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Lietuvių Tautos Golgotos Dešimtmetį 
Minint

LIETUVIAI,

prieš dešimtį metu, birželio 1 4 21 dienomis, sovieti
nis okupantas nusiaubė lietuvių tautų pirmuoju masiniu 
trėmimu. Lietuva, neteko tomis dienomis arti 40 000 savo 
gyventojų. Su pasikartojusia okupacija atėjo ir tebeeina 
trėmimo bangos. Jų pasėka - i Rusijos plotus jau išvežta 
apie 550.000 lietuvių. Trėmimams galo nematyti ir jo ne
bus, kol bus sovietinė valstybė, nes priverčiamaisiais dar
bais ir deportacijomis pagrįsta visfts sovietinės valstybės 
ūkis, nes žmogaus pažeminimts ir asmenybės sunaikini
mas plaukia iš sovietinės ideologijos.

Trėmimais sovietai v\kdo patį baisiausią nusikaltimą 
prieš žmogų, nes laužo pagrindines žmogaus teises: suardo 
šeimas, atima vaikus nuo tėvų, išrauja žmogų iš savo 
krašto ir įstumia jį į mirštamai naikinančias nepakeliamo 
šalčio, bado, persekiojimo aplinkybes Naujųjų laikų va
kariečiui, kuris rašo žmogaus teisių chartas, permaža yra 
pasipiktinti ir protestuoti prieš šią naujųjų laikų išrastą 
barbarystę. Jai turi būti pasipriešinta. Mes žinome, kaip 
priešinasi musų broliai tėvynėje Dešimtys tūkstančių kri
to kovoje. Bet dvasia nepalūžo, ir pasipriešinimo nenu
traukė. Vakarų stebėtojas su nuostaba priima jų žygius, 
Bet ir jie tėvynėje ir mes Vakaruose esame per silpni, 
kad pašalintume sovietinę sistemą ir broliams grąžintume 
žmogaus teises. Tik visų tautų solidarios pastangos gali 
sugriauti sovietų sukurtą pasaulio kalėjimą.

Vakarų pasaulis jau pradeda tai suprasti. Musų, ku
rie esame tarp vakariečių, žodis ir raštas turi būti įjung
tas tam susipratimui ir apsisprendimui pagreitinti. Minėji
mų progom ar per visas dienas spaudoje, susirinkimuose, 
pasikalbėjimuose kelkime vakari! žmonėms tuos baisu
mus, kuriuos išgyveno ir tebegyvena musų tauta. Visu sa
vo buvimu būkime gyvuoju skundu, liudijimu ir įspėjimu. 
Įspėjimu, kad tik vakarų pasiryžimas pašalinti sovietinę 
sistemą pašalins ir priverčiamųjų darbų stovyklas, paša
lins pavojų nuo IJsvojo pasaulio, n pavergtuosius išves 
į laisvu. Visomis progomis parodykime tikrąjį, be maskės, 
sovietų veidą.

Mums patiems, esantiems Vakaruose, birželio 14-21 
diena tebūnie prisiminimas, kad sustiprintume pasiprieši
nimo frontą prieš sovietų vykdomą tautos naikinimą. So
vietai siekia sunaikinti žmogų - kuris lietuviškai galvoja, 
kalba, lietuvišką kultūrą kuria. Naikinimo akyvaizdoje te
būnie karštas pasiryžimas emigracijoje išlaikyti liet u- 
v į. Tebūnie pagarba šeimoms, kuriose auga jaunimas su 
lietuviška širdim ir kalba. Tebūnie pagarba kovotojams 
už lietuvišką mokyklą. Tebūnie ptgarba rašytojui, daini- 1 
ninkui, vaidilai, dailininkui, mokslininkui, spaudos ir kitam 
kultūros darbininkui, ir tebūnie su meile, su parama lydi
mas jų darbas. Tebus padėka tam, kuris su atodūsiais už- 
prakaituotu pinigu remia Lietuvos laisvinimo ir kultūrinės 
kūrybos žygius.

Sovietai išblaško lietuvius po plačius tyrus. Bet iš
blaškytuosius jungia tėvynės ilgesys ir karštas troškimas, 
bent mirti tėvynėje. Tetvirtėja ir tarp mūsų ryšys. Per Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę pavirskime vieninga organi
zuota jėga. Laisvinimo pastangas dar Labiau sutelkime 
apie laisvinimo organus, susidrausdami nuo kokios sept- 
ratinės veiklos Žygiai lietuvybei ir vienybei tarp savųjų 
išlaikyti tebus mūsų atsakymas okupantui, su giliu siel
vartu minint savuosius, draugus ir nežinomuosius tremti
nius, kankinius ir žuvusius, su meile ir pasididžiavimu 
sekant kovojančiųjų žygius. Jų aukos, žygiai ir musų pas
tangos tebus vardan tos Lietuvos blaivesnės ateities, ku
ri stiprėjančiais vilties pragiedruliais veržiasi pro tirštus 
nevilties rūkus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Gražus Lietuvos vaizdelis

RUSU ŠPIONAŽAS
Didelis komunistų laimėji 

m as yra tas faktas, jog jie 
visame pasaulyje turi šnipų, 
kurių nereikia siųsti iš Rusi
jos, bet kurie patys savo no

ru ei ra ir neša žinias j Ru
siją. Maskvos komunistai yra 
sivėlę j įvairias laisvųjų vai 

stybių svarbias įstaigas, ban
dymų laboratorijas, netgi į

kariškus štabus. Tas Maskvos 
šnipų tinklas įneša daug ne
pasitikėjimo, sunkenybių ir 
pavojaus vakarų valstybių 
politinio gyvenimo reikalams.

Sovietai labai sumaniai pa 
sinaudojo antrojo pasaulinio 
karo sąjunga su vakaru są
jungininkais. Pastaruoju lai
ku JAV įvyko visa eilė tar
dymų ir teismo procesų, ku
rie tik dabar įrodė ir visu 
rimtumu pavaizdavo, kaip gi 
liai ir pavojingai tarptautinė 
5 askvos agentų organizacija 
yra išsiplėtojusi. Panaši pade 
tis yra Anglijoje, Prancūzijo
je, Italijoje ir kitose valstybė 
se. Užtenka tik paminėti ame 
rikiečių ir anglį] atominės 
energijos šnipų bylas, italų 
fizikos profesoriaus Ponteco- 
vo pabėgimą į Sovietų S gą, 
arba dabar dviejų anglų dip
lomatų dingimą. Dar nepa
tikrintomis žiniomis yra pra
nešama iš Amerikos, kad ato 
minės energijos fabriko Ken
tucky direktorius Ernest En- 
de kartu su svari iais doku
mentais taipgi yra dingęs. Tik 
ką iš Romos pranešama, kad 
ten policija susekė rengiamą 
atentatą, kurio aukos turėjo 
būti Italijos prezidentas Ėi 
naudi ir generalinio štabo vir 
šininkas gen. Marras.

