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VAŠINGTONAS IŠDAVĖ NAUJUS PRIPAŽI
NIMO DOKUMENTUS LIETUVOS DIPLOMA

TINIAM ATSTOVUI IR KONSULAMS
Žiniomis iš Vašingtono, JAV 

Valstybės Departamentas iš
davė Lietuvos Atstovui Vašing 
tone, J. Kajeekui, naują do
kumentą, kuriuo Jungtinės 
Amerikos Valstybės pareiškia, 
kad jos nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, to 
liau pripažįsta Lietuvos akre 
dituotus pareigūnus JAV-se 
ir tęsia su jais santykiavimą. 
Kartu liudijime pažymėta, kad 
J. Kajeckas laikomas šiuo me 
tu Lietuvos Pasiuntinybės Va 
šingtone galva. Panašūs pri
pažinimo dokumentai išduoti 
ir Lietuvos kone ulariniams ats 
tovams Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse: Lietuvos genera

Pavergtųjų Tautu Atstovai Ragino Prezidentą 
Kennedy is Chruščiovo Reikalauti Isipareigo-

Kaip kiekvienos tarptauti
nės konferencijos metu, taip 
ir prezidento Kennedy ir 
Chruščiovo susitikimo proga
Lietuvos laisvinimo veiksniai 
ir PET (Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas) kreipėsi savo 
raštais į Amerikos prezidentą 
prašydami to susitikimo metu 
nevengti priminti ir paverg
tųjų tautų laisvės reikalo.

VLIKo pirmininkas dr. A. 
Trimakas specialiu raštu krei 
pėsi į prezidentą Kennedy, 
primindamas Lietuvos reika
lą ir prašydamas kelti sovie
tinio kolonializmo klausimą.

Savo kelio VLIKo Vykd Ta
ryba daro žygius Europoje ry 
šiem su prezidento Kennedy 
pasitarimais su Prancūzijos 
prezidentu de Gaulle ir Didž, 
Britanijos min. pirm. Mac 
millan.

PET rašte į prezidentą Ken 
nedy gegužės 26 d. primena 
mi jau anksčiau JAV vyriau 
sybei įteikti pareiškimai (1961 
m. vasario 14 d. ir 1961 m. 
balandžio 11 d.). Taikos fron 
tas Europoje ir bendrai sėk
minga gynyba prieš sovietinę 
agresiją yra įmanoma tik at
stačius laisvę pusėje Europos 
kontinento. Rašte prezidentas 
įsakmiai prašomas nepripažin 
ti jokioje formoje esamąjį sta 
tus quo Rytų Europoje, nes 
dabartinė padėtis yra sudary 
ta smurto priemonėmis. Pre
zidentas ypač įsakmiai pra
šomas

«aiškiai pareikšti Chruščio 
vui, kad karo meto ir poka tonų.

liniam konsului New Yorke. 
J. Budriui. Lietuvos konsului 
Čikagoje, dr P. Danžvardžiui, 
Lie uvos garbės konsului Los 
Angeles, dr. J Bielskiui Lie 
tuvos garbės konsului Bosto
ne, A. O. Šalnai.

Naujųjų diplomatinių ir kon 
sularinių dokumentų išdavi
mas turi ryšį su tuo, kad po 
prezidento Kennedy išrinki
mo ir Valstybės Departamen 
te (Užsienio reikalų ministe 
rijoje) pradėjo veikti nauja 
administracija, kuri atnaujina 
santykių formalumus su akre 
dituotais diplomatiniais ir kon 
sulariniais atstovais.

rinių teisinių ir politinių įsi 
pareigojimų ir pažadų, lie
čiančių mūsų devynias Ly
tų ir Centro Europos valsty
bes, įvykdymas yra sąlyga 
bet kokiam JAV santykių 
su Sovietų Sąjunga norma- 
lizav mui ir kad jokiomis 
aplinkybėmis Tamsta nesu
tiksi su >ovielų koloniniu 
mūsų kraštų valdymu > 
Raštą pasirašė PET pirmi

ninkas V. Sidzikauskas (Lie
tuva) ir kitų aštuonių PETe 
atstovaujamų grupių atstovai 
(Albanija, Bulgarija, Čekoslo 
vakija. Estija Vengrija. Latvi 
ja, Lenkija ir Rumunija).

NUTRUKO FED VOKIETIJOS 
IS SOV. SĄJUNGOS DERYBOS

Nuo gegužės 12 dienos Bon 
noje vvko vokiečių sovietų de 
rybos dėl naujos kultūrinių 
mainų sutarties. Senoji šie
met pasibaigė Tačiau dery
bos dabar nutrūko ir sovieti
nė delegacija >š Bonnos grį
žo į Maskvą. Nesutarimų prie 
žastis: Vokiečiai norėjo į su
tartį įjungti ir Vak. Berlyną, 
o tam Maskva priešinasi.

VOKIEČIAMS LEISTA STA
TYTI STAMBESNIUS KARO

LAIVUS

Europos Unijos taryba nuta 
rė leisti Fed Vokietijai staty 
tis karo laivus (kreicerius) iki 
6000 tonų. Iki šiol buvo lei 
džiami tik laivai iki 3.000

— Skandinavijos socialde- 
mokratii jaunimo organizaci
jos atsiribojo nuo Maskvoje 
šią vasarą rengiamo * Pasau
lio jaunimo forumo». Neseniai 
Stockholme įvykusiame posė 
dyje buvo nutarta, kad daly
vavimas Maskvos parengime 
nesuderinamas su priklausy
mu Skandinavijos socialdemo 
kratų jaunimo organizaci
joms.

— Tarp Rygos ir Stockhol 
mo po dvidešimties metų per 
traukos atnaujinta nuolatinis 
susisiekimas su keleiviniais 
laivais. Šiuo metu liniją aptar 
nauja 4500 tonų laivas «Mari 
ja Uljanova», galįs paimti 337 
keleivius. Laivas plaukia per 
savaitę vieną kartą į vieną 
ir kitą galą. Kelionė trunka 
20 valandų Bili tų kainos tarp 
Rygos ir Stockholmo: I kl 91 
krona, Ii ki. 78 kr. ir UI kl. 
65 kr (1 dol. — 5,15 šved. 
kr,).

VOKIEČIŲ TAUTYBĖS TREM-
T LN1 AĄ - r ■ AmerikėnaLs
LÉJE SĄSKRYDŽIU TAUTŲ

APSISPRENDIMO TEISE

Per Sekmines įvairiuose 
Fed Vokietijos miestuose įvy 
ko vokiečių tremtinių organi
zacijų sąskrydžiai, kurių di
džiausias buvo Sudetų vokie
čių sąskrydis Koelue Čia kai 
bėjo ir keletas Fed. Vukieti 
jos ministerių Susisiekimo mi 
nisteris Seebohm rabrėžė kad 
Vidurio ir Rytų Europoje atei 
tyje turėtų įsigalėti nauja tei 
slogesnė santvarka, paremta 
tautų apsisprendimo teise. O 
tremtinių ir pabėgėlių minis 
teris von Merkatz ypač tiki
no pasaulį, kad vokiečiai ne
norį jokio revanšo. Tautų ap
sisprendimo teisės dėsnis tiek 
galingai eina pe visą pasau
lį. kad toji teisė turės įsiga
lioti ir uropoje «Mes siekia 
me. kad ir mūsų kaimynai Ry 
tų Europoje - kurių gyvybi
nes teises mes gerbiame — 
įsijungtų į laisvų Europos tau 
tų sambūrį.

IO.OuO buv. Karaliaučiaus 
gyventojų bu\ o susirinkę “’am 
burge Hamburgo vyr. burmis 
tras Nevermann t k pareiškė 
kad tremtinių nedalios kalti
ninkai yra nacionalsocialistai. 
Bet reiktų vengti kad iš vie 
nos neteisybės gimtų kitos, 
naujos. -- Kitose vietovėse į- 
vyko eilės kitų tremtinių or
ganizacijų sąskrydžių. Visur 
pabrėžtas tautų apsisprendi 
mo teisės dėsnis ir atsisaky
mas savo reikalavimus vyk
dyti smurtu

CHRUŠČIOVUI BUS PRE
TEKSTAS VYKTI Į LONDONĄ

Chruščiovas po susitikimo

Atgarsiai Kennedzio-Krus iovo susitikimo
Abudu didieji — Kennedy 

ir Kruščiovas — jau vėl na 
muose po pirmo susitikimo 
Vienoje. Abudu jau kalbėjo sa 
vo tautiečiams. Tos kalbos bu 
vo labai bendro pobūdžio Ši 
ta dviejų didžiųjų konferenci 
ja geriausiai pavyko, negu vi 
sos kitos lig šiol buvusios, 
nes nei vienas nieko nepra 
laimėjo ir nieko nelaimėjo. 
Pasibaigė lygiomis, braziliš 
kai sakant — partida empa 
tada.

