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XIV MET I

ATSKLEISKIME MASKVOS KLASTA IR AP
GAULE, DVIDEŠIMTIES METU SUKAKTIS

Jau suėjo dvidešimts metų 
nuo tų baisiųjų dienų, kai ru 
siškas komunistinis okupantas 
pradėjo masiniu būdu vykdin 
ti negailestingas deportacijas. 
Visi tie, kurie išgyveno anas 
baisias dienas, ir šiandien ne 
gali ramiai apie jas kalbėti. 
Dešimtys tūkstančių nekaltų 
lietuvių - vyrų, moterų, vai
kų, senelių, sveikų ir ligonių 
buvo kraunami į sunkveži
mius, gabenami į prek.nius 
vagonus ir nežmoniškose są
lygose siunčiami baisiam liki
mui, dažniausiai lėtai mirčiai, 
toli nuo Tėvynės.

Kai antrojo pasaulinio karo 
pabaigoj mūsų tautai nebuvo 
grąžinta jos negiačyjama tei
sė, laisvai gyventi savoje ne
priklausomoje valstybėje, vėl 
grižo tie patys okupantai ir 
baisesniu būdu gabeno į ver
gų stovyklas šimtus tūkstan
čių mūsų brolių ir seserų. 
Per tuos dvidešimts metų di 
dėlė dalis tų ištremtųjų mirė 
nuo bado, kančių ir nepake
liamo darbo. Daliai likusių gy 
vų buvc leista nesenai išeiti 
iš vergu st vykių, ar net grjž 
ti j Lietuvą, tik praradus svei 
katą, praradus visa ką žmo
nės turėjo prieš okupantams 
isjveržiąn* ir r-et netekus tei
sės gauti žmoniškesni darną, 
sunkus pasidarė grįžimas ir 
į savąjį kraštą. Pati sovieti
nė santvarka yra melo ir te
roro pagimdyta ir tik tuo lai
kosi Jeigu per pastaruosius 
keletą metų viešai buvo veng 
ta vykdinti deportacijas, tai 
dabar štai išleista nauji įsta
tymai. kurie Įgalina ne tik 
naujas deportacijas, bet ir žu 
dymą vietoje. Sovietų Sąjun
ga niekada nebuvo įstatymi
nė valstybė. Ten vyko ir vyks 
ta valdančios grupės sauvalė.

TURIME VEIKTI LAISVOJO 
PASAULIO OPINIJĄ

Už tat kai sovietinė propa
ganda stengiasi užliūliuoti lais 
vojo pasaulio visuomenę, kai 
spaudoj nuolat skaitome apie 
nacinės Vokietijos darytus nu 
sikaltimus, kurie buvo sustab 
dyti prieš šešiolika metų, o 
retai užtinkame žinių vaiz
duojančių šiandieninį komu
nistų terorą, turime daryti vi
sa, kas nuo mūsų pareina, 
kad liisvojo pasaulio spauda, 
radijas, televizija nuolat pri 
mintų, jog yra nemaža pašau 
lio dalis, kur negalioja jokia 
teisė, kur vyrauja smurtas ir 
teroras, melas ir apgaulė, kur 
siautėja kolonializmas nepa- 

lyginamaiaštresne forma, kaip 
jis kada yra buvęs Afrikoj ir 
Azijoj.

Minėdami dvidešimties me
tų sukaktį nuo komunistinio 
teroro pasireiškimo pradžios, 
ryžkimės kelti to teroro ap
raiškas ir veikti laisvojo pa
saulio opiniją.

1. Tų baisių įvykių minėji
mus renkime kur galima, sy
kiu su estais ir latviais Jų 
programą skirkime nevieu sau, 
o pirmoj eilėj to krašto visūo 
menei, kur gyvename. Kalbė
tojais būkime ne tik patys, 
bet kvieskime ir žymius to 
krašto žmones

2. Kur įmanoma, vykdinki- 
me viešas eisenas-demonstra 
cijas miestų gatvėmis su ati 
tinkamais plakatais. Rūpinki 
mės, kad tokios demonstraci 
jos būtų gausios ir tvarkingos.

3. Minėjimuose ir demons 
tracijose priimkime atatinka
mas rezoliucijas, reikalaujan
čias Lietuvai laisvės ir jas 
siųskiroe savo kraštu žino 
nėms. Jungtinių Amerikos Vals 
tybių lietuvių tarpe šiuo me 
tu vykdoma plati akcija už 
pravedimą mums tikrai svar
bios rezoliucijos Kongrese. 
Toji akcija vykdoma didžiojo 
laisvės krašto piliečių inicia
tyvą ir pas angomis. Neturi
me formalios galios tiesiogi 
niai į tą akciją įsijungti, ta
čiau suprantama. kad visa šir 
džia linkime stiprinti tas pas 
tangas ir kviečiame to kraš
to lietuvius masiškai akcijoje 
dalyvauti, minėjimų proga ori 
imant reikiamas rezoliucijas 
ir jas pasiunčiant reikiamais 
adresais

4 Kviečiame stengtis kuo 
plačiausiai kelti per gyvena
mų kraštų radiją, spaudą te 
leviziją ir kitas informacijos 
priemones sovietinio teroro ir 
sovietinio kolonializmo reži
mui smerkti, negailint tam ir 
sudėti lėšų, jei reikia. Sovie
tinis teroras ir kolonializmas 
tiesioginiai rištini, nes pati 
sovietų propaganda kelia sau 
palankia prasme kolonializmo 
klausimą. Mūsų pareiga išaiš 
kinti, koks ištiktųjų yra so 
vietinis kolonializmas ir ats
kleisti visą Maskvos klastą ir 
apgaulę.

5 Kviečiame visur laisvaja 
me pasaulyje esančius lietu
vius atnaujinti ta proga pasi 
ryžimą kovai už Lietuvos iš
laisvinimą ir stiprinti paramą 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-

KENNEDY KRUŠČIOVO SU
SITIKIMAS VIENOJE

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
susitiks akis akin Amerikos 
prezidentas ir Sovietų Sąjun
gos diktatorius Kruščiov. Tai 
nebus dviejų didžiųjų konfe
rencija, nebus daroma nutari 
mų, bet tik nuomonių pasida 
liaimas, paaiškinimas užimtų 
pozicijų.

Kokios pasekmės bus kon
ferencijos, sunku dabar atspė 
ti Viena tikra, kad šis susiti
kimas gali prisidėti pr e šal 
tojo karo sumažinimo ar padi 
dinimo

Kruščiovas pakeliai į valsų 
miestą, sustojo satelitinių kraš 
tų sostinėse painformuodamas 
kokios pozicijos laikysis susi 
tikęs su prez Kennedy. Gi 
Kennedy iš savo pusės pake 
liui j Vieną susitiko su Pran
cūzijos prezidentu De Gaulle 
ir su Anglijos ministeriu pir
mininku Nesenai su De Gani 
le buv. susitikęs Vak. Vokie
tijos mioisteris pirmininkas K. 
Adenauer. Jis per De Gaulle 
perdavė savo nusistatymą 
Kennedžiui.

Šis dviejų didžiųjų susitiki 
mas bus lyg ir naujo vėjo pa 
pūtimas sustingusioj ir ne iš 
vietos nejudančio] tarpiauti 
nės politikos pelkėse.

— Prie Portuga i jos krantu, 
gegužės m. 30 d naktį nukri
to Venezuelos keleiviu s lėk
tuvas su 62 keleiviais ir lėk
tuvo tarnautojais Visi žuvo.

KALBA PREZIDENTAS J Q.