Del visi] šių įvykių yra len 
gva suprasti, kodėl JAV da
bar imasi įvairių apsaugos 
priemonių prieš komunistus, 
pvz. kad ir imigrantų arba 
bendrai įvažiuojančių i Ame 
riką atžvilgiu. Šiame laisvės 
krašte betkokie asmens su
varžymai niekad nebuvo mė
giami, ir dabar daug kas pri 
kiša, kad šios suvaržymo prie 
monės nesančios demokratiš
kos.

Komunistų špionažui i ūda 
ro palankias sąlygas ta a pl in 
kybė, jog Maskva reikalauja 
iš kiekvieno komunisto, ku
rio krašto ar tautybės jis be 
būtų, visiško ir aklo Rusijos 
komunizmui paklusnumo. Šve 
timos valstybės komunistai 
turi tiek lenktis Maskvai, kad 
turi darytis savo krašto išda 
viku, kad pasidaryti ištikimu 
Stalino tarnu.

KORĖJOS KARAS
Paskutinių dienų karo įvy

kiai Korėjos fronte visai per 
sikėlė į komunistų valdomą 
šiaurės Korėją. Gen. van Fle 
et pradėtasis komunistų per
sekiojimas ir puolimo žygis 
tuoj po to, kai sužlugo didžio 
ji kiniečių ofenzyva, yra sek 
mingai vykdomas tolyn.

Pasitraukus komunistams 
iš pietų Korėjos, naujoji gy
nimosi linija buvo nukelta į 
šiaurės Korėją, k”r centrali- 
nio fronto ruože ji gavo «ge
ležinio trikampio» vardą. Tas 
trikampis randasi tarp Chor- 
won ir Kumwha vietovių, o 
jo šiaurinis galas remiasi į 
Pyongyang 'miestą, kuris yra 
šiaurės Korėjos sostinė

Į šį geležies trikampį jau 
pereitą savaitę buvo įsiveržę 
8-osios armijos daliniai, o pas 
ketinėmis dienomis jau krito 
į amerikiečių rankas svarbiau 
šieji atsparos taškai Chcrvvon 
ir Kumwha.

Besitraukiančios kiniečių 
trupės slenka Kunsong kryp
timi. kur komunistai perkėlė 
savo svarbiausią pasipriešini 
mo centrą.

Užimtuose Chorwon ir Kum 
wha miestuose amerikiečiai 
rado didelius kiekius karo 
medžiagos, kurios didelė da
lis buvo paslėpta specialiai 
iškastuose požemiuose. Be k i 
to ko, buvo surasta visa ligo 
nine su moderniškais chirur
gijos aparatais.

Šiaurės Korėjos sostinė to 
kiu būdu atsidūrė ameiikie- 
Či»i artilerijos ugnies atstume 
ir. labai galimas dah kas. kad 
Pyongyang jantru kartu pa
klius į amerikiečiu rankas.

Pirmą kartą ją užėmė są
jungininkai, vykdant Mac Ar 
thurui pereitų metų lapkri
čio mėn. visos Korėjos užėmi 
mo planą.

Kaip iš dabartiniu operaci
jų galima spręsti. 8-osios ar
mijos tiesioginis 'tikslas yra 
šiuo metu užimti jau anksčiau 
žinomą Piongiang— Vonsan 

liniją, kuri įstrižai kerta Ko
rėjos pusiasalį. Ta linija gali 
būti arba ateities gynimosi 
linija arba išeities taškas toli 
mesnei ofenzyvai — žygiui 
iki Mandžiurijos sienos.
r Tuo tarpu karas eina ir nei 
militariniai nei diplomatiniai 
vadai nėra padarę jokių žy
gių, kurie leistų spręsti apie 
betkokias paliaubų galimybes.

JAV krašto apsaugos mi- 
nisteris gen Marshall grįžęs 
iš Korėjos fronto, kur buvo 
staiga nuvykęs, aiškiai pasisa 
kė, kad karas bus vedamas 
toliau. Toliau jis pranešė, kad 
kariaujančios amerikiečių tru 
pės Korėjoje bus pakeičia
mos naujais kariais nuo 25. 
(ICO iki 50.000 vyrų per mėne 
sį. Tą patį dalyką“ patvirtino 
ir Dean Rusk, valstybės de
partamento pasekretorius, ku 
rius, kuris pasakė, kad šiuo 
metu nėra svarstoma 'inei jo
kių paliaubų nei 'vedama jo
kių derybų.

Pataria Bombarduoti
Mándziurija

Gen. Wedemeyer pataria 
bombarduoti Mandžiurijos ge 
ležinkelius esančius rusų ir 
kiniečių komunistų kontrolė
je-

— Šitas bombardavimas ga 
lėtų išprovokuoti pasaulinį ka 
rą, bet privalome bandyti, — 
sako generolas.

— šią savaitę visai nelauk 
tai Korėjos frontą aplankė 
JAV krašto apsaugos ministe 
ris gen. Marshall. Apie jo 
lankymosi tikslus nieko aiš
kaus nebuvo pranešta. Yra 
daleidžiama, kad gen. apšilau 
kymas yra siejamas tik su ka 
riškais tikslais, bet tikroji to 
apsilankymo priežastis paaiš 
kės vėliau.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Jau Uzletojo Jtcsa...
K. K. Lizdeika

Teisingiau būtų pasakius: 
«jis užgrobestojo stogą»... Ta 
čiau su tuo barbarizmu mes 
esame jau apsipratę ir jis pla 
čiai vartojamas. Ką tai reiš 
kia? O reikalas toks: musų 
spaudoje mirgėte mirga žinu
tės, kad štai anas, arba kitas, 
vos metai kaip atvažiavo, o 
jau įsigijo žemės sklypą, ar
ba jau statosi namą ir tt. Tai 
gi aišku, apie ką čia kalba 
ma. Vienur su nusistebėjimu, 
kitur su pasigėrėjimu, trečiur 
net lyg su pavydu minimi to
kie tremtiniai, kurie, lyg tas 
Robinsonas, nors ir išmesti 
audros Į tyrlaukius, tačiau 
nuostabiai trumpu laiku jau 
«dengia stogą» savo busimo 
namo.

Tačiau teko aptikti ir kito
kių minčių. Buvo daromos ki 
tokios, dargi pasakysiu pasi
baisėtinos išvados: esą tiek 
tremtiniai, tiek pabėgėliai — 
emigrantai, dar nuo senųjų 
laikų vos tik spėja «..tsistot 
ant savo kojų», įsigyti bet ku 
rį turtelį ir dingsta jų patrio
tizmas, altuizmas ir p. Iš to
kių esą jau sunku gauti var
gstančiai tėvynei, arba ken
čiantiems tautiečiams aukų 
Argi ištikrųjų taip yra? Argi 
turtai g d na žmogų? Ir taip, 
ir ne. Ne be reikalo pats Kris 
tus p sa' ė: lengviau kupranu 
garini pralįsti pro adatos sky 
lutę, negu turčiui patekti j 
dangų .. Gal dabar «turčiai» 
tapo išmintingesni, nuoširdin- 
gesni? Atrodo, ne. Greičiau 
priešingai. Bet gal tai eina 
reikalas tik apie dangų? Gal 
žmogus, tauta ir valstybė, pa 
tekus į nelaimę kitaip turčių 
yra traktuojami? Gal jie už- 
jaučiimi. šelpiami, gelb^timi? 
Juk del ko šių dienų visi blo 
gumai ir esti, jeigu ne del to, 
kad žmonija žygiuoja priešių 
gaiš, ne pi Kristus nu -odė, ka
liai,

Nežiūrint visų pasibasė 
tiriu, tik pragare sugalvojamų 
belševikų priemon'ų, jiems 
nepavyko išnaikinti nei pas 
save, nei užgrobtose žemėse 
nuosavybės jausmo, nes jis 
yru prigimtas. Todėl tiek tur 
čiai gina savo fabrikus, rū
mus, dangoraižius, tiek pas
kutinis vargšas elgeta savo 
syplyšnsį krepšelį, nors jis bu 
tų ir tuščias.