O vienok susitikę netylėjo, 
bet kalbėjo. Konkrečiau kai 
bėjo apie Laose vykstantį ka 
ra tarp komunistų ir vyriau 
syoininkų. Genevoje susirin 
kusi keturiolikos konferenci 
ja lig šiol neįstengė sustabdy 
ti mūšių. Atrodo, kad ir Ken 
nedy su Kruščiovu nieko ne 
nu prendė nes komunis’ai lyg 
pasityčiodami, didiesiems grį 
žus į namus, užpuolė vyriau 
sybininkus ir paėmė vieną

ADLAI STEVENSON ATVYKS
TA BRAZILIJON

Šiaurės Amerikos ambaza 
dūrius Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje Adlai Stevenson 
lankosi po Pietų Ameriką. K e

su Amerikos prezidentu Ken
nedy Vienoje būk numatąs ne 
trukus vykti ir į Londoną. 
Maskvoje nese'niai buvo ati
daryta didžiulė britų pramo 
nės paroda Netikėtai į ja at 
vyko ir Chruščiovas ir davė 
suprasti, kad jis galįs birže
lio mėnesį atvykti į «Sovietu 
Sąjungos buities parodos» ati 
darymą Londone. Britų paro
doje Maskvoje dalyvauja 677 
britų firmos.

’"''AR VIENAS SOVIETINIS 
KAPITONAS PASIRINKO

LAISVE

Gibraltare neseniaiprie krąjh 
to buvo priartėję keletą sovie 
tinių žvejų ir kitokių laivų. 
Nuo vieno sovietinio laivo pa 
sišalino jo kapitonas Viktoras 
Staška ir p prašė britų apsi
gyvenimo teisės Anglijoje. At 
likę pirmuosius apklausinėji 
mus, britai nulydėjo jį į An
gliją. Kad nebūtų klaidingų 
spėliojimų, kapitonas Staška 
savo laive paliko raštelį, kad 
jis nesąs joks šnipas ir papra 
šęs anglų apsigyvenimo tei
sės grynai iš politinių įsitiki
nimų, nenorėdamas toliau gy
venti komunistiniame sovieti
niame režime. — Staška esąs 
kilęs iš Karaliaučiaus.

sako reaguosią ne vien žo
džiais. bet ir ginklais.

O Kruščiovas ne tuščiomis 
atvyko į pasimatymą. Atvežė 
du raštus Amerikos preziden 
tui. Vienas jų yra Berlyno rei 
kalu, kitas nusiginklavimo kon 
rolės klausimu. Jų tbrinys 
dar nėra paskelbtas. Bet ir be 
to jau yra žinoma Kremliaus 
užimta pozicija, tiek kartų vi 
sur kartota Šiuo kartu Mask 
va visa tai surašė ir įteikė 
prez. Kennedž ui.

Amerikos diplomatai skai
tys, atsidėję svarstys ir para 
šys atsakymą.

Atrodo, kad šio susitikimo 
proga prez Kennedžiui buvo 
svarbu susipažinti ir arčiau 
pažinti Kruščiovas; jo galvo
sena ir 1.1. Austrams patiko 
dviejų didžiųjų susitikimas jų 
sostinėje. Paliko daug dolerių. 
Už tat jie jau kelia klausimą, 
kad Jungtinių Tautų Organi
zaciją iš~New Yorko atkelti į 
Vieną.

lionės tikslas paruošti palan
kią nuotaiką ekonominei kon 
ferencijai. kuri prasidės 15 d. 
liepos. Prez. Janio Quadros 
su ambazadoriumi Adlai Ste 
venson susitiks sekmadienį, 
birželio m. 11 d. São Pauly, 
gubernatoriaus vasaros rezi
dencijoje, Horto Florestal. 
Nuostabaus grožio tropikų 
gamtos prieglobstyje bus svare 
tomi įvairūs politiniai Klausi 
mai.

— Birželio m. 4 d, Goias es 
tadas rinko senatorių. Kandi
datai buvo du Vienas jų bu
vęs prezidentas Juscelino Ku 
bitschek Rinkimus laimėjo J. 
K. Ir visai teisingai. Vien tik 
už sostinės perkėlimą šio es 
iado gyventojai už J.K. priva , 
lėtų visur ir visuomet balsuoti,.

— Prez. Janio Quadros nu
baudė Rio de Jane re ve kian 
čią vieną televizijos stotį, su 
stabdydamas jos veikimą trims 
dienoms, už tai, kad ta stotis 
paskelbė, kad Brazilijos-Ar- 
gentinos prezidentų susitiki
mo metu, balandžio m. 21 d. 
buvo kalbėta, kad kariuome 
nė reiktij sumažinti.

Prieš šį prezidento veiks
mą protestuoja dauguma Bra 
zilijos spaudos, žurnalistai, 
deputatai ir kt., bijodami, kad 
nebūtų suvaržyta spaudos lais 
vė ir įvesta cenzūra
VAK. VOKIETIJA NEPATEN

KINTA
Brazilijos įgaliotas atstovas 

Europoje pasirašė prekybos 
(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi. MŪSŲ LIETUVA 1961 m. birželio 1> d-

Tie žodžiai spaudžia Lietuvos širdi
«Tėviškės Žiburiai» paskelbė pasakojimą savo skaityto

jos, kuri pernai iš Lietuvos atvyko į Kanadą. Ji buvo liudi
ninkė R. Mizaros grupės ekskursantų Pasakotoja labai nuo 
širdžia kalba, kaip laukė ekskursijos iš Amerikos ir kokius 

Įspūdžius paliko tie atvykėliai

Skaitydama Tėviškės Žibu
rius radau paminėtą R. Miza 
rą. Apie jį yra tikrai verta pa 
kalbėti. Jukaš jo lauk au kaip 
brolio. Laukėme mes lietuvių 
iš Amerikos. Ir Mizara juk ti 
krai širdyje jautė, kad jo lau 
kia.

Mes susirinkome prie Že
maičių plento Klaipėdos prie 
miestyje ir pradėjome spręs
ti, kas jie tokie, kokie įsitiki 
nimai tų Amerikos lietuvių, 
kurie atvyksta lietuvių paguos 
ti, suprasti Juk lietuvis tik 
laukia paguodos.

Taip befišnekučiuojant arti 
nosi tamsa, vakaras. Už pus
valandžio tikrai turi atyykti. 
Ir štai eina pro šalį kolūkie
tis iš Klaipėdos turgaus. Stab 
telėjęs klausia:

— Ko jūs čia laukiate?
Pasišovęs milicijos pareigu 

nas atsako:
— Ogi amerikonų!
Kolūkietis nusiėmė maišiu

ką su duona nuo pečių, ir ap 
sišluostęs kaktą rasotą, pra 
dėjo šnekėti sakydamas, kad 
stebuklai vykstą Esą jo su
pratimu laukti amerikonų (tai 
yra pagal rusų supratimo sis 
temą) didžiausias nusikalti
mas, sabotažas. O dabar, esą, 
jau ir pati milicija taukia a 
merikonų.

— Tai — sako — niekas 
daugiau nebeišdrįs mums kol
ūkiečiams priekaištauti, kad 
mes nieko nedirbame, o tik 
laukiame amerikonų. — Kolū 
kietis užsimetęs maišelį ant 
pečių, sako: — Mus visur ir 
visada persekioja ir priekaiš 
tauja, kad mes laukiau e o 
tikrovėje pati milicija laukia

Taip su įspūdžiais laukėme 

toliau. Bet štai vėl bėda. Ma
tome čia pat už kokio 100 me 
trų, prie kryžkelės Gargždai 
ir Priekulė, stovi būrelis žmo 
nių su maišais, dėžėmis ir 
krepšiais ir laukia, kad į na
mus kokia mašina parvežtų, 
bet lyg tyčia nieko neveža. 
Aš, turėdama laiko, pasuku 
pas tą būrelį žmonių ir kiau
šiu:

— Ar jums visada reikia 
taip vargti ir ilgai laukti, kol 
į namus grįžtate?