Brazilijos prezidentas Janio 
Quadros gegužės m. 30 d pri 
ėmė spaudos atstovus ir atsa 
kė j klausimus Štai svarbes
nieji atsakymai:

— Santykiai su Rusija gali 
būt atnaujinti bet kuriuo me
tu, arba dar ilgiau gali už
trukti.

— Kai del būsimo kandida 
to į São Paulo gubernateriuą, 
kitais metais bus rinkimai, tai 
prezidentas bus neutralus

— Kas link svetimų kraštų 
žinių agentūrų, buvo tiktai pa 
tikrinimas kas tendencingas 
žinias Brazilijai nenaudingas 
užsieny paskelbė. Bet jei vy 
riausybė susektų kurį nors už 
sienio žurnalistą tendencingas 
žinias skelbiant, jis būtų išva 
rytas iš krašto

— Brazilijos Amerikos sutar 
ties laikysis kol ras naudinga 
kraštui.

nimo Komiteto vedamai lais
vinimo akcijai, remiant jo iš 
laikomas institucijas.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto Prezidiumas

VAK VOKIETIJA PADEDA 
ATSIEKUSIEMS KRAŠTAMS

Vakarti Vokietija yra paruo 
šusi įdomų planą padėti atsis 
toti ant savu kojų atsiliku- 
siems kraštams. Numatytam 
planui įvykdinti vyriausybė 
skiria 700 milijonų dolerių. Pi 
nigai bus naudojami industri
jai sustiprinti, keliams tiesti, 
elektros jėgainių statybai ir 
11. Be to, dar kreips ypatin
go dėmesio į intelektualų ir 
technikų paruošimą kurie y- 
ra reikalingi siekiant eras pro 
greso kraštams Vokietijos 
praktika parodė, kad demo
kratija yra tiek verta, kiek 
yra verti intelektualai, moks
lininkai, technikai Vokietija 
duos gabiems įvairių kraštų 
studentams stipendijas, suda
rys jiems galimybes studijuo
ti geriausiuose Vokietijos uni 
versitetucse.

Visiškai nenuostabu, kad 
Kremliui šis Vak. Vokietijos 
planas nepatinka, nes žino, 
jei nebus skurdo mokslas 
bus pakilęs, tai komunistinė 
propaganda neturės pasiseki 
mo. Todėl jie daro visa, kad 
prieš Vokietiją nustatyti pa 
šaulį. Praėjusiais metais tarp
tautinis studentų (komunistų) 
kongresas Bagdade priėmė re 
zoliuciją, kad Vak. Vokietija 
būt nuginkluota ir Vokietiją 
paversti neutraliu kraštu.

Šiais metais balandžio mė
nesį įvykęs komunistinio jau
nimo kongresas Čilėje, taip 
gi neapsiėjo neužkliudę Vo
kietijos, Vakaru «militarizmo 
ir imperializmo»,

Numatytai vyriausybės pro 
gramai įvykdinti komunistai 
mėgina kliudyti ir pačioje Vo 
kietijoje, per kaikurias orga
nizacijas protestuojant prieš 
atsilikusių kraštų šelpimą.

— Sovietų Rusijos diploma 
tinės atstovybės — špionažo 
lizdai. Kremliaus diplomatinės 
atstovybės yra gausesnės už 
kurios kitos valstybės. Jie be 
diplomatų dar priveža šofe
rių. virėjų ir daug kitokiųtar 
nų, kurie jau iš anksto paruoš 
ti, nieku kitu neužsiima kaip 
tik špionažu. Štai kad ir toks 
įdomus skaičius. Nuo 1952 m. 
ligi 1960 metų, buvo susekti 
ir demaskuoti 157 šnipai, ku
rie buvo pasislėpę įvairiuose 
kraštuose po diplomatine už
danga.

ADLAI STEVENSON VYKS
P. AMERIKON

Š. AmeJkos atstovas Jung
tinių Tautų Organizacijoje, Ad 
Jai Stevenson greitu laiku lan 
kysis Pietų Amerikoje. Kelio 

nės tikslas yra parengimas 
dirvos ekonominei konferen
cijai, kuri prasidės liepos m, 
15 d. Montevideo mieste. A. 
Stevenson prieš konfetenciją 
susitiks su įvairių kraštų Pie 
tų Amerikos valstybių politi
kais ir stengsis išlyginti gali
mu» kilti nesklandumus eko
nominėje konferencijoje. Ame 
rikoje bijoma, kad su A. Ste
venson kelione neatsitiktų tas 
pat, kas atsitiko su buvusiu 
vice prezidentu Nixonu, dau
gely vietų prieš jį suruoštos 
nepalankios demonstracijos 
Nėra abejonės, kad tai buvo 
komunistų darbas. Bet jie taip 
moka triukšmą pravesti, kad 
atrodo, kad pati visuomenė 
tai daro.

BRAZILIJOS - VAK. VOKIE
TIJOS SANTYKIAI

Lig šiol buvo visiškai tvar
koje. Tačiau, jei Brazilija už 
mėgstu diplcm t nius ryšius su 
Rytų, komunistų valdoma *\/o 
kietija, santykiai galėtų, neži 
nia, ligi kurio laipsnio pablo 
gėti.

Kaip yra žinoma, nei Vak. 
Vokietija, nei kitos demokra 
t nės valstybės komunistinės 
rytų Vokietijos vyriausybės 
nepripažįsta. O ta valstybė, 
kuri užmegstų diplomatinius 
ar prekybinius santykius su 
komunistų okupuota Vokieti
ja, Vakaru okietija nutrauk 
tų ir diplomatinius ir preky
binius santykius Brazilijos 
vyriausybė yra davusi įsaky
mą savo atstovui, kuris važi 
nėja po Europą ir tiria gali
mybes užmegsti ar praplėsti 
prekybinius santykius, nuvyk 
ti ir į komunistinę Vokietiją. 
Tačiau, tuoj pat, spauda pra 
neša, užsienio reikalų minis 
teris siuntė telegramą, kad 
su komunistų valdoma Vokie 
tija nepasirašytų į rekybinės 
sutarties, žinant Vakarų Vo
kietijos gre tą ir griežtą renk 
ciją. Brazilijos vyriausybė tu 
ri pasirinkti Rytų, ar Vakarų 
Vokietiją. Nėra abejonės, kad 
pasiliks su Vakarų Vokietija, 
nes turtinga ir daug kapitalo 
yra įdėjusi Brazilijon Rytinė 
je gi skurdas.

— Brazilija siunčia tik ste 
bėtoją, bet ne atstovą į vadi
namą neutraliųjų konferenci
ją Arabijoje. .

— Vilniaus politinės, moks
linė literatūros leidykla išlei
do veikalą apie Lietuvos Vals
tybinį akademinį teatrą, ry
šium su jo 20 metų sukaktim. 
Išspausdintas ir visų pastatytų 
veikalų sąrašas.
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Didžiosios pasaulio valstybės turi teseti 
pažadus

VLIKo Prezidiumo pranešimas apie veiksnių konferenciją
Vašingtone ir

1961 metų balandžio 29 30 
dienomis. Vašingtone D.C., 
kaip jau pranešta, susirinko 
pasitarti: a) Amerikos Lietu
vių Taryba — Leonardas Ši 
mutis, dr. Pijus Grigaitis, Eu 
genijus Bartkus, Mikas Vaidy 
la ir Marija Kižytė; b) VLIKo 
prezidiumas — dr. Antanas 
Trimakas, Jonas Stiklorius, 
Henrikas Blazas ir dr Domas 
Krivickas; c) Lietuvos Laisvės 
Komiteto atstovai - Juozas 
Audėnas ir Pranas Vainaus 
kas; d) BALFo pirmininkas 
dr, J. Končius. Konferencijon 
atsilankė Lietuvos atstovas 
Vašingtone Juozas Rajeckas.