Savo rūšies nuosavybė yra 
ir kiekvien mūsų gimtinė, sa 
voji šeima, net ir «bakūže 
samanota», kurioje mes išvy
dome pasaulį, kurioje mes 
augome, brendome. kurioje 
buvome tėvelių mokomi gy
venti, jeigu reikalas bus, tai 
ir plačiame pasauly. Mes pa
gal save sprendžiame ir apie 
kitus.

Štai aš, užaugęs ir nagyve 
nęs savo mielame gimtame 
sodžiuje, toli nuo vieškelių, 
bei didmiesčių apie 12 metų, 
gyvenimo išblokštas iš jo lyg 
paukštis iš lizdo, apskridau 
pusę pasaulio, daug didmies
čių aplankiau, patyręs gyve
nime daug gero ir blogo, ta
čiau niekad nebuvau užmir
šęs savo kuklios gimtinės ir 
visą laiką svajojau pamatyti 
tą nameli, darželį, bei obelį 
su kriauše, kurias sodino tė
vas, kurių vaisiai man buvo 
ir liko skanesni už bet ku
riuos atogrąžų vaisius, kad ir 
su mandriausiais pavadini
mais...

Ir kada po 40 metų, man 
vėl teko ten apsiląnkyti, aš 
negalėjau iš susijaudinimo su 
silaikyti ir., apsiverkiau. Ar
ba jeigu žmogus į bet kurį 
darbą įdedi savo jėgų, savo 
širdies, tas darbas ir jo vai
siai tampa mieli, artimi, bran 
gfts. Sunku su jais skirtis. 

Šitai minčiai paiemti aš ga
lėčiau paimti kad ir... savo 
ūkį, kuri man mirdamas pa
dovanojo puseserės vyras 
a.a. B. Ne paslaptis, kad ūkis 
buvo praskolintas, nualintas. 
Derlius būdavo 2-3 grudai. 
Nors viso buvo 21 ha, tačiau 
pusė jų - pievos bei nedirba 
mi dirvonai, kuriose be ožka 
barzdžių bei karklų niekas ne 
norėjo augti. Gyvenamoji bei 
ūkio trobos įbuvo senos, be
griūvančios. Ne tik senos, bet 
ir senoviškos: antai kluonas 
iš apvalių rąstų suręstas, oe 
vienos geležinės vinies pas
tatytas! Mat senovės laikais 
lietuviai mokėjo ir medines 
vinis naudoti! Tačiau dėka iš 
ūkio kilusiai ir ūkį mylinčiai 
žmonai ir įdėtų lėšų po 20 25 
metu tos vietos negalėjo at
pažinti. Pakilo trobos skarda 
bei lentelėmis dengtos, išaugo 
2 ha sodas, beržų bei liepų 
alėjos, ožkabarzdžius pakei
tė saldusis lubinas, seradelis, 
soja, baltieji bei raudonieji 
dobilai ir įvairūs varpiniai ja 
vai. Nenoriu čia smulkiau ap 
sistoti, tačiau paminėsiu, kad 
ūkyje buvo visi taip mėgia
mi kultūringų miestų patogu
mai, ‘rūko tik telefono, bet ir 
tas buvo jau numatytas.

Atsimenu, kaip šėlo tėvynė 
je partinės agitacijos, ypač 
prieš rinkimus į seimą, liau
dininkų bei socialistų spauda 
mane puldavo ir mano ūkį va 
dindavo dvaru. (21 ha!) ma 
ne dvarininku, buože, atseit 
darbo žmonių išnaudotoju ir 
jokiu būdu nenorėjo man pri 
pažinti paprasto ūkininko ti
tulo, nors prie ūkio darbų aš 
su žmona buvome pirmutiniai 
ir paskutiniai.

Tačiau praėjo irdingo visa 
tai. Praūžė ir II pasaulinis ka 
ras. Ir vėl apkeliavome pusę 
žemės, ir vėl matėme nema
ža svieto, ir vėl valgėme iš 
daugelio kepyklų duonos, ta 
čiau... mūsoji, Pilvišk'u kros
nyje kentoji liko visų skaniau 
šia, ir jei Dievas duos, mes 
vėl grįšime ten. Nevilioja, mus 
nei egzotika. nei svetimi dan
goraižiai: ir toliau lieka mums 
miela musų tėviškė.

Taigi, j ką aš čia lenkiu, 
kokiu išvadų aš noriu?

O nnriu aš, kad visi mūsų 
tautiečiai įsigytu turtų, įsigy
tu namus, kad ir svetimoje 
žemėje, ne-tik tokiu būdu ga 
lės sutaupyti nepastovų pini
gą, o jis sugriautai mūsų tė
vynei oi kaip bus reikalingas!

Kad įsigiję svetur miosavy 
bę nebegrįš atgal, aš nesibai
minu: aš pasitikiu mūsų tau
tiečiu lietuvių dvasia,lietuviu 
Išmintim, lietuvių realumu. 
Tai natvirtina senieji musu 
išeiviai, ’kurie savo širdimi 
ir aukomis ir vėl nudeda grą 
žinti tėvynei laisvę ir vėl pa 
dės ją atstatyti didingą ir 
gražią.

Imkime kad ir taip gerai 
pažįstamus mums žydus: kiek 
šimtmečiu praėjo, kol atstatė 
jie savo Izraelį? Nė tūkstan
čiai metų nesužlugdė jų tau
tiškos dvasios ir niekur pa
saulyje jie naištirpo ir nenu
tauto io ir jeigu negali patys 
grįžti j palyginamai skurdžią 
Palestiną, tai gausiai aukoja 
milijonus dolerių. Visur ir vi 
suomet jie liko ištikimi savo 
Jehovai. Taip ir mes visur ir 
visuomet likime ištikimi Die
vui, ir viską nugalėsime.

