Programoje: I) V. Petronio keturių veiksmų komedija 
•Nepasisekė debiutas»
II) Monologas, dainos ir lietuviškos muzi
kos aalykai. 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.

Lietuvi
| Klausyk ir remk

I LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki-kvieną 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.

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

ANTANC PAVIILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
ta! 4118 - Vila Zeliria, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

Lietuviškos Siuntiniu Firmos Atstovybė

PRAÇA DA SÉ, 399, 4’0 ANDAR. SALA 404, TEL. 36-8530

Maisto ir rūbu siuntiniai
Lietuvą su jau apmokėtais muilinės mokesčiais 

Atdara kiekvieną dieną iki 6 vai. p.p.
Galima siųsti palengvintomis išsimokėjimo sąlygomis;

Prenumerata. J. Tyla 500 
cr., A. Tyla" 500 cr., M. Če- 
markienė 500 cr.. J Burba 
500 cr, T. Girčienė 500 cr., 
P. Šnyras 300 cr., V. Nanar- 
tonis 500 cr., J. Valeikienė 
600 cr., B. Kazlauskienė 600 
cr., K. Lipas 500 cr , A. Zveiz 
da 500 cr., A Girnius 50u cr., 
J, Ramanauskas 5(0 cr., J. 
Miliauskas 500 cr., St. Dutkus 
5C0 cr., Pr. Dutkus 500 cr. 
Fr. Šukys 600 cr, J. Damb
rauskas 500 cr., A. Ašmegas 
250. cr., E. Petraitis 1.000 cr., 
(už šiemet ir praeitą laiką), 
L. Adomavičius 500 cr, J. 
Adomavičius 500 cr, Vitas 
Butkevičius 500 cr., Sofija Mj 
siukaitė 500 cr, Juozas Kau
sima 500 cr , Ona Pakalnienė 
50 i cr. I. Saulytis 500 cr,, J. 
Pieperis 500 cr.

— Šį sekmadienį 4 vai. p. 
p. Maldos Apaštalavimo ir Ka 
taliktių Moterų Draugijos su
sirinkimas. Vises narės kvie
čiamos dalyvauti.

PAJIEŠKOMl:

PETRAS. ŽITKUS, gyvenąs 
S Pauly. Ieško AL. BUDRYS 
gyvenantis Argentinoje: J. L. 
Suarez 5684 (Sue. 39), Bue
nos Aires.

AUŠROTAS Jurgis, Bronius 
ir Petras;

AUŠROTAI! ÉS Onutė ir A- 
gotėlė, Anelė Buruskaitė ište 
kėjusi už Markulio. Visi kilę 
iš Kybartų valsč., Vilkaviškio 
apskr.

Pajieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi pra
nešti «M L> redakcijai.

— LAIŠKAI: I. Kutkienei, 
I Gritėraitei, Jonui Masini, 
Jurgiui Masiui, Kaziui Juzė
nui, J. Gudanavičiūtei, J Se 
liokui L. Matelionienei, K, 
Lunskiui, H Valavičiui, A. Ma 

sienei, P. Šukiui, Prel. K. Mi
liauskui, V. Kutkai, J. Vin- 
griui, J. Valavičiui.

— Guaianazes parapijoje, 
kur klebonauja kun. V. Kavo
lis, šį sekmadienį, po piet bus 
didelės iškilmės. Bus pašven
tinta apatinė bažnyčios, dalis, 
salė, kurioje, ligi bus baig
ta bažnyčia, bus laikomos pa
maldos.

Taip pat iškilmingai, supro 
cesija bits atvežta iš miesto 
šv. Benedikto statula. Šventi
nimo apeigas a liks J. E, vysk; 
Dom Paulo Rolim Loureiro. 
I Guaianazes galima nuvažiuo 
ti traukiniu Central linija. 
Kun. klebonas Kavolis jau an 
trą bažnyčią stato. Pirmą San 
ta Teresinha parapijoje pas
tatė.