Konferencija, apsvarsčiusi 
visą eilę iškeltų klausimų, nu 
tarė :

1 Lietuviškieji veiksniai, 
vieningai veikdami, siekia su 
stiprinti pastangas ir išplėsti 
bendradarbiavimą su kitomis 
Sovietų Sąjungos pavergtomis 
tautomis, ypač latviais ir es 
tais, tikslu sustiprinti pastan 
gas ir veiklą Lietuvai ir ki 
toms pavergtoms tautoms lais 
vės siekiant

2. Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos kolonislinis pavergimas 
turi būti keliamas Jungtinėse 
Tautose, reikalaujant ištirti vi 
sus Sovietų Sąjungos įvykdy 
tus ir tebevykdomus nusikal
timus

Pabaltijo valstybėse, 
pažeidžiant ten tarptautinę ir 
žmogaus teisę, vykdant geno 
cidą, tautinę ir religinę pries 
pandą, politini ir kultūrinį 
prievartavimą, ekonomini iš
naudojimą ir visišką asmens 
asmens ir tautos pavergimą 
Sovietų Sąjungai ir jos komu 
nistinei partijai.

3. Konferencija primena di
džiosioms pasaulio valsty-

jos nutarimus.

bėms, kad jos turi tesėti pa 
žadus, padarytus Atlanto Char 
teryje, įrašytus j Jungtinių 
Tautų Charterį ir į Žmogaus 
teisių deklaraciją. Lietuva, 
Latvija ir Estija, o taip pat ki 
tos Sovietų Sąjungos paverg
tos turi būti išlaisvintos. Iš 
jų teritorijų turi būti išvesta 
Sovietų Sąjungos kariuomenė, 
policija ir administracija. Ten 
turi būti pravesti laisvi rinki 
mai, kad tos tautos laisvai 
galėtų pareikšti savo nesukrias 
totą valią ir pasirinkti sau 
valdymo sistemą, kokios jos 
pačios nori. La svi riukimai 
turi būti vykdyti Jungtinių 
Tautų priežiūroje.

4 Kol tatai neįvykdyta, lie
tuviškųjų veiksnių konferen
cija nutaria daryti visas pas
tangas, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir toliau kas 
metai skelbtų Pavergtųjų Tau 
tų Savaitę kad palankiai ver 
tintų ir palaikytų pavergtų 
tautų laisvinimo veiklą.

5 Kad Radio Free Europe 
nedarytų diskriminacijos lie
tuviams, latviams ir estams 
ture i per tą radijo stotį jų 
gimtosiomis kalbomis radio va 
landėlės jų pavergtiems kraš
tams.

6 Kad Voice of America be 
bendrinių informacijų lietu
vių kalba skirtų daugiau lai
ko lietuviškai tautinei, politi
nei ir kultūrinei informacij i.

7. Lietuviškieji veiksniai im 
sis priemonių supažindinti Af 
rikos, Azijos ir Pietų Ameri
kos tautas su sovietinio kolo
nializmo apraiškomis ir kon
krečiais pavyzdžiais Lietuvo
je, kad padėtų sulaikyti ko
munistinės propagandosskver 
bimąsi tarp tautų, kurios ko
munizmo nepažįsta.

MŪSŲ LIETUVA

Marųuet Parko lietuvių parapijos Čikagoje, lietuviško 
st liaus bažnyčia.

P. Orintaitė

Pavasario Dienos.
Pavasario dienos ateina,
Kaip nuotaka baltes ir skaisčios, 
]r kvepiančiu pumpuru pilasi tavo širdin ..

Paukštelis palangėj tau skambina dainą, 
O sesė, ankstybą darželį palaisčius, 
Tau puokštę rausvųjų roželių suskius...

Lyg šilumą švelnią kažkas spinduliuoja, 
Ir kelia tau žvilgsnį į tolimą tolį 
Ir džiaugsmas ir juokas tavy...

Pavasario dienos — tai tu, mylimoji: 
Bučiuoji ir glostai lyg rytmeóio žolę, 
ir ilgesiu klūpai kely...

Tos dienos taip skaisčios, kaip snaigės - 
Ir mielos, ir geros, ir graudžios
— Ateina ir eina tolyn...

O ryt - jau pavasariai baigias, 
Kaip tirpsta kad saujoje snaigės, 
Ir visa - vien tavo širdies svaigulys...

8. Lietuviškieji veiksniai su 
taria, kad keldami kurią po 
litinę akciją lietuviškoje visuo 
menėje, prieš pradėdami tą 
akciją vykdyti, jie iš anksto 
tarp savęs susižino ir susita 
ria, kaip savo pareiškimus ir 
veikimą suderinti ir vykdyti 
vieningai

9. Kreipdami dėmesį į vis 
besiplėtojančius ryšius tarp 
tautos okupuotame krašte ir 
išeivijos laisvajame pasauly
je, veiksniai nusistato, kad ry 
šių palaikymas turi apsiriboti 
asmeniškais ryžiais tarp gimi 
nių ir pažįstamų ir jokiu bū
du neturi būti išplėstas iki 
ryšių užmezgimo su krašto o- 
kupanto patikėtiniais ar jo įs 
taigomis, tikslu tiesioginiai ar 
netiesioginiai teisinti ar švel 
ninti krašto okupacijos faktą 
ar okupacijos padarinius be; 
kuriuo požiūriu — politiniu, 
teisiniu, kultūriniu ar kuriuo 
kitu.

10 Konferencija dėkoja vi
sai lietuvių visuomenei lais
vajame pasaulyje už nepails
tamas pastangas ir aukas tal
kinti Lietuvos laisvinimo ko
vą Konferencija sveikina bro 
liūs ir seseris lietuvius oku
puotame krašte ir pareiškia, 
kad kova už laisvę bus tęsia
ma iki lietuvių tauta bus lais 
va ir Lietuvosavalstybė nepri 
klausoma. E.

50% GYVENTOJŲ IŠLIKS1Ą
GYVI

(E) Lenkijos priešlėktuvinės 
apsaugos įstaiga išleido atsi 
šaukimą į gyventojus, ragin
dama susirūpinti apsauga y- 
pač prieš atominius puolimus. 
Tinkamai pasiruošus, gyvento 
jų nuostoliai atominių puoli
mų atveju galėtų sumažėti 
iki 50%. Lenkijos įmonėse - 
ir įstaigose esą apie 400 0 00 
asmenų, kurie yra apmokyti 
priešlėktuvinės apsaugos sri 
tyje.

Tibetiečiu Padėtis
Laisvojo pasaulio žmonėms 

kelia susirūpinimo, kas deda 
si po paskutinių įvykių di
džiausioje pasaulio aukštumo 
je - Tibete. Tibeto kraštas 
priklauso centralinei Azijai. 
Jis užima 2 mil. kvadr kilo
metrų ir turi 5 milijonus gyven 
tojų, kurių didžiausia daugu
ma yra Budos tikėjimo Ją 
valdo budistų Kunigų ir gau
sių vienuolynų vyriausias šve n 
tikas Dalai Lama.

Komunistinė Kinija, impe
rialistinių siekių vedama, jau 
senai reiškė savo teises į Ti
beto valdymą Karine iėga 
1950 me ais užėmė kraštą. 
Tačiau tai pavadino oficialios 
komunistų terminologijos var 
du - išlaisvinin as.