Lietuviai Pasaulyje...
Vatikano Atsakymas 

VLIKui
Š. m. balandžio mėn. VLIK 

pasiuntė specialų raštą Pijui 
XII, proga 25 m. sukakties 
nuo šv„ Sosto bulės «Lituano 
rum gente» paskelbimo. Da
bar, V LIK o pirmininko vardu 
yra gautas toks Vatikano at
sakymas:

Monsinjore,
Šventasis Tėvas su ypatin

gu pasitenkinimu priėmė sū
nišką laišką, kuriame p. Bra 
zaitis ir Jūs Jį pasveikinote 
Apaštališkosios Konstitucijos 
«Lithuanorum gente» paskel
bimo 25 metų jubilejaus pro 
ga-

Skausmingos dabarties ap
linkybės. deja, neleidžia jo 
švęsti, kaip tam laimingam 
jvykiui derėtų. Bet aš galiu 
jus užtikrinti, kad Aukščiau
sias ganytojas labai giliai ima 
j širdį sunkius bandymus, ku
riems dar tebėra at'duoti jo 
sūnūs lietuviai, ir kad ateity
je. kaip ir praeityje. Jis ne 
nustos rūpinęsis idant prigim 
tosios ir pagrindinės visų tau 
tų teisės būtų respektuoja
mos.

Su šitais jausmais Jis mie
lai suteikia Jums, o taip pat 
p. Brazaičiui ir visiems, ku
riems jus atstovaujate, prašo 
mąjj Apaštališkąjį palaimini
mą. Malonėkite, Mcnsignore. 
pri’mti mano atsidavimo mū
sų Viešpatyje jausmus 

Domenico Tardini

— J. Savickis, buv. Lietu
vos nep. Pasiuntinys ir įealio 
tas ministeris Skandina vi jos 
kraštams, lankydamas Norve
gijoje savo prietel'us bei of' 
eikliuosius asmenis, t.-iip pat 
buvo priimtas oficialioje au- 
dencijoje pas norvegų kara
lių Haakoną. Karalius itin do 
mėjosi dabartine luietuvos būk 
le bei ryškino svarbesniuo
sius Norvegijos klausimus

Belankydamas Stockholną 
min. J. Savickis turėjo pro
gos matyti naują Švedijos ka 
ralių Gustaf Adolf ir susitikti 
su visa, eile žymesnių politi
kų: URM riu prof. Under?, par 
lamento užsieniu komisijos 
pirmininku, min. Sandler ir 
kitais seimo, visuomenės bei 
spaudos žmonėmis. Visi jie 
rodė gyvo susidomėjimo Lie
tuvos reikalais.

Kopenhagoje min. J. Savic 
kis panaudojo plačias pažin
tis iš ankstesnių laikų ir tu
rėjo pasikalbėjimus su URM- 
jos vadovais bei su daugeliu 
žymesnių danų politikų.

Geteborge ir Malmoe jis ap 
lankė ten iš seno esančiuo 
sius lietuviškuosius veikimo 
židinius. Buvo jo aplankyti ir 
estų bei latvių tenykščių ko
lonijų vadai.

Min. J. Savickis, sėkmingai 
atlikęs turėtus uždavinius Skąn 
dinavijos kraštuose, pro Pfu- 
lingeną nuvyko į nuolatinę 
savo gyv. vietą pietų Prancū 
zijoje.

— VLIKo ir Mažosios Lie
tuvos Tarybos tPrezidiumo at 
stovai šiomis dienomis Reut- 
lingene (Vokietijoje) pasira
šė susitarimą dirbti iš vien 
Tėvynės Lietuvos labui.

— VLIKo narys kpt. A. Si 
liūnas išemigravo į JAV-bes. 
Jo vieton U KS-gą VLIKe 
dabar atstovauja žurn. Simas 
Miglinas.

— Jau patvirtinta National 

Comittee for a Free Europa 
lietuviškoji grupė, kurią su
daro: Juozas Audėnas, Kipras 
Bielinis, dr. Bronius Nemic- 
kas, Vacys Sidzikauskas, My
kolas Tolišius, dr.’ Antanas 
Trimakas, Pranas Vainauskas 
ir Vytautas Vaitiekūnas Gru 
pės prezidiumą sudaro: pirm. 
V. Sidzikauskas, sekr. dr. 
A. Trimakas ir iždiniu. - K. 
Bielinis, rupė pradėjo dar
bą š. m. birželio 1 d.

AUJTRALIJA
Australijoje Karaliaus Min

daugo AM Institutas savo 19 
51 m. darbų pradžią atžymė
jo iškilu ingo aktu, kuriame 
gražiai pasirodė lietuvių me
ninės pajėgos.

Paskaitą «Lietinių tautos 
suverenumo raida» skaitė In
stituto direktorius P. V. Bau 
linaitis. Australijoj įsikūrė 
ir «bu kone, stovykloj nacių 
nukankinto buv. Klaipėdos 
kr. direktorijos pirmininko 
Rezgio sūnūs.

«A.L.» rašo, kad, imigraci
jos ministério pareiškimu, tik 
vienas DP rastas kaip komu
nistų agentas ir už ardomąja 
veiklą deportuotas. Porai emi 
era otų nebuvo Australijoj leis 
ta. išlipti gavus iš saugumo or 
ganų Europoj pranešimą.

— Keli Sidnėjaus laikraš
čiai įdėjo skelbimą, kad bū
tų parūpinta profesinio dar
bo agronomijos dr. J. Brie 
džiui. Ypač juo rūpinasi fe
deral. parlamento narys Jeff 
Bate.

Ukraina ir Lietuva
Ukrainiečių Mokslų Akade 

mija JAV-bėse pradėjo reikš 
minga darbą ■ eilę paskaitų 
ir pasitarimų, skirtų Ukrainos 
santykiams su kaimynais moks 
liškam nagrinėjimui.

Šį pavasarį buvo paruošta 
pora paskaitų, skirtų santy
kiams su rusais ir lenkais 
nagrinėti.

Rudeninį paskaitų ciklą pra 
dėti yra pakviestas lietuvis 
amerikiet s istorikas, LAIC 
direktorius adv. Kostas R. Jur 
gėla. Jis sutiko paruošti pas
kaitą «Ukraina ir Lietuva».

- Latvis istorijos magis
tras K. S taisaus, buvęs Ry
gos lietuvių gimnazijos loty
nų kalbos mokytojas ir veik
lus Lietuvių Latvių Vienybės 
veikėjas, baigia ruošti veika
lą apie Vilniaus .krašto lietu
viškumą ir dalino suslavėjimo 
eigą

Veikalas yra parašytas lat
vių kalba, betgi ruošiamasi 
ir lietuviškai išversti. Patsai 
autorius visai laisvai rašo lie 
tuviškai.

Tai jau antras iš eilės lat 
vių draugingumo pasireiški
mas literatūroje vienų metų 
eigoje: kiek seniau, Lietuvių 
Latvių Vienybė pasiryžo iš
leisti latviškąjį Jurgėlos «Lie 
tuvių tautos istorijos» verti
mą.

— Vokietijoj M. Liet, laikr. 
«Keleivis» Nr. 2 Prūsų lietu
vių vardu pasisako už M. Lie 
tuvos žemių ir gyventojų su
jungimą j vieną laisvą, ne
priklausomą, demokratiškai 
valdomą Lietuvos valstybę, 
iškelia mintį atkurti vieningą 
ir nedalomą Aisti ją, ir plato
kai pavaizduoja kas būtų at 
sitikę su lietuviais, jei naciai 
būtų laimėję paskutinį karą.