— Prel. P. Ragažinskas šią 
savaitę aplankė «M.L.» atsa 
komąjį redaktorių prof. J. Fer 
reira Carra o, kuris jau treti 
metai professoriauja Assis 
mieste, humanitarinių mokslų 
fakultete. Profesorius yra išsi 
ilgęs savo draugų lietuviu. 
São Paulo aplankys liepos 
mėn. Šiuo metu Profesorius 
Carrato baigia ruošti moksli
nį darbą. 350 psl. istorijos 
daktaratui gauti. Dizertaciją 
gins rugsėjo mėnesį São Pau 
lo universitete.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos ir Maldos Apaštalavimo 
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį 3 vai. po piet.

Dr. Vytautas J. Bandžius
CIRURGIÃO DENTISTA
Pela Univ, de S Paulo

Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras 
Alta Rotação

Rua Barão de Jundiai, 166 s/4 Horário
Esq. Rua 12 de Outubro 9 as 11,30

LAPA 14,30 as 20,30 horas
Aos sabados pela manhã.

GEROMIS SĄLYGOMIS PARDUODAME
(arba keičiame į namą Vila Zelinoj) 

CHACARA. Du alkieriai žemės, didelis gyvenamas na
mas (du miegamieji, virtuvė, copa, veranda) įkanuotas 
vanduo, elektros šviesa, garažas ir pastatai vištų ūkiui. 

Gatvė asfaltuota.
Nuosavybė ranoasi prie pat asfaltuoto kelio PIEDADE 

— Sorocaba
Kreiptis; Rua Marechal Mallet, 24, Dona Ana.

— Speciali komisija doku 
mentacijai apie sovietų nusi 
kaitimus. Tokią komisiją su
darė estai Stockholme. Komi 
sijai vadovauja buv. min. La 
retei, buv. užs. reik, min Lat 
tik ir kt. žymus estai.

— 3000 Lietuvos kilmės vo 
kiečių sąskrydis įvyko gegu
žės 1 d. išvakarėse Bochume 
Lietuvos vokiečių pirmininkas 
prof. J. Strauch savo kalboje 
t. k. pasisakė už tautų apsis 
prendimo teisę visoms tautoms 
Tasai dėsnis esąs užfiksuotas 
ir landSmanšaftų susitarime 
su egziliniais baltais.

— Klaipėdos laivynų statyk 
loję pastatytas laivams re
montuoti dokas jau 2 mėne
siai kaip plaukia į tolimuosius 
Rytus, į Vladivostoką’ Tokių 
dokų Klaipėdos dirbtuvės pas 
tačiusios jau septynius.

— Kėdainiuose statomas 
chemijos dirbinių kombinatas 
kitais metais numato pradėt1 
gaminti sieros rūkštį. Staty
ba, matyt, neina taip sklan
džiai. kaip buvo planuota. Fos 
fato skyrius pilnu pajėgumu 
pradėsiąs veikti tik 1963 me
tais

— Kretingos kolchozai, ku 
rie sėja daug linų, pereitais 
metais iš linų turėję pajamų 
800 rublių (naujais rubliais) 
iš hektaro. Taijbuvę daug dau 
giau, negu gauta iš linų ki
tuose Lietuvos rajonuose.

— Kartu sujg
gos artistų
29 d iš MaskvosįParyzii^m 
skrido ir du Lietuvos artistai 
— Sabaliauskaitė ir Henrikas 
Banys. Jie Prancūzijoje pato 
dys ištraukas iš lietuviškų ba 
lėtų (Juzeliūno ‘’Ant marių 
kranto’*, Gruodžio “Jūratė ir 
Kastytis“ ir Indros‘ Audronė“) 
Artistai Prancūzijoje gastro
liuos visą mėnesį.

— Gegužės pabaigoje Mask 
voje bus atidaryta Sovietų $ą 
jungos tautų “nacionalinių 
drabužių paroda, į kurią yra 
pasiųsta ir lietuviškų drabu
žių tautiškais raštais ir išsiu 
vinėjimais. Be drabužių pasių8 
ta į Maskvą dar juostų, ka 
klaraiščių, gintaro karolių ir 
pan.

PAJIEŠKOJ1MAS

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

DOVANOS Į LIETUVĄ

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
jua Barão de Pirai, 65 

Vila Zelina — São Paulo

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.

>1» >l< .IwXhi. į. į< .į į. iį;< į> »p.jįi»in

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.,
T r e č i ą į
Agua Rasa 8 vai,,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai.,

- VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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