Tais pačiais 1950 metais Ti 
betas apskundė Ko m Kiniją 
Jungtinėms Tautoms už už 
puolimą ir įsiveržimą Visuo
tiniam Jungtinių Tautų susi 
rinkimui skundas buvo patiek 

tas per San Salvadoro atsto
vą Tačiau to paties lapkričio 
mėnesio 24 dieną skundas bu 
vo atidėtas Jis ir dabar vis 
atidedamas.

Tame laikotarpyje Pekinas 
suvaidino dviveidę politiką. 
1951 m. gegužės 23 dieną pa 
sirašė sutartį su Dalai Lama, 
kuria jam suteikiama pilna 
autonominė valdžia visame 
Tibete ir kad iki 1962 metų 
nebus keičiama krašto politi
nė ir socialinė sistema.

Tačiau tuo pačiu metu, Da 
lai Lamos liudijimu, kiniečių 
valdininkai vykdė visai prie 
šingą susitarimui politiką Jie 
pradėjo istorijoje negirdėtą 
terorą visame Tibete. Įvesti 
priverstini darbai, m kesčiai 
prievarta išreikalaujami, vyk 
domi sistematiški gyventojų 
persekiojimai ir kratos turto 
iš paskirų asmenų ir vienuo
lynų atėmimai Tapo nužudy- 
i šimtai žmonių, ypač vadų, 

inteligentų.
Teroras buvo vykdomas pla 

ningai Pirmiausia buvo užsi
mota panaikinti tikybą, kul
tūrą ir pagaliau visą tibetie
čių rasę, palaipsniui išsiun
čiant juos į Kiniją Jų vieton 
į Tibetą jau atgabeno 5 mi
lijonus civilių ir kariškių ki
niečių Patsai Dalai Lama ste 
bėtinai išLko gyvas, slėpda
masis Hima ajaus kalnuose ir 
paskui pabėgdamas į Indiją

TEISININKAI T RIA TIBETO
TRAGEDIJĄ

1955 metais Olandijoje įsis 
teigė Tarptautinė Teisininkų 
Komisija Tai yra privati tei
sininkų draugija, priklausanti 
prie Jungtinių Tautų Ekono
minės ir So ialinės Tarybos. 
Jos būstinė yra Ženevoje. Jos 
tikslas yra nagrinėti ir skelb 
ti teisėtumo principus, kad vi 
sur pirmautų teisė. Tos komi 
sijos nariai yra profesoriai, 
teisėjai, parlamentarai beveik 
iš visų pasaulio kraštų

Kai įvyksta kur teisės pa
žeidimas. ji siunčia tardymui 
juridines komisijas Tų komi
sijų padaryti pranešimai yra 
surašyti Baltojoje knygoje ir 
daugiausia liečia Kiniją Ven 
griją. Rytų Vokietiją ir kitas 
šalis.

Tibeto įvykiams tirti jinai 
sudarė juridinę komisiją iš in 
dų, pilipinų, ghanėnų, norve 
gų, birmanų, anglų, malajų ir 
olandų atstovų. Komisija pra 
šė Kinų valdžios leidimo vyk 
ti Tibetan, bet negavo Tačiau 
Komisija surado būdą surink 
ti žinių apie tikrąją padėtį, 
apklausinėdama į Indiją ir ki 
tus kraštus pabėgusius Rūdi
ninkus. Liūdininkai buvo ap 
klausinėjami asmeniškai, jų 
liudijimai surašyti į praneši
mus ir paskelbti i960 metais 
Ženevoje.

Dėka to didelio Komisijos 
rūpesčio ir kruopštaus darbo, 
Vakarai gali turėti pilną tibe 
tiečių gyvenimo tragedijos 
vaizdą.

Teisininkų tikslas buvo 
akyvaizdžiai visam 
pasauliui įrodyti, 
kad komunistinė Kinija prak 
tikuoja Tibete genocidą ir už 
tai ją pasmerkti.

Pagal Jungtinių Tautų 1948 
metais pasirašytą konvenciją 
genocidu yra laikomas 
pasikėsinimas visiškai ar da
linai sunaikinti tautinę grupę; 
etnografinę rasę arba jos ti
kybą, kai tam vartojama vie
na iš šių priemonių: fizinis 
dalinis ar mirtinas sužaloji 
mas paskirų ar visų tos ben 
druomenės narių, sudarymas 
klastingų sąlygų fiziniam su 
naikinimui tautinės grupės, 
atskyrimas vaikų nuo tėvų, 
sumažinimas vaikų prieauglio 
ar jų perkėlimas į kitą vietą.

NAIKINAMI BUD1 ŠTAI

Duosime dabar keletą pa 
vy; džių kaip elgėsi komunis 
tai kiniečiai, norėdami sunai 
kinti budistų tikėjimą

1955 metai, Amdo, vienuoly

' I:-- .-. •• .-•
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Atsiusta Paminėti
Bernardas Brazdžionis, VI

DUDIENIO SODAI. Poezijos 
rinkinys 128 psl. Viršelį ir ap 
lanką piešė dail. Telesforas 
Valius. Išleido «Lietuvių 
Dienos1, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles 29, California, 
1S61 m Kaina $4.

Už šią knygą autoriui pas
kirta «Aidų» žurnalo kas dve 
ji metai telkiama 1958 59 me
tų literatūros premija. Kai nau 
joji lietuviška poezija vis la 
biau tolsta nuo žmogaus ir 
nuo savos tautos, skaitytojas, 
paėmęs šį rinkinį į rankas, 
pamatys, kad autorius šioje 
plataus ir gilaus turinio bei 
meniškos formos kūryboje pa 
liečia daugelį atskiro žmo 
gaus, o kartu ir lietuvio pro
blemų Džiaugsmas ir liūde 
sys, santykis su Dievu ir Į su 
pasauliu, amžinoji lietuvių tau 
tos siela ir likiminis kelias, 
laimės trapumas ir Viešpaties 
dienų turtas, gamta ir techni 
ka, tiesa ir melas, šio meto 
chaosas ir ateities vizija - vi 
sa tai ir daug kitų vaizdų pra 
bėga pro skaitytojo akis, js 
migdami į širdį ir sukeldami 
daug minčių bei suteikdami 
estetinio pasigėrėjimo. Jau 
Nepr. Lietuvoje subrendęs po 
etas, apdovanotas valstybine 
premija, labiausiai mėgiamas 
ir plačiausiai deklamuojamas 
laisvajama pasaulyje, su šiuo 
rinkiniu išeina kaip saikingai 
modernus rašytojas ir duoda 
visą eilę išliekančios vertės 
kūrinių.

SOVIETINIŲ KARIŪNŲ MO
KYKLOSE - PAŠLIJUSI

DRAUSMĖ

(F.) «WI* informacijomis, Su 
vorovo vardo kariūnų moky 
kloję Sverdlovske gerokai pa 
šlijusi drausmė. Pulk. Druši-.i 
nas — matyt vienas iš moky- 

nas Chiva. Liudininkas matė, 
kaip kiniečiai įsiveržė į šį vie 
nuolyną, kaip suvedė arklius 
j šventyklą, kaip paskui atve 
dė moteris. Kiniečiai ragino 
vienuolius budistus pasirinkti 
sau iš jų žmonas, kad paskui 
gyventų šeimomis. Tačiau vie 
nuoliai jų nepriėmė. Vėliau 
viena ių moterų grupė buvo 
apsupta kiniečių kariuomenės. 
Tikybinio turinio knygas jie 
vartojo vietoje higieniško po- 
pierio.