Ordino politikos atgarsių 
dar ir dabar tebeesama, pvz. 
Muencheno universitete stu
dijuoją iš Prūsų kilę studen

tai sudarė korporaciją, pava 
dintą «Ordensland». Jos tiks
lai - aiškūs.

Vokietijoje plačiai skaito
mas «Crist und Welt», gra
žiai pagyrė lietuvius už jų su 
gyvenimą

— Vokietijos Lietuvių Ben 
druomenės valdybos duome
nimis, 1951 m. balandžio 1 d. 
vakarų Vokietijoje 10.271 lie 
tu vis.

Prancūzų zonoj 584 asme
nys.

U S zonoj — 3.336.
Britų zonoj — 2.896.
Iš viso, stovyklose 6.836 as 

menys ir privačiai 3.435 as
menys.

f — L’etnviai moksleiviai 
(gimnazistai), kurie lanko įvai 
rias kanadiečių kolegijas, or 
ganizuojasi Toronte. Ta orga 
nizacija bus vadovaujama 
liet, ateitininkų principais.

Jaunimo organizavimu rū
pinasi liet parapija ir ateiti
ninkai sendraugiai, siekdami 
sulaikyti priaugantį jaunimą 
nuo nutautėjimo. -

Kolumbija
Naujas lietuvių transportas 

atvyko į Kolumbiją. Iš Bu- 
enoventures visi tremtiniai nu 
kreipti į Bogotą.

— Kun. dr. Garbukas, per
sikėlė iš Bogotos į Meda- 
lliną. Bogotoje tėvas Garbu
kas dėstė teologiją kunigų se 
minarijoje.

— Agr. Kazakevičius užau 
gino 4 ha kopūstų ir sekmin 
gai juos parduoda. Stambes
nių ūkių savininkų — kolum- 
biečių dažnai kviečiamas, kai 
po konsultantas, į jų ūkius. 
Pažymėtina, kad juo susido
mėjo žemės ūkio ministeris 
Bogotoje, pakviesdamas at
vykti j ministeriją pasikalbė
ti’.

KIRK1ZAI LIETUVĄ 
IŠLAISVINO...,,

«Tiesoje» atskiroje atkar
poje «žydinti Kirkiziju» su pa 
sigėrėjimu pabrėžiama, kad 
Lietuvą nadėjo išvaduoti - kir 
kizai! Iki šiol tarybinėje span 
doje vis būdavo pabrėžiama, 
kad Lietuvą «išvadavo broliš 
koji rusų tauta ir armija».

Taip, Lietuva žino ir kirki 
žus, mongolus ir kitas lauki
nes ar puslaukines rytų tau 
tas, kurių bolševikiniai kariai 
taip pat yra prisidėję prie 
Lietuvos gyventojų žudymo 
be atodairos.

Linus piauna dalgiais
Kolchozų žemės vogimas, 

dalinimas lygiomis duonos 
avansų (ir tai sovietams nu
sikaltimas) etc. vyksta Molė
tų, Veisėjų, Kaišiadorių, Skau 
dvilės ir kt. rajonuose. Plun
gės rajono kolchoze «Neris» 
10 ha linų buvo nupiaut: dal 
giais. Apie tai praneša sovie 
tų spauda.

— Australijoj ir juda lietu
viai. Perthe mieste ir jo apy 
linkėse susibūrė dauguma lie 
tuvių, kurie bendram veiki
mui organizuojasi į draugijas. 
Jaunimas yra įsteigęs sporto 
klubą.

— Sambūris «Kovas», Syd- 
nejuj yra įsteigęs sportinin
kų klubą «Kovas», kuriam pri 
klauso vietoj ir apylinkėse 
gyvenantieji sportininkai. Klu 
bas įeina į Australijos Lietu 
vių Bendruomenę
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BRAZILIJOS ŽINIOS
Ada Rogoto
Žinoma Brazilijos lakūnė 

Ada Rogoto šiuo mėlti daro 
kelionę savo mažu vienvie
čiu lėktuvu per visas tris Ame 
rikas.

Gegužės mėn. 28 d. ji at
vyko Į Kolumbijos sostinę.Bo 
gotą, iki čia ji perskrido 10. 
000 kilm. iš Brazilijos išskri
dusį ir aplankiusi Paragvajų. 
Urugvajų, Chilę, Perų ir Ek
vadorą.

Jos lėktuvas «Cesna» mar
kės ir yra 90 arklio jėgų. Vi
dutinis greitis - 100 mylių per 
valandą, gali ore išsilaikyti 

•iki 7 valandų.

— Pagal Matereologijos biu 
ro pranešimus Paranos ir San 
ta Catarinos estadose yra lau 
kiama žymaus temperatūros 
kritimo. Yra spėjama, kad bū 
šią šalnų ir gališkrisią ir anie 
go-

— Iš Rio pranešama, jog 
ten buvo vienas dviejų aukš
tų namo savininkas suareštuo 
tas, kai jis bandė nelegaliu 
būdu išvaryti savo nuominin 
kus, kad galėtų butą išnomuo 
ti kitiems už aukštesnę kai
ną. Minėtas namų savininkas, 
norėdamas priversti išeiti se 
nuosius buto nuomininkus, iš 
jungė vandens ir gazo laidus. 
Kadangi šitoks elgesys yra 
skaitomas kaipo prasižengi
mas prieš įstatymą, namų sa 
vininkas buvo pasodintas į 
1 alėjimą, kur lauks teismo.

■ i ■ ■

— Yra pasiūlyta įstatymo 
projektas įvesti 9 darbo 
dieną. Projektas susilaukė 
smarkios kritikos ir vargu 
bus nubalsuotas.

VISAME PASAULYJE
DINGO DU B RITI

/ DIPLOMATAI
* Š. m. gegužės 25 d. dingo 
be žinios du Anglijos užsie
nių reikalų ministerijos tar
nautojai: Mac Lean, užsienių 
įeikalų ministerijos Amerikos 
skyriaus šefas, ir Ekirgess, 
Įritu ambasados Vašingtone 
antrasis sekretorius.

Abu diplomatai labaifgerai 
žinojo amerikiečių ir britų 
santykius, Pagal policijos tar
dymo davinius abu anglai at 
vyko į Prancūziją į ;St jMalo, 
kur išsinuomavo taksį^į Ren
nes miestą. Toliau nieko dati 
giau nežinoma apie diegu
siuosius.

Dingusių šeimos gavo dvi 
telegramas iš Romos, kur abu 
augiai pranešė, kad yra išvy 
kę į kažinkur ilgesniam lai
kui. Visos anglų, prancūzų 
ir italų policijos;) pastangos 
surasti dingusius nedavė jo
kių rezultatų.

Yra daleidžiama, kad abu 
anglai galėjo pabėgti pas ru
sus.