Čia pat buvęs minėtas kol
ūkietis atsakė:

— Matote, čia ta miicijal u 
kia amerikonų, tai mašinos bi 
jo sustoti Juk neturi teisės 
vežti keleivių.

O viena moteris pridūrė sa 
kydama:

— Kad juos kur galas, tuos 
amerikonus. Jei ne jie, juk 
jau būtumėm namuose

Ta p laukėme savųjų lie
tuvių.

Bet štai komunistai sugebė
jo likviduoti tuos, kurie rodė 
tikrosios Lietuvos žmogų. At
vyko mašina, milicijos įsaky
ta, ir net neklausė, ko jūs čia 
tik įsakė greitai lipti ir važiuo 
ti. Bet lietuvis nebebijo taip 
greitai Įsakymo Prasidėjo gin 
čas Moteris rėkia; Kur jūs Ve 
šit? Milicininkas sako į Gargž 
dus. Moteris tvirtina, kad jai 
reikia į Priekulę Bet nekrei 
pė dėmesio. Pradėjo už pe
čių tempti prie mašinos. Tai 
žmonės pradėjo sakyti, jog 
ne Stalino laikai. Bet į tai 
nieko. Tik greitai liepė sėsti 
į mašiną. Viena moteris pra
dėjo sakyti, kad ir ji laukiau 
ti amerikonų. Nu tai sako, 
eik ten, čia negalima Ji, pa-

Jurgis Baltrušaitis

Tėviškė
Aš gimiau tolimoj šalyje, 
Kur laisvužė šešėlių netur. . 
Atminimas tik jos manyje 
Trėmime teišl.ko svetur...

Kristalinė pilis.. Aš žinau, 
Tenai auksu žėrėjo aukštai...
Ir slaptingąją šven ę žinau, 
Ten aušra težydėjo karštai. ..

Aš nelaisvėj sunkiojoj girdžiu 
Neapsakomai mielus gausmus. 
Kurie gaudė tyloj atskardžių 
Ir liūliavo manuosius sapnus . ..

Nekantos ir darbų ūžesy,
Kame vergu aš būvio virtau, 
Vakarinės žvaigždės mirgesy 
Aš tik prarastą šviesą matau...

Tad dėl to taip migloj ataparty
Aš į gimtąjį tolį Šaukiuos, 
Ir benamis nežemės ilgty 
Aš bastaus šiosios žemės keliuos ...

siėmusi maišelį, pradėjo eiti, 
bet tuojau už maišo milicinin 
kas ir sako važiuok namo O 
ji vis tvirtina, kad jai reikia 
į Priekulę. Jai sako, kad ga 
lesi iš Gargždii važiuoti, kur 
norėsi. Ji sako, kad pinigų 
neturinti. Tai, sako, galėsi 
pėsčia eiti, o čia nesimaišyk.

Taip laukėme sesių ir bro 
dių^HeGivitį? •:

Jau 9 valanda vakaro. Gau 
name pranešimą iš deput-.tės 
Rimdeikaitės, kad mūsų sve
čiai vėluoja. Bet publika tuo
jau suprato, kad sugriuvo 
mašina.

Laukiame vistik toliau, nors 
ir porą valandų vėliau, juk 
norisi sulaukti ir pamatyti, o 
gal ir pakalbėti.

Jau buvo tamsoka, kai ma

šina priartėjo Ir R. Mizara 
buvo čia Mano tikslas buvo 
kaiką paklausti apie Ameriko 
je esančius artimuosius, bet 
niekaip negalėjau, nes buvo 
saugojami Garunkščio. vykdo 
mojo komiteto (pirmininko 
Red.) Rimkaus, partijos (sek
retorius? - Red. Rimdeikaitės 
depusatės ir komjaunuolių su 
gėlėmis, kurie jau buvo ir pra 
sikeikę belaukdami. O, be to, 
milicija tik ir žiūrėjo, ką šne 
kėši. O tas Plešenis su savo 
«Tarybinės Klaipėdos» korės 
pondentais tai tik ir lakstė 
aplinkui, o mes tie atlikėliai, 
kitaip sakant, niekam nepri
klausantys, neturėjome baiso.

Dabor norėjosi širdyje paša 
kyti viską tam broliui, kuris 
paguos, supras mūsč pergy
ventą skriaudą, smurtą, ne

kaltai žuvusius pagerbs.
Bet mūsų mieli broliai pra

dėjo savo sveikinimą tiems, 
kurie užgrobti ir sunaikinti mū 
sų brangią tėvynę pasiryžo 
Jie pradėjo sveikinti savo žo 
džiuose raudonąją armiją ir 
visus kovojusius už raudoną
ją laisvę.

Mielas Mizara, skaudu to
liau ir kalbėti. Tie sveikini
mo žodžiai spaudžia Lietuvos 
širdį spaudžia tavo brolio ka 
pą. Jų visų gaila. Žuvo tavo 
brolis, žuvo tavo kaimynas, 
gaila. Bet kodėl tu negalėjai 
su paguoda priminti juos ir 
paklausti drąsiai į akis tų li
kusiųjų, kodėl taip buvo? Juk 
tiesos klausti yra garbė Ne
jaugi, Mizara, širdį palikęs, 
atvykai į Lietuvą, kad tavęs 
visai nejaudino ir nesiryžai 
sužinoti tiesos, o tik įsijungęs 
į rusišką ' sistemą apsvaigai 
ir taip apsvaigęs vaikštai, tvir 
tindamas apie ruskio gėrybes 
kurios papildė Lietuvą. P. Mi 
žara, juk turėjai daug progos 
tiesą kalbėti ir rašyti, bet ne 
nori pasiryžti. Todėl iš šir
dies linkiu tau, grįžk į tiesos 
kelią ir ieškok jos visur ir vi 
sada ir kitiems ją perduok. 
Prisimink Lietuvą teisingai. 
Padėkim jai. Juk tu esi tokios 
pat lietuvės motinos sūnus 
kaip ir daugelis Nejaugi tau 
nerūpi, kad greičiau tavo ir 
mano tėvynė būtų laisva mū 
sų brangi Lietuva? Prisimink 
jos praeitį. Kaip darbininkas 
mylėjo savo gimtinę, mokėjo 
joje būti šeimininku. Aš pri
simenu, kaip man viską pati
kėjo mūsų ūkininkas. Jis ne
galvojo, kad aš vogsiu jo pie 
ną, melždama karves ar svie 
stą sukdama Nebuvo juk nei 
tos minties. O šiandieną? M ei 
žėja dreba. O prie sviesto tai 
jau nieko neprileidžia be par 
tijos. Ir taip darbininkas bijo 
darbininko. Sename dvare te 
ko man dar dirbti. Tiesiog 
net širdis plaka stipriau, kai

(pabaiga 3 pusi)

Tibetiečiu Padėtis
(Tęsinys)

Duodame toliau liudininkų 
parodymus, kaip elgėsi kinie 
čiai komunistai, norėdami su
naikinti budistų tikėjdmą Ti
bete.

ŠAUDO ŠIMTAIS ĮGASDINI- 
MUI

Doi-Gya tsang. Amdo srity
je, 1954 metais liudininko pa 
sakojimu kiniečiai areštavo 
tibetiečius: Chophel Gyaltso 
ir Dolima Kyap. Juodu nebu 
vo turtingi, bet ga testingi - 
visuomet remdavo aukomis 
tikinčiuosius. Kiniečiai jiems 
prikišo:

— Jūs duodate blogą pa 
vyzdį kitiems, šelpdami tikin
čiuosius. Tuo p čiu komunis
tams nieko nelieka!

Liepė sušaukti žmones, kad 
matytų, kokiam likimui jiedu 
skirti. Ant jų pečių pririšo 
lentas, kuriose buvo užrašy

tos jų pavardės. Visiems su 
šauktiems kiniečiai šaukė:

— Šie du žmonės yra tikin 
tieji budistai. Jiedu visą savo 
turtą atidavė dvasiškiams. 
Tuo būdu yra kenksmingi ko 
munistams. Jeigu jiedu būtų 
palikti gyvi, tai savo blogu pa 
vyzdžiu nuodytų jaunimo dva
sią. Todėl jie turi būti sušau
dyti! To paties likimo susi
lauks visi tie, kurie seks juo- 
dviejų pavyzdžiu.