Vienuoliai tada buvo išga
benti. Tik vienas vienuolis bu 
vo sulaikytas nuo išvežimo į 
Kiniją. Ji- vadinosi Turukhu- 
Sungrab. Jam nukirto ranką 
aukščiau alkūnės ir liepė pra 
šyti Dievo, kad ją grąžintų. 
Kiniečiai jį tikino, kad Dievo, 
kurį jis garbina, nėra. Be rei 
kalo jis laiką praleidžiąs. Ti
kėjimas tik trukdąs žmogaus 
darbą.

Štai kito liudininką parody 
mas iš Lhasa, Tibeto sostinės. 
Liudininkas 1957 m. mokytoja 
vo vienoje kiniečių atidaryto 
je pradžios mokykloje. Tibe
tiečių vaikai nenoriai ją laa 
kė, skaitydami ją komunisti 

klos inspektorių, griežtai kri 
tikuoja ir kariūnus ir vadovy 
bę. Duoda ir pavyzdžių Ka
riūnai rūko geria kortom lo
šia ir kitais neleistinais veiks 
mais užsiima. Be t o, keikiasi 
kaip seniai Kai-kurie kariu 
nai pajuokę ir jaunimo orga
nizacijos rinkimus Viršinin
kai ir mokytojai nesidomi per 
dsug kariūnų discip'ina. Kai 
vienas staršina kariūnų kolek 
tyvo gir uokliavimus, praneši 
mui nebuvę duota eiga Pažiū 
rėjus į tai, ką kariūnai laisvu 
laiku skaito, taip pat reikią 
daryti didelių priekaištų. Su 
vorovo mokyklos mokiniai, 
pasirodo, mieliausiai skaito 
kriminal nius romanus kurie, 
girdi, kažin kokiu nesupranta 
mu būdu patenką į mokyklą 
ir einą per rankų rankas. 
Taip pat kažin kokiu, būdu į 
mokyklą patenką buržuazinių 
autorių veikalai. Visa tai ki 
dėtus palenkiu į romantišką 
ir kitas negeistinas kryptys 
Per rankų rankas einą «smul 
kia buržuaziniai» eilėraščiai, 
dainos ir apsakymai. Nusimi
nęs pi Ikininkas Drušinas ba 
gia, kad niekas nedaroma jau 
nuoliuose įdiegti herojizmą, 
laimėjimų ilgesį.

NEAIŠKUS ATSITIKIMAS 
PRIE SUOMIŲ SOVIETŲ 

SIENOS

Žiniomis iš Stockholmo, prie 
Suomijos rytinio pasienio įvy
kęs keistas incidentas. Po 
trumpo susišaudymo su suo
mių pasienio sargybiniais nu
sišovė jaunas sovietinis bė
glys Jis jau buvo perbėgęs, 
sieną Suomijos pusėje susi
dūręs su suomių sargybiniais 
juos (gal būt per klaidą) ap
šaudė Paskui staiga savo au
tomatinį šautuvą atsuko į sa 
ve ir nusišovė. Šito despera
tiško veiksmo priežast's neži 
noma. Sovietų organai pareiš 
kė. kad bėglys buvęs gaudo 

ne mokykla. Tada kiniečiai 
pažadėjo įvesti tikėjimo dės
tymo pamokas. Bandymui vie 
nai klasei davė 45 min. tiky 
bai. Paga iau laikas progresy 
viai buvo tr mpinamas iki vi 
siško panaikinimo tikybos pa 
mokos. Tikybos pamokas ūžė 
mė technikai, kurie mokė ama 
to ir rankdarbių.

Tada vaikai atsisakė lanky 
ti mokyklą, bėrė mokytojams 
technikams smėlį į akis ir 
garsiai šaukė negrįšiu tol j 
mokyklą, kol nebus sunražin 
ta tikybos pamoka. — Tibetie 
čiai mokytojai turėjo toje mo 
kykloje dėstyti tokius daly
kus, kaip komunistinę politi 
ką ir dialektiką

Pamokų metu kinietis kari 
ninkas pasakojo, taikindamas 
tikintiesiems, kad maldos duo 
uos neduoda Kartą jam pri 
trūkę duonos. Tada meldęsis 
dieną naktį,, bet duonos nesu 
laukęs. Paskui kai atėjo ko 
munistai, jis duonos turįs iki 
sočiai Taigi dėl to dabar ki 
niečiai tikybą ir uždraudę.

Išvertė St R.
(Bus daugiau)

Baitieji Ąsotėliai
Šlaite pakalnutė pražydo baltai, 
Ir trypia ratelį vaikai apie gėlę. 
Sūpuojas ant stiebo nusvirę ž edai, 
Lyg maži
Padžiauti ąsotėliai.

Saulutė greit leidžias. Miške tuoj sutems. 
Jau ūkanoj tirpsta akiračio mėlis.
— Skubėkim, vaikai, šilimos pasisemt 
Surinktaisiais
Baltais ąsotėliais...

Sugrįžtančių dainą liūl uoja laukai,
O rankoj kiekvieno — n paprastos gėlės ..
Pavasarį neša namelia vaikai
Pakalnučių
Baltais ąsotėliais.

mas neva dėl anksčiau įvyk 
dyto smurto

TIK RINKTINIAI PIRMŪNAI 
GALI ATOSTOGAS UŽSIENY
JE PRALEISTI — IR TàI TIK

SO^IETIN'O BLOKO
KRAŠ UOSE

«Kurjer Polėki» praneša, 
kad kai kurios stambios į > o 
nės apmoka avo darbinin
kams atostog; s užsienyje Bet 
su sąlyga kad kelionė vyks
ta į kurį nors sovietini ■ blo
ko kraštą; antra, iš didelės 
įmonės atostogos p Inai apmo 
karnos tik kelioliki pačių 
geriausių pirmūnų, «mažesni» 
pirmūnai gausa tik 50 75ū/t 
savo išlaidų iš įmonės O ki
ti — visai nieko

DARBIN'NKŲ ATLYGINIMAI 
ŽEMIAI) PRAGYVENIMO

MINIMUMO

Komunistinės Jugoslavijos 
organas «Borba» pripažįsta, 
kad jaunesniojo amžiaus dar
bininkai tame krašte esą ap
mokami žemiau pragyvenimo 
minimumo Jie uždirbą tik a- 
pie 13 000 dinarų j mėnesį 
(apie 73 DM) Su tokiu uždar 
oiu nesą galima pragyventi.

KARININKAI PER GAUSIAI 
APDOVANOJAMI LAIKRODĖ

LIAIS

Raudonosios armijos orga
ne «Krasnaja Zviesda» kriti
kuojamas įprotys karininkams 
ir kariams kiekv.ena proga

PEtras MLaknis

dovanoti laikrodėlius. Kai ku 
rie karininkai tų laikrodėlių 
turį jau po keletą ir vis dar 
naujų gauną. Kita vertus, vie 
nas karininkas tame pačiame 
laikraštyje nusiskundė, kad 
oro pajėgų vyriausias vadas 
jam jau seniai — prieš me
tus — pažadėjęs dovaną už 
ilgą tarnybą Bet metai praė
ję ir dar šiandien jis negavęs 
to laikrodėlio, todėl jo drau
gai dabar jį nuolat pajuokiu.

PREZIDENTO NOVOTNY AT’« 
VIRI ŽODŽIAI

Čekoslovakijos prezidentas 
Novotny neseniai oficialioje 
kalboje pareiškė, kad dėl kol 
chozų žemo produktingumo 
nesą galima pakelti pragyve
nimo lygio. Tai yra atviras 
prisipažinimas, kad žemės ū- 
kio sukolcbozinimas turi nei
giamų padarinių.