Tas faktas labai nejaukiai 
Anglijoje pergyvenama. JAV 
taipgi jaučiama daug nepasi
tenkinimo anglų diplomatijos 
kadrų pasirinkimu ir saugu
mo policijos neefektingumu

TAUTINĖ BAŽNYČIA
São Paulo kardinolas Doro 

Carlos Mota paskelbė tikin
tiems laišką apie vadinamą 
«tautinę brazilų katalikų baž 
nyčią», kuri atsirado tik prieš 
keletą metų.

Savo liturgiją jie yra nuko 
pijavę iš Kat. Bažnyčios. Taip 
pat šios atskalos kūrėjai turi 
artimus ryšius su komunistais. 
Jų įkūrėjas yra parašęs įžan 
gą į Raudonojo Dekano kny
gos vertimą apie Sovietų Ru 
siją.

Į naujos herezijos eiles sto 
jo ir daug komunistų, kad iš 
ten patogiau galėtų pulti Kat. 
Bažnyčią.

«Naujo tikėjimo» parapijų 
yra ir kaikuriuose São Pau 
lo priemiesčiuose.

— Prieš penkeris melus pri 
imta federalinė ir S. Paulo 
valstijos konst'tucija bus kei 
čiama. Yra išrinktos atatinka 
mos komisijos, kurios ruošia 
naujus projektus, bei daro pa 
taisas.

Sanpauliečiai be parlamen
to nori dar įvesti senatą ku
ris kontroliuotų leidžiamosios 
ir įstatymų vykdomosios val
džios darbus.

Federalinė! konstitucijoj no 
ri daugiau galios suteikti pre 
zid.mtui. Kiti gi baiminasi, 
kad vėl nebūtų įvesta dikta
tūra.

— Įvykusiame 
partijos suvažiavime buvo 
pirmininku išrinktas dabarti
nis Brazilijos prezidentas G. 
Vargas.

- São Paulo miesto gatvių 
pravedimui paskiria 522 mi
lijonai kruzeirų.

trabalistų kiniuose

elektros stotis būtų nugriau
ta, o ginčijamas žemės gaba 
las Sovietams grąžintas.

Persai šiuos reikalavimus 
atmetė.

BRADLEY ANGLIJOJE
JAV vyriausiojo štabo vir

šininkas gen. O. Bradley lau 
kėši Anglijoje, kur kalbėda
mas apie Atianto pakto vals
tybių apginklavimo reikalus 
išsireiškė pažodžiui:

«Atlanto pakto valstybės 
kartu su Amerika turi paskii 
binti savo ginklavimosi pasi
rengimus, nes nežinome, kiek 
laiko dar mums lieka».

- Gegužės 7 d. mirė vie
nas plačiausiai žinomas Ame 
ikos laikraštininkas. NY Daily 
News korespondentas Fred 
Pasley, 62 m.

Peronistai pi ola 
komunistus

Grupė iš 12 žmonių trečia
dienio naktį Buenos Aires 
priemiesty Patricios užpuolė 
komunistų būstinę. Komunis
tų partijos veikimas Argenti
noje nėra u;'draustas, bet fa k 
tinai įvairiais potvarkiais yra

MŪSŲ LIETUVA

suvaržomas. Užpuolimo metu 
buvo užmuštas to priemies
čio komunistų partijos sekre
torius

Panašus užpuolimas yra bu 
vęs ir kitame priemiestyje 
birželio 9 d. s

Federalinės policijos pra
nešimu kaltininkų dar nepa
vyko susekti.

Buenos .Aires mieste vyks
ta aukštesnių ir aukštųjų mo 
kyklų studentų streikas Kai
po priežastis nurodoma poli
cijos įsiveržimas į universite 
tą ir vieno studento suėmi
mas. Sulig nusistovėjusia tra 
dicija policija neturi teisės 
įeiti į universiteto patalpas 
ar teritoriją ir ką nors areš
tuoti. Buenos Aires policija 
studentą suėmė universiteto 
rūmuose. Studentai protesto 
ženklan paskelbė streiką.

Vyriausybė tvirtina, kad šis 
streikas turi ryšių su komu 
nizmu, kuriam rūpi ardyti 
krašto tvarką ir ramybę,

Studentų streikas tebevyks 
ta.

De Valera Laimėjo
Vienas didžiųjų Airijos vai 

stybininkų yra De Valera, ku 
ris šį mėnesį buvo išrinktas 
Airijos ministerių kabineto 
pirmininku.

De Valera prie valdžios vai 
ro stoja nebe pirmą karta. 
Prieš 20 metų vadovavo ai
riams jų kovose prieš anglus 
už laisvę. Per 16 m. vadova
vo Airijos politikai. Tik prieš 
trejus metus įvykusiuose rin 

opozicijos buvo nu
ga lėlas. Dabar vėl paėmė į 
savo rankas airių tautos vai 
rą. s

- Kai Sudane kalėjimų sar 
gai streikavo, daug kalinių 
pasinaudodami ta proga pabė 
go-

— Iš Kanados pranešama, 
kad yra atrasti Alberta pro
vincijoje dideli žibalo šalti
niai.

— Belgijos karalius Leo
poldas III liepos 16 d. atsisa
kys nuo sosto, kurį perleis sa 
vo sūnui.

— Rusų industriją, karo 
strategu nuomone, ameriko
nai galėtu sunaikinti 2-3 mė
nesių laikotarpyje.

— Šį mėnesį Brazilijon at- 
v? ks vokiečių ambasadores 
Frjiz Cellers. Brazilijos vy- 
lifi-rybė taip pat paskyrė va 
karų Vokietijai savo ambasa 
dorių

— Buenos Aires policija 
vienoj spaustuvėj rado 3000 
proklamacijų kurstančių strei 
l uoti paremiant Ispanijoj vyk 
stančius streikus.

RINKIMAI ’ITALIJOJE
Italijos savivaldybių rinki

mus laimi krikščionys demo- 
kiatai Iš visu didžiųjų mies
tu, kur savivaldybes laikė sa 
vo rankose kumunistai, dabar 
krikščionys demokratai juos 
išstūmė.

Bet bendrai komunistinis 
elementas Italijoje yra dar 
gana stiprus, ypač neturtin
gesnėse Italijos provincija-, 
se.

1951 tu birželio 16 d. ----------------- ---------------------------h
Rinkimai Prancūzijoje

Birželio mėn. 17 d. Prancū 
zijoje lemiamieji rinkimai. Jie 
yra labai svarbūs dabartiniu 
momentu tiek užsienio tiek 
vidaus politikoje.

Lietuvi!
BIRŽELIO 24 D. 8:30 VÀL. VISI j TEATRO 
MUNICIPAL' TAUTOS GEDULO DIENOS

MINÊJIMAN

KLAUSYKIME «AMERIKOS 
BALSO» LIETUVIŠKAI

«Amerikos Balsas», kurio 
tikslas yra informuoti lietu
vius gyvenaučius-ųtnapus ge
ležinės uždangos apie esamą 
padėtį, yra gerai girdimas ir 
Brazilijoje 18.45 vak (6 vai. 
45 min. vakaro) Brazilijos lai 
ku. Bangos ilgumas 13,19.