Tie vyrai buvo pririšti prie 
medžio Vėliau juos atplėšė 
nuo medžio, privedė prie duo 
bės krašto ir paleido į pa
kaušį po šūvį taip davė aky 
vaizdų įspėjimą to kaimo gy
ventojams

Kiniečių nuožiūra žmonės 
buvo suskirstyti į tris klases. 
Apie 500 priklausančių toms 
klasėms kiniečiai tuoj arešta
vo Tada gyventojai buvo su 
šaukti į didelį lauką. Buvo 

atrinkti apie 300 žmonių. Ki
niečiai vėl skelbė visiems, 
kad tie žmonės yra kliūtis re 
formai, kad jie laikosi tikėji
mo; juos geriau reikia sunai
kinti anksčiau, negu jie už
krės jaunuosius. Jie būsią su
šaudyti Priklausą dviem že
mesnėm klasėm taip pat b is 
sušaudyti, jeigu jie laikysis 
tos pačios nuomonės!

Kas turi pinigų, turi aukoti 
komunistams, bet ne vienuo
liams ir dvasiškiams. Jeigu 
kas suserga, teieško daktaro, 
o ne vienuolio! Anie du šim
tai bus pristatyti prie sunkių 
darbų, o ne sušaudyti, nes jų 
kaltė esanti lengvesnėj

Pagaliau tie 300 žmonių vie 
nas po kito buvo sušaudyti 
visos minios akyvaizdoje.

Teisininkų Komisija neskel 
bė, bet saugoj > tuos paliūdi 
jimus iki pilnai buvo pati
krinta, kad liudininko pasako 
jimai atitinka tikrenybę. Be 
to, paaiškėjo, kad kiniečiai 
komunistai užmušė ir tuos, ku 

rie prisipaž-mo patys laisvai 
priėmę budistų tikėjimą.

Nansang Ba 1958 metai. 
Virš Nansang buvo nedidelis 
vienuolynas, kuris gyveno ir 
veikė išimtine teise Jamegy 
veno vienuolis Derkong Cbo- 
zey. Ilgą laiką kiniečiai jį pri 
kalbinėjo mesti melstis, apsi
vesti ir eiti dirbti. Liudinin
kui, kuris jam nunešė auką, 
jis pareiškė, kad nenusileis 
niekam, nors jam ir mirtimi 
grasintų.

Ir štai 1958 metų rugsėjo 
mėnesį kiniečiai to vienuoly, 
no šventus daiktus pavertė 
dūmais ir pelenais. Patį vie
nuolį jie išsivedė, sakydami, 
kad jis niekam tikęs. Žmonių 
buvo daug. Visų akyvaizdoje 
kiniečiai paleido į jį kulkos
vaidžio ugnį..

IŠVEŽAMAS JAUNIMAS

Likimas vaikų ir jaunimo 
yra taip pat tragiškas. Štai 
ką pasakoja vienas liūdinin 
kas apie grynus faktus iš Ti
beto sostinės Lhasa.

Kiniečiai komunistai pir
miausia įsteigė keletą moky
klų vaikams. Ten davė jiems 
žaisti, pasižiūrėti filmų ir vai 
dinimų. Patys žiūrovai turėjo 
apsimokėti mėnesinę nuomą. 
Jiems aiškino;

— Jeigu jūs nuvažiuotumė
te į Kiniją, pamatytute daug 
geresnių filmų ir vaidinimų. 
Būtute daug geresni, nes tu- 
rėtute geresnį išsimokslinimą.

Ir vaikai panoro vykti į Ki
niją. Į vaikų apsisprendimą 
tėvai neturėjo teisės kištis. 
Daugel tėvų iš gailesčio mal
davo kiniečių neišvežti jų vai 
kų. Komunistai agitavo vai
kus nuo 12 20 metų amžiaus 
ir daug jų išvežė.

Liudininko tvirt nimu iš Lha 
sa ir Vakarų Tibeto buvo taip 
išvežta virš 3000 vaikų. Buvo 
žadėję už 2-3 metų juos su
grąžinti. Tačiau liudininkas 
jų nematė sugrįžusių. Vaikų 
ir jau ūmo deportacija prasi
dėjo 1954 55 metais.

Liudininkas matė daug jų 
laiškų, rašytų iš tremties tė-
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3 pusi.

MEILE TEATLYGINAMA
Yra vaikų, kurie užmiršta 

savo tėvus ir visą gerą jų 
padarytą. Yra vaikų suaugu
sių ir jau vedusių, kurie savo 
tėvus aprūpina viskuo, kas 
reikalinga žmoniškam pragy
venimui. Bet šie yra nepaten
kinti. Esama daug vyrų, ku
rie save žmonoms duoda tai, 
kad turėtų iš ko su šeima gy 
venti ir pasipuošti. Tačiau 
šios gyvena nepatenkintos. 
Kode ? — Todėl, kad nejau
čia jų meilės. Už meilę tega 
Įima tik meile atsilyginti!

Taip ir Dievo Sūnui už vi
są mums parodytą meilę te 
galime atsilyginti tik meile 
Jo Širdžiai. Be abejo, mes 
švenčiame Jėzaus gimimą, 
kančią, prisikėlimą ir pasiliki 
mą Švenč Sakramente gražio 
mis Kalėdų. Didž Penktadie
nio, Velykų ir Devintinių šven 
temis Tačiau to neužtenka. 
Už Jėzaus meilę mums tega
lime tik mūsų asmeniška mei 
le atsilyginti Štai kodėl gar
binama Švenčiausia Jėzaus 
Širdis!

(pabaiga iš 2 pusi.)

prisimenu Lietuvą 1925-26 me 
tais. Kaip buvo gera. Daina 
tik ir skambėdavo vakarais 
per kaimą, nieko nebijojai. 
Mylėjo lietuvis lietuvį. O šian 
dieną skausmai ir vargas Lie 
tuvą kamuoja. Kas gi kaltas? 
Ogi tokie panašūs į Mizarą, 
kurie pataikauja okupantui, 
nežinia kodėl Dovanoji tam 
pataikūnui, kuris gal už duo
nos kąsnį pataikauja, bet jo
kiu būdu nesuprantamas tas, 
ku. is laisvame krašte sau šven 
tą duonelę valgydamas, gar
bina okupantą, prispaudėją 
savo gimtinės Lietuvos. P. Mi 
žara, jei dar tektų tau lanky 
tis Lietuvoje, suprask teisin
gai. O tiesa nugali ir šėtoną. 
Tai aš turiu mintyje, kad ta
vo tiesa gal kartais prisidės 
brangios gimtinės rytojui. O 
jo laukia.

vams. Iš pradžių vaikai rašė, 
kad gyvenimas esąs labai 
runkus, kad dirba laukų dar
buose kad juos moko komu
nizmo ir kitų politinių dalykų 
bei kiniečių kalbos.

Jis neabejoja, kad laiškai 
buvo cenzūruojami Vėliau laiš 
kuose rašoma, kad jie esą la 
bai laimingi ir puikiai auklė
jami.

Kai kurie Lbassa gyvento
jai ryžosi vykti į Kiniją, nu
vežti savo vaikams dovanų ir 
drabužių Nustebo sužinoję, 
kad jų laiškai buvo cenzūruo 
jami. Vaikai perspėjo tėvus, 
kad jie nieko blogo nerašytų 
apie kiniečius, nes už tai rei
kėsią jiems žiauriai atsakyti. 
Tuo metu buvo įvesta cenzū
ra ir jokių vaidinimų ir fil
mų nebuvo, kaip anksčiau 
jiems buvo žadėję.

Kitoje Tibeto vietoje kinie
čiai taip pat viena diena pa
skelbė, kad vaikai abiejų ly
čių turi vykti į Kiniją išmok
ti komunizmo doktrinos. Su

Taigi pamaldumas į Jėzaus 
Širdį yra nuoširdi pagar
ba ir meile mus myliu 
čiam Jėzui, Jo Širdžiai, kuri 
tos dieviškai žmogiškos mei- 
ės mums centras ir simbolis, 

ženklas
Užtat Bažnyčia skatina mus 

šį penktadienį švęsti Jė
zaus Širdies šventę, 
kad viešai atidėkotume Jė
zaus Širdžiai už mums vis tei 
kiamą meilę Švenčiausiame 
Sakramente, kad atsiprašytu
me už įžeidimus, išniekinimus 
ir šaltį kurių patiria ta mylin 
ti Širdis iš mūsų pačių ir ki
tų žmonių...