Novotny aštriai pasisakė 
prieš «dogmatizmą», per griež 
tą marksizmo taikymą, neat
sižvelgiant j nraktišką gyveni 
mą Visiems aišku, kad jis čia 
turėjo gaivoje komunistinės 
Kinijos politiką Iš to išsireiš 
kimo aiškėja, kad tarp Mask 
vos ir Pekino idologijos yra 
didelis tarpas. Sovietiniame 
bloke tik Albanija yra pasisa 
kiusi už Pekino kursą, o kiti 
satelitai eina su Maskva.

PER KETUR S MĖNESIUS 
ATBĖGO 66 000 ASMENŲ

Iš nė vieno sovietų sateliti
nio krašto nebėga į Vakarus 
tiek žmonių, kiek iš Vokieti-

1961 m. birželio 3 d. 

jos sovietinės zonos ir Berly 
no sovietinio sektoriaus. Per 
pirmus šių metų 4 mėnesius 
atbėgo iš ten į Vakarų Berly 
ną ir Vakarų Vokietiją apie 
66.000 žmonių Pereitais me
tais tuo pačiu laiku buvo apie 
40 C00

7 CENTNERIAI GRŪDŲ NUO 
HEKTARO

Lenkijos valstybiniai ūkiai 
kai kur dirba su dideliais 
nuostoliais Grūdų iš hektaro 
gaunama tik apie 7 centne
rius Pieno primelžimas taip 
pat menkas Aplinkiniai savi
stovūs ūkininkai iš tokios pat 
žemės gauna žymiai dides
nius derlius.

UŽSIENIO STUDENTAMS 
DRAUDŽIA PROVINCIJOJE 

VAŽINĖTI

Komunistinė Čekoslovaki
jos vyriausybė ypač pasta
rais keliais metais priviliojo 
iš Afrikos ir Azijos studentus 
į savo kraštą Bet jie. pasiro 
do iš Pragos be specialaus 
leidimo negali išvažiuoti Kai 
kelios tų studentų grupės ry 
žosi pavažinėti Slovakijoje, 
juos saugumo policija suėmė 
ir gražino į Pragą.

KRĖVĖS VARDO LITERATŪ
ROS PREMIJĄ LAIMĖJO

V. RAMONAS

Vinco Krėvės vardo litera 
tūros premija (Montrealio Aka 
deminio Sambūrio) teko rašy 
tojui Vincui Ramonui už apy 
sakų rinkinį «Miglotas rytas»- 
Iki šiol toji premija teko J. 
Aisčiui, J. Mekui ir M. Kati- 
liškiui.

LIETUVIŲ EILĖRAŠČIAI 

ANGLIŠKAI

Prie gražių ir sėkmingų St. 
Zobarsko pastangų angliškai 
kalbančiai visuomenei patiek 
ti lietuvių prozos vertimus, 
rašytojai Clark Mills ir A. 
Landsbergis dabar jungiasi 
su poezijos vertimais. Jie ruo 
šia lietuvių poezijos antologi
ją anglų kalba. Išleisti apsiė 
mė leidykla Voyages Press, 
35 West 75th Street — New 
York 23, N Y.

DU LIETUVIŲ LEIDINIAI 
APIE ŽALGIRĮ

Be Bostono «Keleivio» išleis 
tos istorikės Vandos Sruogie
nės lietuvių kalba knygutės 
(24 pusi). apie Žalgirio mūšį, 
neseniai išėjo K R Jurgėlos 
leidinys anglų kalba: «Ta®- 
nenberg» («Tannenberg Egl:- 
ja-Grunwald-15 July 14;0, by 
Constantine R. Jurgėla, Ph 
D. Published by Lithuanian 
Vete ans Association «Ramo
vė», New York 1961. 104 pusi). 
Knygoje yra daug paveikslų 
ir eilė žemėlapių.

— Vytauto Alanto romanas 
«Tarp dviejų gyvenimų» jau y- 
ra išverstas į anglų kalbą ir da 
bar verčiamas į vokiečių kal
bą Lietuvių rašytojams, besis 
kverbentiems į svetimas litera 
tūras, linkėtina sėkmės.
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Budai Organizaciniam Veikimui 
Stiprinti 

IRENA ŠIMONYTĖ

5. GINK VISŲ TEISES

Kiekvieno nario pareiga iš 
rinkti vaidybą kuri būtų tikra 
organizacijos reprezentatorė, 
ir kuri žiūrėtų kad visur ir 
visada teisingumas būtų išlai 
kytas Niekas negali balsuoti 
už tave. Jei tu moraliai ne 
paremsi gerų kandidatų j val
dybą, ar jeigu už juos nebal 
suosi. gali atsitikti kad bus iš 
rinkta negera valdyba nesi 
domės darbu, ves organizaci
ją į apatijos kelią. Todėl žiū
rėk kad:

a) Atsakomingi nariai būtų 
išrinkti į valdybą. !r kai jie 
bus išrinkti, padėk jiems at
likti darbą

b) Valdybos narių pareigos 
būtų teisingai padalinto?, kad 
vienas nebūtų užkrautas visų 
darbu o kiti nieko nedarytų.

c) Svarbūs dalykai būtų 
sprendžiami pirma Mokėk at
skirti esminius nuo neesminių 
dalykų

d) Organizacijos veikimas 
būtų gyvesnis; kad prisidėtų 
ir Me nariai, kurie rečiau pa
sirodo.

6 KIEKVIENAS GALI PRISI
DĖTI SAVO DALIMI

Nesvarbu kokia tavo padė
tis ar išsilavinimas, tu gali 
daug padėti prisidėdamas prie 
organizacinio darbo Pavyz
džiui:

•»» <♦» ♦» ■»» «o» ♦» <♦» «» ♦» -o» ■»» ♦

V

Šachmatu Skyrius
Veda JI OZAS TIJŪNĖLIS

KAIP KERTA FIGŪROS

Nukirst figūrą, reiškia nu
imt nuo lentos priešininko fi
gūrą. ir laukelyje kuriame ši 
figūra stovėjo, padėti savąją 
figų ą. Visos figūros įšskirian 
eilinį, kerta tuo pačiu būdu 
kaip ir vaikščioja

Eilinis vaikščioja statinėmis 
eilėmis, o kerta įstrižinėmis 
Pavizdžiui, eilinis stovintis 
laukelije d4 galės kirst figų 
ras stovinčias laukeliuose c5 
ir e5.

Kirtimas praėjusio (en pas 
sant) —Jeigu pavarysime ei
lini, stačiai j antra priešais 
laukeli, pavizd.: d2 — d;, pra 
eidami pro priešininko eilini 
pavizdž stovinti laukelyje e4 
šis paskutinis gali jį nukirst, 
ir keta taip, kaip butu kirtęs

a) Moksleivis ar studentas 
prisidėdamas prie savo moky 
klos arba šiaip tinkamos or
ganizacijos turės plačiau išsi 
lavinti ir draugams padėti per 
paskaitas, susirinkimus, dis
kusijas ir 11

b) Mokytojas, pamatys kad 
priklausydamas prie mokyto
jų organizacijos kur spren
džiama mokslo problemos ga 
lės giliau pašvęsti savo mo
kiniams

7. SKATINK KITUS GERINTI
SAVO ORGANIZACIJAS

/
Net ir nepriklausydamas 

prie organizacijos tu gali ne
tiesioginiai jai padėti Jei esi 
motina brolis ar sesuo, gali 
raginti savo vaikus ar brolius 
kad prisirašytų prie tinkamos 
organizacijos, kad lankytų su
sirinkimus, kad būtų aktyvūs 
nariai.