«Oro Tiltas»
Berlynan

Rusai vėl ruošiasi Berlyną 
užblokuoti Tuo atveju ameri 
konai atstatys sėkmingai vei 
kusį «oro tiltą».

— Gen. Mac Arthur kalbė
damas Austin mieste pareiš
kė, kad neteisinga yra nuo
monė, kad Amerika yra ne
pasiruošusi nugalėti bet kokį 
užpuoliką, nežiūrint kas būtų. 
Amerika Vašingtono vadų bai 
mę apmoka savo vaikų krau 
ju. - sako generolas.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
RUSUS

Lenkų užimtame Stetin’o 
mieste nesenai įvyko priešso 
vietiška demonstracija.

Vienoje šokių salėje, tarp 
raudonarmiečių ir civilių len 
kų kilo muštynės, kuriose ru 
sų karininkai tris lenkus už
mušė ir šešis sunkiai sužei
dė. Sužinojus apie rusų kari 
ninku įvykdytą žmogžudystę, 
tuojau įniršusių lenkų minia 
susirinki» sugriauti raudono
sios armijos garbt-i pastatytą 
paminklą, buvusioj Kaiser- 
Wilhelm aikštėje. Milicija su 
gaisrininkų pagalba bandė de 
monstrąntus išsklaidyti, bet 
nepavyko.

Suimta virš 400 asmenų.

Stebuklai Liurde
]š Italijos, Milano, buvo nu 

vykusi maldininkų grupė iš 
500 žmonių j garsią stebuklais 
vietovę Liurdą, Prancūzijoje, 
h eturios moterys, sirgusios 
paralyžiaus liga pasveiko. Tas 
įvykis moksliškai nėra išaiš
kinamas.

— Vakarų Vokietijos vy
riausybės . pii rninir kas Ade
nauer išvyko Itali.on.

— Amerikos prezidentas 
rl rumaras kreipėsi į gyvento 
jus prarydamas paramos ko
voje prieš pinigo nuvertini
mą, kurio bus galima išvengti

Lenktyniauja tarp savęs 3 
didelės srovės: dešinės ir cent 
ro partijos, De Gaule partija 
ir komunistai.

jei dar porai metų bus pra
tęstas kainų ir algų užbloka- 
vimas.

— Balandžio 16 d. dingęs 
anglų povandeninis laivas su 
75 vyrais, surastas Lemcho 
kanale 78 mt. gilumoje. Lai
vo iškėlimas yra labai sun
kus.

• - Londono oficialiai pa
tvirtinama, kad Anglija ir Ame 
rika priėjo susitarimo Japoni 
jos klausimu. Anglija iki šiol 
vis baiminosi būsimos Japo
nijos karinės galybės.

Taip pat prieita vieningos 
nuomonės ir Formozos reika 
lu. Gyvenamojo momento įvy
kiai verčia dėti į šalį bet ko 
kias baimes.

PERSŲ ŽIBALAS
Persijoje prasidėjo derybos 

del žibalo tarp Persijos vy
riausybės ir « Anglo-Iranian» 
kompanijos atstovų.

Kaip matyti iš pranešimų 
derybos neina labai sklan
džiai. Anglijos ambasadorius 
įteikė protesto notą persų v y 
riausybei prieš nelegalų vei
kimą Abdauo šaltiniuose.

Taip pat ir anglams buvo 
įteiktas ultimatumas, kurio 
turinys dar nežinomas, ir į 
kurį anglai turi atsakyti ligi 
sekmadienio.

Mirga Marga...
Viename Londono muziejų 

nesenai rastas vienas «Week 
Manchester» 1727 m. numeris 
kuriame tilpo sekantis skelbi 
mus:

«Dievas davė Adomui Ievą 
Aš esu viengungė ir ieškau 
išlikimo ir pamaldaus d r a ir
gi; - Ellenborgy Morrison».

Ranka ten pat padarytas 
prierašas sako:

«Ellenborgy buvo suimta 
ir gydytojas specialistas, ap
žiūrėjęs ją. ieškodamas be
protystės pažymių, neradus 
buvo paleista.

Berlyno rytinėj zonoj ant 
tvoros buvo didelėmis raidė
mis užrašyta: «Go home».

Ką tai reiškia? — klausia 
vienas berlynietis kitą.

- - Tai angliškai «eik namo», 
-- paaiškina antrasis.

— Nesąmonė, — sako pir
masis: — juk rusai vistiek 
nesupranta, kas čia parašyta.

_ *—

Sovietai kaltina Peisus
IšTeherano pranešama, kad 

S. Sąjunga apkaltino Persiją, 
kad pastaroji pasinaudodama 
vienos upės vagos pakreipi
mu yra užgrobusi tam tikrą 
Sovietų teritorijos plotą, ku
riame dabar Persija pasista
čiusi elektros stotį. Sovietai 
pareikalavo, kad minimoji

■/SAKYKITE
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V

Stasys Laucius

KUR ŠIANDIENA JINAI?

Maironis

Kur šiandiena jinai?
Miega jos milžinai:
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių, 
Kad ant marių plačių, 
Užmiega vilnis paskutinė.

IPaWAJAIIWIK, MAMYTE
Papasakok, prašom! brangioji mamyte, 
tu daug apie viską/žinai, x
kaip lenkėsi puošnūs valdovai prieš Vytį, 
kaip gynė pilis milžinai;

Kur garsioji šalis,
Varius savo vilnis
Lig Dono ir Marių Juodųjų?...
Vienas garsas tiktai,
Vien apžėlę kapai, 
Beliko iš amžių senųjų!

kaip vėliavos bokštuose žaizdamos plakės 
garbės ir didybės laikais, 
kaip, mūsų narsiems kunigaikščiams įsakius, 
prie sienų žygiavo pulkai;

kaip žlugo kryžiuotis žiaurus ir galingas, 
nusiaubęs aisčių žemes, 
kaip Vytauto Didžiojo širdžiai sustingus, 
kentėjome priespaudą mes;

kaip spaudą gabeno per šaltį ir lietų, 
slaptai, naktimis, po skvernu, , 
kad žiburį lūšnoj lietuvis turėtų, 
kad šviestų dukras ir Minus;

Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių kaip jai nebešvin 

(ta!...
Veltui meldi aušros,
Miršta balsas maldos, 
Vien gailios tau ašaros krinta!

Gedimino laikus,
Vaidelotas garsus
Prikeltų!... Bet kur Vaidelotas?
Graudus kanklių balsai
Nebeskamba visai:
Jų raktas dirvonais užklotas.

kaip mūsų jauni savanoriai artojai, 
beginkliai, basi, alkani, 
granatomis priešą palaukėj žegnojo 
ir grūdino dvasią ugny;

kaip krašto ir džiaugsmą, ir sielvartą didį 
sukaupdavo brėkštant minia, 
kai gerbdavo laisvės aukas invalidai 
prie Raro Muziejaus, Kaune.