Užtat per visa bi r ž e 1 i o 
mėnesį Bažnyčia ragina
mus prisiminti, apmastyti tą 
didžią meilę mums, jai atsidė 
koti. perprašyti ją už įžeidi
mus, atsiteisinant maldomis, 
atgailomis, atsilyginimo Ko- 
manijomis.

Ir teigiamai skatina mus tuo 
pačiu žavėtis, grožėtis Jėzu
mi, plėsti jo meilės Karalys 
tę savo širdyje, savo šeimoje 
ir aplinkoje.

Už meilę tegalima atsilygin 
ti meile. Parodykime tad Jė
zui savo besižavinčią dėkin-
gają meilę pagal savo išga
les, laiką ir aplinkybes — ar 
tai įsitaisydami Jėzaus Šir
dies paveikslą ir jį vis gėlė
mis puošdami, ar tai rytme 
čiais pa ukodami Jai savo 
darbus, vargus ir džiaugsmus 
ar prieidami Atsilyginimo Ko 
munijos. ar tai kalbėdami Jo 
Širdies litaniją. Jai giesmes 
giedodami, niūniuodami. Pa
gal išgales — bet parodyki
me kasdien, dažnai!

Tada tik meilė išsilaiko au 
ga didėja, laimingą padaro. 
Tada anot pažadų vienuolei 
M. Margarita Alacoq — Jė
zaus Širdis laimina tuos na
mus, kur garbinamas Jo Šir
dies paveikslas, teikia toms 
šeimoms taiką ir visas jų luo 
mui reikalingas malones, duo 

šaukė tėvus ir pranešė jiems:
— Kas esate ištikimi komu 

nizmui. turite leisti savo vai 
kams vykti į Kiniją Kurie at 
sisakys. tai bus pakankamas 
įrodymas jų neištikimybės At 
sisakiusiems gręsia blogas 
traktavimas, areštas ir jų gi
minės išnaikinim <s. Jie taip 
pat bus išsiųst? į Kinija!

Kai kurie tėvai vistiek mal 
davo kiniečių grąžinti jiems 
vaikus. Tie tėvai buvo išnie 
kinti visų akyvaizdoje: proko 
munistiškai nusiteikę tąsė 
juos už plaukų ir atėmė jų 
maistą. Liudininkas nematė 
nei vieno tėvo, kuris pabėg
tų nuo kankinimo už savo 
vaikus.

Vaikai buvo vežami be pers 
pėjimo Iš viso buvo išvežta 
apie 100 vaikų nuo 10 iki 20 
metų amžiaus Liudininko pa 
rodymu, trys ketvirčiai buvo 
jaunuoliai mažiau negu 17 
metų.

Išvertė St R.
(Bus daugiau)

MŪSŲ LIETUVA

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

Skaidriame veidrodyje baltas žiedas rymo, 
Kaip išblyškusi žvaigždė..
Baltaplaukis vaikutis tiesia rankutę - 
Sustingusi kažko laukia gelmė.

Aplinkui strėlėmis šaudą vėjo žirgeliai 
Stikliniais sparneliais vaivorykštė mirga. 
Jiems šypsosi mėlynos akutės vaikelio, 
Rausvi piršteliai žiedelį virkdo.

Gelmės juoda akis grėsmingai mirkčioja 
Viliodama švelnią mažą rankutę: 
Lyg vėjo botagai nendrės palinko 
Ties baltaplauke galvute.

Staiga sušiureno kvapnūs ajarai. 
Kažkas lengvai jais prabėgo...
Palinkusį vaikutį apgaubė sparnai 
Permatomi, bet stiprūs dangiškąja jėga.

Nematoma ranka nuskynė baltą žiedą, 
Padėjo į rausvą delnelį. -
Vaikas krykštaudamas pakrantės lakštingalą, 
Paslėpė rasotame žiede veidelį. -

Ir supėsi nustebusios išdidžios nendrės.
Vėjo žirgeliai žaibais išnyko.
Nema omą ranka draikė baltas garbanas 
Puošdama jas saulės vainiku.

KĄ VOKIEČIŲ ŽURNALiS- 
TAS MATĖ VILNIUJE

«Stuttgarter Zeitung» geg. 
5 d laidoje davė savo bendra 
darbio reportažą apie vizitą 
Vilniuje. Korespondentas skri 
do iš Maskvos į Berlyną ir 
Vi’.niuje buvo numatyta 2 vai.
per.rauka Bet kai paaiškėjo, 
kad Berlyno aerodromuose di 
dėlė migla lėktuvas toliau ne 
fk ido ir keleiviams teko Vii 
niuje pernakvoti. Ta progą 
žurnalistas panaudojo truputį 
mieste apsidairyti.

Vilniaus aero stotis esanti 
gerai Įrengta tačiau kiek se
novišku stiliumi -u didingais 
stulpais. Tebekabąs aliejinis 
Stalino paveikslas... Vilniaus 
aerostoties restoranas pirmu 
žvilgsniu primenąs liuksusi
nes Kremliaus sales. Ant vi 
sų stalų porcelaniniai indai ir 
stiklai su auksuotais kraštais.

Kai paaiškėjo kad Vilniuje 
reiks nakvoti, kilo nakvynės 
klausimas Aerostoties vieš
butyje esą tik patalpos su 12 
lovų. Bet vestibiulyje buvę 
daug minkštų sofų, kuriose 
buvę galima per naktį pas- 

da palaimos jų užsiėmimams, 
nusidėjus tampa gailestingu
mo šaltiniu ir visada paguo
džia visuose sunkumuose

P D. 

nausti, nors patalpos ir šal
tos.

Aerostoties viršininkų leidi
mu buvę galima (kad ir be 
pasų) vykti į Vilniaus miestą 
autobusu Vilnius darąs šva
raus miesto įspūdį. Pačiame 
mieste namai e«ą išlaikę bū
dingą architektūrą. Autobusų 
susisiekimas labai gyvas, krau 
tuvės pilnos pirkėjų. Užrašų 
rusiškomis raidėmis esą ma
žai tematyti.

Vyriausioje gatvėje ( turbūt 
buv. Jurgio prospekte; užsu
kęs į seną viešbuti Salės pil 
nos. Užsieniečiai tuoj patrau
kę publikos dėmesį. Daugelis 
kalbą vokiškai Rūbininkas 
dar parekomendavęs įdomią 
kavinę priešus viešbutį. Lan 
kytojams iš \ akarų toji nau
joviška gražiai įrengta kavi
nė buvusi tikra staigmena Ir 
patarnavimas čia greitas. O 
muzikos kapela grojusi mo 
berniškas europietiškas melo 
dijas

Gatvėse praeiviai dėvį sko 
ningai pasiūtus drabužius. Vii 
nius esąs labai senas miestas 
ir stengiasi tą savo pobūdį iš 
laikyti, bet kartu stengiasi 
siekti naujoviškumo.

LAUKA PARUOŠTI - TRUKS 
TA TIK SĖKLOS

Jau prieš keletą savaičių 
buvo spaudoje ir per radiją 
kritikuojami tie kolchozai ir

1961 m. birželio 10 d.

«snv^hozai, kurie laiku neap 
sirūpino sėklomis pavasario 
sėjai Iš Vilniaus radijo pra
nešimo gegužės 23 d matyti, 
kad ir dabar yra tokių kol 
chozų, kurie dar neturi sė
klos. Kitur vėl kukurūzų sėja 
atliekama rankomis, nors'tam 
tikros mašinos stovi patvo
riuose. Bet kai kurie kolcho
zai be rankų darbo negali ap 
sieiti dėl to, kad mašinų iš 
viso neturi.

100 LIETUVOS ŽVEJŲ LAIVŲ 
BALTIJOJE IR ATLANTE

Vilniaus radijo pranešimu 
dabar prie Kanados krantų, 
Šiaurės jūroje ir Baltijoje žve 
joja apie 100 Lietuvos žvejų 
laivų. Jūreiviams, žvejojan
tiems Atlante, dabar ruošiami 
trumpalaikiai papildomi semi 
narai. Galimas dalykas, jie ap 
mokomi ir tokių dalykų, ku
rie su žvejyba nieko bendro 
neturi.