8. GERBK KITUS

"aug gerų darbų būna su- 
gau-ata dėl nesusipratimų tarp 
narių. Kiekvienas o ganizaci- 
nis darbas duoda progos pa
naudoti Kristaus pasakytus 
žodžius: (Lukas 6 3i) «Kaip no 
rite kad žmonės jums darytų 
taip ir jūs jiems darykite».

Jeigu nori juos išpildyti:
a) duok pasiūlijus, bet ne

norėk kad tavo pasiūlimai bū 
tų visuomet priimti.

jeigu būtume pavarė mūsų ei 
tini. į laukeli d3. Tičiau ne 
nukirtus tuojau, vėt au kirsti 
šiuo bu ;u negalima

Pastaba: Šachmatuose kirti 
mas n ra priverstas, kaip 
atsitinka darnu lošime

Viena iš šimto Vilniaus bažnyčių.

b) Mokėk išklausyti kitų 
žmonių pasiūlimus ir idėjas

c) Nekritikuok kitų idėjas 
be reikalo.

d) išmok nusijuokti pirma 
iš savo klaidų, o ne iš kitų.

e) Buk atsargus kad kriti
kuojant kito idėjas nebūtų at 
mestas geras pasiūlimas.

f) Padrąsink nedrąsiuosius 
kad jie irgi k Ibėtų ir duotų 
savo pasiūlimus, kad jie ne
galvotų kad jų idėjos nėra 
svarbios. Neleisk kad kiti iš 
jų pasijuoktų.

9. DAUGIAU DIRBK - MA
ŽIAU KALBĖK.

Yra klaidingai manoma kad 
komplikuotos gyvenimo pro
blemos < ali būt išspręstos tik 
tai su žodžiais. Jeigu tas bū. 
tų teisybė, ,au seniai nes tu 
retume pasauly taiką

Todėl, kad neatsidk” kai 
tu ir tavo draugai daugiau kai 
bėtumėte negu {vykdytumėte, 
paragink kad kiekvienas pa
aukotų kokią pusę valandos 
darbo vietoj penkių minučių 
kalbos. Ka'p šv Jonas sakė: 
(Jonas 3.18) «Mano vaikeliai, 
nemylėkite žodžiu, nė liežu
viu. et darbu ir tiesa»

Žiūrės kad posėdžiai ir su
sirinkimai nepasiliktų tiktai 
prie kalbų, kad diskutuojami 
reikalai būtų įvykdyti, ir pa
matys kokių gerų rezultatų 
pasieki i. . ,

10. ATLIK SAVO PINIGINĘ 
PAREIGĄ

Tebūna tavo organizacija 
didelė ar maža, jos darbams 
reikalingas pinigas. Todėl, 
kad darbai būtų greičiau ir 
geriau suorganizuoti, nepa
miršk atlikti savo piniginę 
pareigą.

11. NEPERVERTINK PASI
LINKSMINIMŲ

Pasilinksminimas turi svar
bią rolę visose organizacijo
se. Bet reikia saugoti kad šo 
ki i, vakarėliai, pikninkai ne 
būtii statomi pirmoj vietoj to 
kiose organ za ei jose kiiruj 
idealai yra aukštesni negu pa 
prasto pasilinksminimų kliūbo.

12 S UGOK ORGANIZACIJA 
NUO PAVOJINGŲ ELEMENTŲ

Buk visuome atsargus kad 
tavo organizacijos vardas ne 
būtu pavartotas neigiamiems 
tikslams. Ir gerose organiza
cijose blogi elementai gali 
įvesti blogų papročių. Buk vi 
suomet atsargus kad b'ogiele 
mentai nepasinaudotų savo 
laisvę sugriaudami organiza- 
cims laisvę.

Kaip matai, tavo organiza
cija priklauso nuo tavęs. Tad 
prisimink: «DAUGIAU ĮNEŠI 
PASAULIN ŠVIESOS UŽDEG
DAMAS VIENA ŽVAKUTE NE 
GU VISĄ LAIKĄ KEIKDAMAS 
TAMSĄ».
(Naudota Amerikos Christofo- 
rų sulinkta medžiaga Autore)

ATEITININKŲ IŠVYKA

Kaip jau daug kartų buvo 
arsinta įvvko šį sekmadienį. 

Po 7 vai. šv. Mišių pilnas au 
tobusas dainuojančio jaunimo 
leidosi į Rio Grande < ras pa 
gazdinęs šaltoku rytu sušvito 
nepaprastai gražia saulėta ir 
šilta diena. Pasiekus vietovę 
tuoj prasidėjo darbas, vieni 
žuvavo. Kiti irklavo laivelius, 
treti kepė «churrasco», kiti 
šiaip ką nors prasimanė, Al
binas net maudėsi.

Po pietų automobiliais pra
dėjo rinktis svečiai ir namuo 
se likę moksleiviai. Atvyko 
Dėdė Juozas svečias Kun. J. 
Giedrys S.J , p p Šimoniai, 
p p Jodeliai, Trajackai. p. Za 
lubienė, p Jurgelevičienė ir 
daug kitu tėvelių.

3 vai. p p. visi darbai susto 
jo visi iškilautojai rinkosi ge
gužinėms pamaldoms Miško 
šlaite sugiedojome ievo Mo 
tinos litaniją.

Gražiai praleidom dieną. 6 
vai kai šitoje tarpkalnėje jau 
buvo visai tamsu, kūrėme lau 
žą. Gaila, jokios programos 
iš anksto laužui nebuvo pa
rengta, tai ją palikome impro 
vizuotai. K ekvienas, kurs bu 
v o iššauktas, turėjo ką nors 
pasirodyti, į «nelaimingųjų» 
skaičių pateko net vyresnieji. 
Pasitaikė visai neblogų nume
rių. Sudainavome daug dainų. 
Į laužą atėjo ir ponas Ssau 
džionis, jam visi garsiai ir 
nuoširdžiai padėkojome už lei 
dimą naudotis vieta;

Kai gražiai liepsnojęs lau| 
žas ėmė gęsti, sugiedojom 
«Lietuva brangi» ir sukalbėję 
vakarinę maldą lipome atgal 
į autobusą. «Chiau» gražiajam 
ežerui ir namo sugrįžome vė 
lai, pavargę bet patenkinti. 
Dėkingi Dievui už gražią die 
na ir Tenai Šimonytei ir Os 
valdui Švitrai už išvykos su
organizavimą. Kadangi Šita 
išvyka labai patiko, tai tiki
mės, kad nelabai trukus bus 
kita

P, Satkūnas

KERMOŠIUS JAUNIMO
NAMAMS

Liep s mėnesio šeštadie
niais Vila Zelinoje bus ren
giamas kermošius, kurio pel
nas bus skirtas jaunimo na
mų statybai Jaunimas, kaip 
ateitininkai, choristai, Filhas 
de Maria ir kongregadai pa 
žadėjo kermošiui efektingą 
talką Birželio 11 dieną («ek- 
mad’enj) po piet bus organi
zuotas kermošiaus fantų rin
kimas.
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1961 m. birželio 3 d. MUSŲ LIETUVA 5 pusi.

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

4.0-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, 111 aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras em geraiGEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama 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 pasiunčia m e naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
i

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ícruA”
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 ------

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

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 
.151,

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zetina, 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.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

liKMÀC# CARK1EKI „„
indoya vanduo yrr senai žinomas gėrimas, 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visa dos naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

EJC&1TOIRBO

J^laâcimento

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

Irmãos Nascimento
REC. C.R.G. SP. Mro 1.4F4

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

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

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

Skaitykite «Músu Lietuva» RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 V.LA ALPINA
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— Laiškai: Onai Sabonienei 
G. Teresevičienei. M. Macai
tienei, K Juzėnui, S. Terese
vičienei, Stasiui Jurgelevičiui, 
8. Pakalniui. J. Rinkevičiui, 
V. Pundzevičiui, I Ku kienei, 
M. Vinkšnaitienei.