GYVENIMAS PRISPYRĖ 
CHRUŠČIOVĄ KEISTI VISĄ 

ŪKINĘ POLITIKĄ, GAMI
NANT GYVENTOJAMS DAU 

GIAU PREKIŲ

Žiniomis iš Maskvos, Krem 
liūs ryžtasi keisti savo eko
nominius planus. Dar perei
tais metais visas gamybos svo 
ris buvo metamas į sunkiąją 
pramonę. Dabar, anot Chruš
čiovo, Sovietų Sąjunga esan
ti pakankamai apsirūpinusi 
sunkiosios pramonės gaminiais 
ir dėlto esą svarbu gaminti 
daugiau buitinių prekių. Ar
čiau tikrovės bus toks aiški
nimas: Sovietų Sąjungos gy
ventojų masės nenori amži
nai tik naujų penkmečių ir 
septynmečių viltimis gyventi, 
ir nori daugiau prekių ir ge
resnio gyvenimo.

SPEKULIANTŲ TRIKAMPIS- 
MASKVA-VILNIUS LENIN- ’

GRADAS

Iš Maskvos pranešama kad 
pavykę susprogdinti stambių 
spekubantų ratą, kuris veikęs 
trikampyje Maskva-Vilnius-Le 
ningradas. Spekuliantų vadas 
Jan Rokotov suimtas Lenin
grado stotyje, tuo momentu, 
kai iš bagažo apsaugos nore 
jo atsiimti čemodaną su nai
loniniais marškiniais, aukso 
monetom ir svetima valiuta, 
viso 2,5 mil rublių vertės. 
Kartu su juo patraukti atsa
komybėn aštuoni jo padėjė
jai. Šitas spekuliantų ratas 
operavo iki Taškento, Vil
niaus ir Leningrado Maskvo
je susitikimo vieta buvusi 
«Aragwi» restoranas. Pada
rius kratą, rasta pas jį 12 kg 
gryno aukso, be kitų verty
bių. Savo meilužėms įvairiuo
se miestuose jis mokėdavęs 
pastovią «rentą».

— Čekoslovakijos stambiuo
se fabrikuose eilę metų dirba 
rusų tautybės technikai specia 
listai. Bet vietiniai technikai 
nekenčia rusų dėl to, kad jie 
gauna žymiai didesnes algas, 
negu čekai. Čekoslovakų tech 
nikai ir net įmonių veaėjai gau 
na 3000-4000 kronų mėnesiui, 
gi rusų tecunikai «patarėjai» 
ima 15000 kronų mėnesiui ir 
dar daugiau.
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REMKIME JAUNIMO NAMU STATYBOS VAJU
Jaunimas Mus Kviečia Talkon

Kiekvienas žmogus, jei jis 
tik nori būti bent kiek dau
giau nepriklausomas, stengia 
si įsigyti savo namus. Jis pa
kelia daug aukos, daug ko at 
sižada, įtempia visis jėgas, 
kad įsigytų nuosavą kampelį, 
nes supranta, kaip tai yia 
svarbu turėti bent minimali 
nius patogumus (’sau ir šei
mai. Ypač yra svarbu turėti 
laisvę, netrukdant kitiems kar 
tu gyvenantiems, galėti au
klėti savo vaikus, čia leng
viau juos apsaugoti nuo paša 
linių neigiamų įtakų, «nes į 
mano namus, niekas negali 
įeiti pirma negavęs sutikimo», 
Svarbu yra tai, kad žmogus 
yra tikresnis dėl savo ryto
jaus. Jam nereikia bijoti, kad 
štai šiandien ar rytoj savinin 
kas paprašys jį iš užimto kam 
bario išsikraustyti.

Užtai ir popiežiai (savo so
cialinėse enciklikose sako, 
kad darbininkas turi uždirbti 
tiek, kad ne tik galėtų išlai
kyti savo šeimą, bet su laiku 
galėtų įsigyti bent mažą nuo
savybę.

Savi namai yra svarbu ne 
tik atskiram individui, ar šei 
mai, bet ir didesniems žmonių 
susibūrimams organizacijo 
mis. Kiekviena pajėgesnė or
ganizacija stengiasi turėti di 
desnę ar mažesnę tik jos rei 
kalams skirtą patalpą užtai 
stato namus, steigia kliūbus,

v
Šachmatu Skyrius

Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS

MATAS IR PATAS

Užpuldami priešininku Val
dovą. sakysime ša h kad jis 
varytu šią figūrą į neužpultą 
laukelį, arba ją užstotų su ki 
ta figūrą arba nukirstu užpuo 
lančią figūrą. Jeigu nebus ga 
limybės tai įvykdyti, turėsime 
matą, išlošdami tokiu budu, 
partiją.

Pastaba - Valdovas yra vie 
nintélé figura kurią negalima 
palikti užpultą. Ėjimą liekant 
valdovui užpultam priešininko 
figūros, yra nepripažįstą-, ir 
turi būti gražintas atgal.

Patas įvyksta tada, kai ne
užpultas valdovas, būdamas 
vienintéle figura kuri gali vai
kščiot, neturi Jokio laukelio j 
kuri eiti, nes jie yra užpulti 
priešininko figūromis. Tokiu 

ramoves i- taip toliau
Savi namai organizacijai 

daug palengvina darbą, nes ji 
nuo niekeno nepriklausomai 
gali rinktis, daryti susirinki
mus ar kitokiam reikalui bur 
tis. Savo patalpų svarba yra 
dar didesnė jaunimo organiza 
ei jo i s, nes jos duoda galimy 
bę ne tik susi inkti, bet ir sa 
vo aplinka palaiko šeimyniš 
ką savą organizacijos dvasią.

Jau kuris laikas buvo kal
bama ir S. Pauly apie Jauni 
nimo Namų reikalą. Praeitą 
sekmadienį buvo pradėtas va 
jus statybos fondui sutelkti. 
Kunigas Šeškevičius per vi 
sas pamaldas Vila Zelinos baž 
nyčioje paaiškino tokių namų 
svarbą kolonijai ir parapijai 
ir skatino viąus vajų remti. 
Ir tėvas Daugintis S J. laiky
damas lietuviams pamaldas, 
kvietė prie darbo prisidėti: 
Jaunimo namuose ateitininkai 
turės savo ramovę L K B. cho 
ras savo atskirą salę, kongre 
gadai ir Filhas de Mana sa
vo «Sede propria», bus salė 
bendram naudojimui, vieta bu 
fetui, virtuvei ir t.t.

Pirmasis vajaus parengi
mas kermoš us organizuoja
mas liepos i.ėnesį Šį sekma
dienį. kaip jau buvo paskelb
ta bažnyčioje ir pranešta ats 
kirais lapeiiais) jaunimas ke
turiais sunkvežimiais rinks au 

budu, partija skaitosi baigta

ROKIRAVIMAS
Yra galimybės partijoje, tik 

vieną karią, perkelt valdovą 
ir bokštą iš karto, tokiu būdu 
kad valdovas eina du lange 
liūs į bet kurį šoną gulstinėj 
eilėj, o bokštas peršoka per 
jį. ir atsistoja jo šone.

Jeigu šis persikėlimas įvyks 
valdoves šone turėsime ilgą 
rokiravimą, o jeigu valdovo 
šone, trumpa rokiravimą.

Tačiau, šis persikėlymas, 
yra leistinas tik tada jeigu 
valdovas ir bokštas dar nėra 
ėję. valdovas ėra šuoliuoja
mas tarp valdovo ir bokšto 
nes o vi i gura, ir jeigu valdo 
vas neturi pereiti per laukelį 
užpultą priešininko figūros.

J. Narušis

Jurgis Sauerveinas
Lietuvininkai mes esame gimę 
Lietuvininkai mes norim būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pažūt!

(Tęsinys iš 16 nr.)

Tos pastangos kiek su ėtino 
vokietinimo eigą tačiau jo ne 
sustabdė ir negalėjo sustab
dyti ką mes vėl gerai gali
me suprasti gyvendami patys 
Amerikoje

Būdinga, kad už savo pas
tangas Sauerveinas susilaukė 
daug nemalonumų ir iš lietu
vių tarpo. Štai ką rašė klai
pėdietis J. Kalniškys Naujo
sios Romuvos 9 (371) Nr. 1938 
m kovo 6 d.:

«Iš tikrųjų Sauerveinas tu
rėjo saugotis ne vien vokie 
čių, bet ir nuo liet vių Jo 
veiksmų ir pasiaukojimo lie
tuviai nesuprato: jis jiems li
ko svetimtautis, nors visomis 
išgalėmis jiems dirbo Juk tik 
lietuvių bruzdėjimu prieš kal
bos naikinimą ir peticijomis, 
kurių autorius jis buvo, lietu 
viai bent trumpam laikui su

kas ir fantus kermošiui. Visi 
prašomi p remti šį pirmąjį 
vajaus parengimą

Savaime suprantama, kad 
vienas nors ir sėkmingiausias 
parengimas reikiamo lėšų kie 
kio nesukels Fondo pagrin
dą, kaip ir paprastai, turės 
sudaryti geradarių aukos. Jau 
niras tikisi, kad ir šiam rei
kalui atsiras užtekt nái kilnių 
ir duosnių širdžių kurios su
pras jaunimo pastangas ir pa 
rems aukomis. Visi (iš karto 
ar per keH> kartus) paaukoję 
jaunimo namų statybai bent 
dešimts tūkstančių kruzeirų, 
bus laikomi «JAUNIMO NAMŲ 
GARBES STATYTOJAIS» ir 
jų vardai bus įrašyti atitinka
moje garbės lentoje Jei kas 
norttų įamžinti savo ar kurio 
kito asmens gyvo ar mirusio 
(pav. tėvų) vardą ir aukotų 
šiam reikalui didesnę sumą, 
tai jo vardu bus pavadin a ats 
kirą salė. Tai būtų ne tik pa
minklas, bet ir didelis pasi- 
tarnavimas jaunimo reikalams 
Mes visi trokštame, kad jau
nimas augtų krikščioniškoje 
ir lietuviškoje dvasioje, tai 
padėkime sudaryti jam sąly. 
gas JAUNIMAS MUS KVIE
ČIA, ATEIKIM JAM TAL
KON!

stabdė germanizacijos bangą, 
išsikovodami tikybos dėstymą 
gimtąja kalba ir lietuviškas 
pamaldas Jo nuopelnas, kad 
lietuvybė išliko ir mūsų kraš 
te: jis mokė mūsų tėvus, mo
ko ir mus Lietuvą ir jos kal
bą mylėti, sakydamas:

Lietuva and visados 
tarp palaimos, tarp bėdos. 
Lietuvą aš vis mylėsiu, 
savo meilę n'užtylėsiu 
Lietuvos vis atsiminsiu.
Prieš visus ją vis apginsiu 
Jei visi manęs n’apkestų 
Lietuvos <iėl jei nemestų, 
Tarp palaimos, tarp bėdos 
Lietuva ant visados».
Pats dr. J. Sauerveinas skun 

dėsi laiške rašytam prieteliui, 
kad vokiečiai jį laiką maišti
ninku, o lietuviai jam už lai
ko ir net lėšų išleidimą jų rei 
kalams atsakę koliojimais bei 
šmeižtais. «Tačiau jie mane 
mano darbe nesugaišins ir ne 
pagąsdins, nes Dievas ir tei
sybė yra su mumis.» Lietu
viams jis net teigė, kad pati 
valdžia reikalauja melstis lie
tuviškai, grdi:

«Pas mus ant popieriaus ir 
yr paliepta kad viera (tiky
ba) pirma prigimtoje kalboje 
mokinama būtų, ale dūduoda
ma lietuviškai skaityti moky
ti. taip kaip gal vierą, dalis 
ir giesmes moky i? Tai yr lyg. 
prausk mane, ale nepašlapyk 
manęs».

V. Vydūnas Sauerveiną pir
mą kartą sutikęs 1 891 metais. 
Pagal Vydūną. Sauerveinas 
buvęs nepaprastai jausmingo 
būdo, labai greitai supykstąs, 
bet ir labai atlaidus. Buvęs 
nedidelio ūgio, stiprios kūno 
sudėties ir turėjęs gražią gal
vą, o ypač veidą. Mėgdavęs 
ka bėti įvairiausiomis kalbo
mis. Paskutinį kartą Vydūnas 
sutikęs Tilžėje 1900 metais, ta 
da buvęs ypatingai nervingas 
Ir net pikta». Jiedu net susi
pykę dėl kaž kokio menknie 
kio, bet vėliau Vydūnas grei
tai gavęs jo laišką iš Norve
gijos, kur Sauerveinas, pagy
venęs keletą metų, 1904 me 
tų gruodžio 16 d. mirė.

Į Norvegiją Sauerveinas nu 
vyko kalbų ir tautinių papro

— Mėnesinis moksleivių a 
teitininkų susirinkimas įvyks 
trečią birželio mėnesio sek 
madienį (18 dieną) 15 vai. Šv. 
Juozapo mokykloje.

- LUCIJA ŠUKYTĖ praėju
sį šeštadienį šventė savo lo
tąjį gimtadienį. Jos tėveliai 
šia proga savo namuose su
rengė vaišes, kuriose dalyva
vo jų artimieji irLucijos drau 
gai moksleiviai ateitininkai.

— Moksleiviai ateitininkai 
jau pasidalino roles jauoimo 
šventės vaidinimui. Netrukus 
bus pradėta intensyviai reng
tis. Šventė įvyks rugpiūčio 6 
dieną Teatre Arthur Azevedo. 
Pasilinksminimas greičiausiai 
bus lietuvių mokykloje Mo
koje.

— P. Jonas Jodelis, p. Ba
lys Rimkus, p. Vincas Banys 
p Balys Adomavičius ir p. 
Vladas Zaluba sutiko su savo 
sunkvežimiais ir mašinoms tai 
kininkauti jaunimui kermo
šiaus fantų rinkime. Rinkimas 
bus pravestas šio sekmadie
nio popietį.

Jaunimas nuoširdžiai dėko
ja už talką.

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 kongreg-adai pa 
žadėjo kermošiui efektingą 
talką. Birželio 11 dieną (sek
madienį) po piet bus organi
zuotas kermošiaus fantų rin
kimas.

čių tyrinėti. Tais reikalais jis 
buvo aplankęs beveik visus 
Europos kraštus, net dalį Azi 
jos bei Afrikos Iš visų maty
tų tautų daugiausiai pamilo 
lie uvius, nors į gyvenimo pa
baigą jam labai didelį įspūdį 
darė skandinavai. Pasak jo, 
skandinavai esą laimingiausi 
žmonės pasaulyje, ne gyveną 
ramiai ir laisvai. Bet to ne
paisant. jis iš ten rašydavo 
pilnus ilgesio laiškus priete- 
liams Mažoje Lietuvoje, ku
rią dar žadėjo 1905 metais ap 
lankyti.

«Margutis»
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961 m. birželio 10 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 A v. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

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

»jnCTU.n»i!iw ■uMiMĮįyjĮi. n.———■

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCRE 123, 1' andar, sala 7. Telef 34 0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamaUišmokti r&šyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

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

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztiniuB, 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 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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•• J © F I 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 ca Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

MŪSŲ LIETU v/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

['' Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. 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. Dauginti S J. prie S 

Goncalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

VI. Pupienį, Rua Litųania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo1 
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 AMBROZEVIÔ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. 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.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IRMÃ©J CÃKK8ERI m
indoya vanduo yrf senai žinomas gėrimas 

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

Rua Dino Bueno, 795 a §35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S A O PAULO

EJCKIITOMC) CONTAS3H

J^aâcimento

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.G. 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
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tei 63-7140 - S. Paulo iį

Skaitykite «Músu Lietuva»
r

O

Siatybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių s 
krautuvė tiktai pas ' |
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LIETUVOS NACIONAL 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL

<V ZELINA, 515 — CA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Š m. birželio mėn. 12 15 
d įvyks PASAULIO MOTERŲ 
FEDERACIJOS atstovių (Ge
neral Federation of Womens 
Clubs) visuotinas suvažiavi
mas Rio de Janeiro mieste Vė 
liau jos lankysis São Pauly 
je, birželio mėn. 16-18 d., kur 
praves visą eilę seminarų.

Tos pačios organizacijos 
LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTO
VYBĖ, kurios centras yra 
New Yorke, savu atstove pas 
kyrė ponia Haliną Mošinskie 
nę, kuri dalyvaus vykstančio
se konferencijose, Rio de Ja 
neire ir São Paulyje.

Tolimesnės konferencijos 
įvyks Montevideo, Buenos Ai 
res, Santiago do Chile, Limo
je ir Panamoje. Tokiu būdu 
bus aplankyti svarbiausieji Pie 
tų Amerikos centrai.

Praeitų metų birželio mėn. 
toks pat suvižiavimas įvyko 
JAV Washingtone, kur Lietu 
vių Moterų Atstovybės dele
gatės iškėlė visą eilę rezoliu 
cijų Lietuvos laisvinimo rei
kalu .

Apie dabar įvykstantį šuva 
žiavimą bus parašyta vėliau.