KAIP IŠAIŠKINTI?

Kitados didysis lietuvybės 
žadintojas Dr V. Kudirka, ma 
tydamas daromas lietuvių tau 
tai skriaudas ir neteisybes, gi 
lietuvybės ugnelės Ižą intojų. 
šviesuolių esant labai mažam 
būreliui, F rašę kad 1 ūdnos 
mintys galvon ateina.

Nelinksmiau Dr. Kudirka iš 
sireikštų ir apie šiandieninę 
Lietuvos padėtį Ji pavojin
gesnė šiandien negu carų mė 
tais.

Dar daug liu Iniau atsilieptų 
apie didelę dalį išeivijos, ki
tados buvusios «sąminingos», 
puikiai sugebėjusios apie tė
vynės meilę nukalbėti, išėju
sios liudyti į platų pasaulį tė 
vynei daromų skriaudų ir ne 
teisingumų ir anot Brazdžio
nio šaukt | i etų vį prie lietuvio 
eiti Tėvynės gelbėti. Deja, gy 
venimas eina kitu keliu Šiuo 
kart tik vienas pavyzdys. Lie 
tuvių Bendruomenė išrinko ta 
rybą. Sąraše yra 42 pavardės 
sutikusių statyti savo kandi
datūras. Beveik po trejų me
tų jau nėra kandidatų tarybai 
papildyti, nes vie_i pasitrau

Escritório Contábil Vila Zelina S C ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.Jl

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOs MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transfer/ncias 
de firmas - ''onttatos na Junta Comercial - Disimtos nu ainiu Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta < omcrcv'1 ■ Escritos com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO E DOS CAM ' OS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

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.

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

ANTANC £>AVIL€)N1O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prol. Gustavo P. dc 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.

kė, kad su nepatinkamu vei
du negali prie vieno stalo su 
sėsti, kiti ne uri laiko, nes 

motorizuoti, pėsti ne
vaikščioja. tai turi toliau iš
vykti oro ir sūraus vandens 
paragaut' Kitiems šiaip nėra 
ūpo. O didelių sprendimų va 
landos artėja. Kaip jas sutik 
sime ir kaip savo pareigą Tė 
vynei atliksime?

P. J.

— Inž. Petras Baltėnas su 
žmona išskrido Kanadon nuo 
latiniam apsigyvenimui Lai
mingai įsikurti naujame kraš 
te.

JAU 20 METŲ

Birželio m 13 14 d sueina 
20 metų nuo masinio Lietuvos 
gyventojų trėmimo Sibiran, 
kur daugelis sunkaus darbo 
ir bado buvo pakirsti - mirė. 
Jų kančių Lietuva niekados 
neužmirš

‘ isos trys °abal ijo koloni 
jos rengia šių liūdnų įvykių 
minėjimą birželio m 18 d. 
(sekmadienį), 7 vai vakaro 
São Bento gimnazijos salėje. 
Programoje bu momentui pri 
taikintų, kalbų ir meninė da 
lis. Pagrindinę kalbą kalbą 
pasakys deputatas Modesto 
Guglieme

— Vila Anastacio, Basana
vičiaus Mokyklos Rėmėjų Bū

Amerikos karo aviacija mêeina balioną, kurio diametras 
yra trijų metru 6 cm Jis bus paleistas j erdves «Scout» ra
ketos pagalba Matomos dėmės yra įvairios spalvos kontro
liuoti temperatūros įtakai ir oro tankumui.

nelis, per Fetrines ruošia šu- 
raškas.

— Rašytoja Karo ė Pažėrai 
tė Kaseliūpienė iš Kolumbi
jos rašo, kad nors naujoje 
vietoje yra neblogai, bet São 
Paulyje buvo geriau nes dau 
giau lietuvių.

— Seselė M. Marcelina 6 
k birželio m. išvyksta Ame 
rikon ilgesniam laikui. Jos tė 
vėliai Bernotai kurie nekar 
tą yra pa-ėmę ir «Mūsų Lie
tuvą*. birželio m 13 d. švęs 
50 metų jubilėjų vedybinio 
gyvenimo.

vliko žygiai didžiųjų su
SITIKIMŲ PROGA

Ryšium su JAV Prezidento 
Kennedy kelione į Europą ir 
planuojamu pasimatymu su 
Sovietų Sąjungos diktatorium

iw iiiBv.u — »i-ffrrffįĮrr~Trmi ■ nu ■■ 

GEROMIS SĄLYGOMIS PARDUODAME 
(arba keičiame į namą Vila Zelinoj) 

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

Gatvė asfaltuota.
Nuosavybė randasi prie pat asfaltuoto kelio PiEDADE 

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

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.

Lietuviškos Siuntiniu Firmos Atstovybe

PRAÇA DA SÉ, 399 4’0 ANDAR. SALA 404. TEL. 36 8539

Maisto ir rūbu siuntiniai
Lietuvą su jau apmokėtais muilinės mokesčiais

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

Nikita Chruščio u VLIKo Pir 
miniokas Dr A. Trimakas spe 
cialiu raštu kreipėsi į Prezi
dentą Kennedy, primindamas 
Lietuvos reikalą ir prašyda
mas kelti sovietinio kolonia
lizmo klausimą.

VLIKo Vykd Taryba daro 
žygius Europoje ryšium su 
Prez. Kennedy pasitarimais 
su Prancūzijos Prezidentu de 
Gaulle ir D Britanijos Min. 
pirm Hc.Milian.

IŠĖJO «RUDA IR RAUDA»

Tai poezija iš Lietuvos ir 
Sibiro, išleista leidyklos «Už 
žmogaus laisvę». Šiuo nedide 
liu leidiniu pradedama Tėvy 
nės Kūrinių Serija. Knygelės 
pradžioje yra leidėjų žodis ir 
trumpas komentaras: toliau iš 
spausdinta ištisa eilė lietuviš 
kų eilėraščių, sukurtų paverg 
tame krašte ar Sibiro ištremi 

me. Knygų ylatintcjai ją gali 
gauti užsakydami vLIKo ad
resu. Knygelės kaina 25 cnt. 
Joje yra 40 puslapių.

Apie knygelės pasirodymą 
a: kiru keliu informuoja an
gliškoji spauda bei agentūros 
paduodant keletą vertimų į 
anglų kalbą

— A RačinsKas Vilniaus u- 
niveisitete apgynė disertaciją 
tema: «Svarbiausieji dabarti
niai geomorfologiniai procesai 
Rytų Lietuvos aukštumose»- 
Račinskas y a Van ens ište
klių naudojimo ir apsaugos vai 
dybos vyr inžinierius.

Narimantas Karvelis tame 
pačiame Vilniaus universitete 
apgynė disertaciją tema: «Cin
ko fosfidortermochemii ių savy 
bių tyrimas»

Gražina Žitkutė geg 23 Vil
niaus univ. ginė disertaciją te 
ma: «Lietuvos svarbiausiųjų 
durpių rūšių dispersinių frak 
eijų sudėtis».

PAJIEŠKOMI:

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- 
gotėiė, Anelė Buruskaitė ište 
kėjusi už Markulio Visi kilę 
iš Kybartų valse., Vilkaviškio 
apskr.

Pajieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi pra
nešti «M.L.» redakcijai.
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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. Pro? 
Gustavo P de Andrade. 46 
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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