B.L.B. TARYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI!,;‘V" . • »

Pranešame, kad š m birže
lio m 15 d. 20 vai. šaukiamas 
Tarybos narių posėdis, kuria 
me Valdybos Pirmininkas tu
rės svarbų pranešimą, todėl 

Escritório Contábil Vila Zdína S C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos nu junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas 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 Ê DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

Dr. Vytautas J. Bendzius 
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

ANTANO OAVILON1O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. 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.

prašome narius kuo skaitlin- 
giau dalyvauti.

Posėdis įvyks V. Ze linos 
klebonijoje.

B. L. B. Tarybos Pre
zidiumas.

— Laiškai: K Juzėnui, M. 
Vinkšnaitienei, I Katkienei, 
S. Teresevičienei, O. Sabonis 
nei, V. Vaikšnorienei, A. Laz 
dauskui, A Pumputienei, I.Ši 
monytei, O. Masiulytei, St. 
Medvedev, J. Gudanavičienei, 
P. Šukiui, W. Urbanavičiui, P. 
Jakaičiui. P. Zagorskienei, I. 
Gritenaitei.

LIETUVI,

Dalyvauk 20 metų masinių 
trėmimų iš Pabaltijo kraštų 
Sibiran, minėjime, kuris yra 
ruošia i as visų trijų Pabaltijo 
tautų kolonijų, kitą sekmadie 
nį, 18 d. birželio m. 19 vai. 
São Sento gimnazijos salėje, 
(Largo S Bento) Bus įdomi 
meninė programa Yra pakvies 
tas ir dalyvaus Liet. Kat. Ben 
druomenės choras.

JAUNIMO NAMŲ FONDAS

Pirmąją auką jaunimo namų 
fondui, kaip jau buvo skelb
ta dar prieš vajaus pradžią 
įteikė Emilija ir Liudas Ben- 
doraičiai 3 000 cr , Brazdžio- 
niai 50 > cr. ir Angelina Juzė 
naitė 500 cr.

Vajų paskelbus pirmas sa 
vo auką, penkiolikos dienų už 
darbį įteikė JOAQUIM SILVÁ 
TEIXEIRA 7 000 cr , (septynis 
tūkstančius kruzeirų)

HELENA SILVA TEIXEIRA 
ir JOAQUIM DIAS TEIXEIRA 
įmokėjo 2,000 kruzeirų. kaip 
pirmą dalį savo pažadėtų de 
šimties tūkstančių Pirmąjįde 
šimts tūkstantinės pažadą pa 
darė PETRAS ŠIMONIS.

Jaunimo namų inicijatoriai 
džiaugiasi tokiu greitu gera
darių atsiliepimu ir visiems 
taria nuoširdų ačiū.

— VANDA MELIŠAUSKAI- 
TÉ, prieš kelis'metus su tė
vais išvykusi Lietuvon, apsi 
gyvenusi Vilniuje, baigė Vii 
niaus universitete matemati
kos fakultetą Universiteto va 
dovybė ją pakvietė dėstyti 
matematiką. V. Melišauskaitė 
matematiką studijuoti buvo 
pradėjusi jau São Paulo kata 
likų universitete.

— Liet. Kat Bendruomenės 
choras valdybos posėdyje bir 
želio m 7 d. nutarė suorgani 
zuoti prie < horo tautiniri šo
kių grupę Šiuo reikalu rūpia 
tis yra pavesta A J. Tatarū- 
nui.

— MARCELĖ VITKAUSKIE 
NĖ. gyv. Mokoje, mirė 3 d. 
birželio. Velionė buvo 84 m. 
amžiaus, kilusi iš Mariampo 
lės. Nuliūdime paliko sūnų 
Joną ir penkias ištekėjusias 
dukteris, gyvenančias São Pau 
ly. Palaidota Quarta Parada 
kapuose. Septintos dienos mi 
šios bus 10 d. birželio, šešta 
dienį, 8,30 vai Vila Zeliuoje.

(pabaiga iš 1 pusi.)

sutartį ir su Rytų Vokietija. 
Vakarų Vokietija į tai krei
vai pažiūrėjo. Savo nepasiten 
kinimą pareiškė per diploma 
tinę atstovybę. Mat Vokieti ja 
yra susirūpinusi, kad ši pre 
kybos sutartis su Rytų Vokie 

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 randasi prie pat asfaltuoto kelio PIEDADE 

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

Lietuviškos Siuntiniu Firmos Atstovybė

PRAÇA DA SÉ, 399. 4’o 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.

tija nebūtų kartu ir pripažini 
mas Rytų Vokietijos Lig ,Siol, 
kaip beveik visi Europos kraš 
tai, taip ir Brazilija pripažįs
ta tik vieną teisėtą Vokietijos 
vyriausybę, Vakarų Vokietijo
je. Pasirašyti dokumentai yra 
teisininkų tiriami Brazilijos 
vyriausybė tvirtina, kad pre
kybos sutarties pasirašymas 
dar nėra to krašto vyriausy
bei pripažinimas. Vokiečiai 
kiek kitaip aiškina, komunis
tinė Vokietija yra pasižadėju
si pirkti iš Brazilijos už de
šimts milijonų dolerių. Gi Va 
karų Vokietija perka prekių 
iš Brazilijos už 144 milijonus 
dolerių.

— Anglų «Daily Mail» žinio 
mis, lenkų žvalgybos viršinin 
kas jau prieš kurį laiką atbė 
gęs per Berlyną į Vakarus ir 
dabar esąs Amerikoje Oficia 
lios įstaigos tačiau tos žinios 
nei paneigė, nei patvirtino.

— 300 000 sovietinių šnipų 
veikia pasaulyje — pareiškė 
amerikiečių FBI (fed. krim. 
pol.) viršininkas Edgar Hoo
ver. Čia turima galvoje viso 
sov. bloko šnipų skaičių. 
Daug sovietinių šnipų esą so 
vietų diplomatinėse ir konsu- 
lar. atstovybėse Amerikoje. 
Amerikoje šnipams veikti esą 
ypatingai lengva, nes ir įstai 
gos ir spauda skelbia daugio 
kių dalykų, kurie kitoms ne
draugingoms valstybėms turi 
didelės karinės reikšmės. Vie 
nas perėjęs į amerik. pusę so 
vietų šnip s esąs pareiškęs, 
kad sovietų karinio atachė 
biuras net 95% visų reikalin
gų žinių surenkąs legaliu bū
du iš paskelbimų ir pan.

AZIJOS SOLIDARUMAS ŠU 
PABALTIJO IR KITOMIS RY

TŲ EUROPOS TAUTOMIS

PET Seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas neseniai buvo 
nuvykęs į Filipinų sostinę Ma 
nilą — kviečiamas Azijos Tau 
tų Antikomunistinės Lygos, ku 

ri Maniloje ru<B 
tintą konferenc^^———™ 
na, kad konferencijojeaaJy^ 
vavo atstovai iš visų žemynų. 
Ją sveikino Filipinų preziden 
tas i.- viceprezidentas, užsie 
nio reikalų ir karo ministe
rial, parlamento pirmininkas 
ir kt.

Taip pat pažymėtina, kad 
PET Seimo pirmininkui V. Si 
dzikauskui buvo sudaryta pro 
ga kon’erencijoje pasakyti 
kalbą. Joje jis nušvietė so vie 
tinį kolonializmą Pabaltijo ir 
kituose Europos kraštuose.

Konferencija visais balsais 
priėmė rezoliuciją, pareikšda 
ma Azijos tautų solidarumą 
su Vidurio ir Rytų Europos 
tautomis, kurios kovoja dėl 
savo laisvės ir nepriklauso
mybės. Toliau pasmerkiamas 
sovietinis kolonializmas ir ra 
ginamos laisvųjų valstybių tau 
tos, veikti savas vyriausybes 
kelti Jungtinėse Tautose visų 
komunistų pavergtų valstybių 
ir tautų išlaisvinimo klausimą, 
pripažįstant toms tautoms tei 
sę laisvai apsispręsti.

PAJIEŠKOMI:

PETRAS ŽITKUS, gyvenąs 
S. Pauly. Ieško AL. BUDRYS 
gyvenantis Argentinoje: J. L. 
Suarez 5 684 (Sue. 39), Bue
nos Aires.

AUŠROTAS Jurgis, Bronius 
ir Petras;

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

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

j*" t. \ I-’5-A- .
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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. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.

4hĮ< »> >į >1» >I> ■!< » >I< << įl >I< >į ifl <tnį » »Z< <■.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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