Sakyki, sakyki, brangioji mamyte, 
tu daug apie M’ską žinai, 
ar vėl pamatysim prie Nemuno Vytį, 
ar liksime čia amžinai?

O Vienok Lietuva 
Juk atbus gi kada, 
Ne veltui ji tiek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs, 
Miegas kraujas užvirs. 
Nes. Kryžius gyvatą žadėjo.

Skausmuos jėgos suaugs, 
Atgimimo sulauks: 
Juk blaivosi orai aptemę. 
Tik į darbą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau! 
T k, vyrai, pajudinkim žemę!

Dveji Metai
NUO tos dtenop dabar jau dveji metai praėjo. Daliu- 

kas ir Rūtelė su savo tėvais gyvena vakarų Vokietijoje,' 
Bekampių stovykloje, kur yra daug lietuvių. Gyvena ir 
liūdi senelės, pasilikusios tėviškės daboti.

Ir kaipgi jos neliūdės? Ji ne tik mokėjo skaniai pa
valgydinti, bet mokėjo ir gražiai padainuoti. Visokių dai
nelių pridainuodavo: ir lopšinių, ir rytmetinių, ir apie 
žvirblį, ir apie uodą — kokių tik norėjai. O kiek pasakų! 
Ištisas dienas ir naktis galėjo sekti.

Ne, tokios senelės niekas neturėjo. Del to ar galima 
ją pamiršti? Niekada.

— Rūtele, — klausia Daliukas, — ar tu norėtum da
bar pamatyti senelę?

— O kur? .: — klausia Rūtelė.
— Bet ar norėtum? — sako Daliukas.
— Norėčiau.
— Gerai. Eiva pas senelę, ir pamatysiva.
Rūtelė dar žiūri į jį.
— O kur senelė? — klausia mergaitė.
— Argi tu nežinai? Lietuvoje, Kalnėnuose.
— O kaip mudu ten nueisiva?
— Aš tave nuvesiu, — atsakė Daliukas.
— Gerai, — pritaria Rūtelė.
— Bet žiūrėk, Rūtele, — sako broliukas, — mamai 

nei tėčiui nereikia sakyti.
— O kodėl?
— Naleis.
— Kodėl neleis?

— Sakys - per toli. Bet tu. Rūtele, nebijok. Mudu, kad 
ir ilgai keliausime, o vistiek nukeliausime. Atgal ir sene
lę paimsime. Nė kažin kaip nepaliksiva. Ir pėsti neisim. 
Ar nežinai, kad namie palikom dar vieną kumelikę? Pa
sikinkysim ir važiuoti atvažiuosim.

Rūtelė labili mėgo važinėtis. Ji gyvai pritarė Daliukui 
kai jis taip gražiai kalbėjo.

— Šiandien mudu patylomis pasiruoškiva, o rytoj iš 
ryto ir išeisiva, — kalbėjo Daliukas.

— O ar tu žinai kelią Daliukai? — paklausė Rūtelė.
— Žinau. Mudu su mama jau kelis sykius tuo keliu 

ėjova į kaimą daržovių. O kai nežinosiva, pasiklausiva. 
Juk ir ant šen kelių nežinojom, o ar neatvažiavom? Ar 
neatsimeni, kaip tėtis pasiklausdavo.

Rū/elė su viskuo sutiko, ir juodu ėmė ruoštis į tolimą 
kelionę. Patylomis šnabždėjos, daiktelius dėjos ir svajojo, 
kaip keliausią, kaip su senele susitiksią

(Iš A. Giedriaus «Kelionė į Lietuvą»)

Mintys dirbo įkaitusiai, greit ir tiksliai... Jo 
(43) padėtis yra mirtinai pavojinga, bet dar 

tikriausiai pataisoma.
Išeitis yra tik vienintelė., nutraukti kontaktą 

- gyventojų sąlytį su Lūšio vadovaujamais parti
zanais. To nepadarius kova beveik neįmanoma. 
Su miestų gyventojais tai padaryti nėra jokia pro
blema. Tačiau lemiančią gyventojų daugumą su
daro kaimiečiai - žemdirbiai, kurie dar gyvena 
savo senose gyvenvietėse ir jų tiksli kontrolė prie 
šių sąlygų beveik neįmanoma.

Kolchozai per maži objektai, per maži žmo
nių koncentracijos punktai, kad būtų galima lai
kyti prie kiekvieno kolchozo MGB dalinius.

Atskiedimas vietos gyventojų atvežtūju azi
jatų priemaiša irgi nedavė reikiamų pasekmių, nes 
patys azijatai ne tik prijaučiu ir padeda partiza
nams, bet prie pirmos progos dezertiruoja iš kol
chozų ir prisideda prie vienų ar kitų partizanų 
grupių.

Reikia ieškoti kito būdo .. Ir Segamas tą bū
dą surado-.. «Viską reikia vėl pradėti nuo pat pra
džios - sugriauti seną ir pastatyti nauja». Ne tik 
reikia sugriauti paskiras valstiečių - žemdirbiu 
gyvenvietes, bet ir jau pastatytus kolchozus Jų 
vietoje liepsiu pastatyti «agro miestus» kurie bū
tų didžiuliai žembirbių koncentracijos punktai. O 
prie kiekvieno tokio «agro-miesto» pastatysiu ka
lėjimą ir kazematus MGB daliniams. Tada reika
las bus išspręstas visu šimtu nuošimčiu

Partizanai ir visoks kontra-revoliucinis judė
jimas prie tokių sąlyga savaime turės išnykti.» 
užbaigė savo išvadas Šogamas padaręs pasitenki
nimo šypseną, jei išviso panašų į kaukę jo veido 
išsikreipimą galima būtų pavadinti švpsena.

— Na, o kas perkels kolchozininku gyvena
mus namus ir kas juos atstatys, ten naujame kon
centracijos punkte? — uždavė sau Šogamas nau
ją klausimą.

Ir čia jis netrukus surado išeitį.
— Liepsiu suorganizuoti iš tu pačiu kolcho

zininku «statybininku brigadas». Tų brigadų užda
vinys bus nugriauti kolcho/ininko namą ir me
džiagą pergabenti į numatytą koncentracijos vie 
ta. O toliau kolchozininkas turės pasistatyti jau 
pats. Kaip tik tam reik-«lui labai patogus laikas.

Iškraustytas kolchozininkas ten kur turės sto 
vėti jo namas, atsidūręs po plynu dangumi ir tu
rėdamas prieš akis ateinančios žiemos vsizdą.kad 
nesušaltų, pats ir jo še’ma, bus priverstas per 
diena ir naktį statytis sau pastogę.

Šis būdas turės dar viena, tiesiog neįkainuo
jama reikšmę, naujo «tarybinio žmogaus» auklėji
mo srityje.; Visas naujas kolchozininku prieaug
lis bus auginamas ir tobulinamas čia pat vietoje. 
Priaugantis jaunimas nesunku bus paimti visiškon 
valdžios globos kontrolėm

Tai bus didžiausias komunizmo statyboje at
siektas laimėjimas...

Patenkintas savo samprotavimo išvadomis Šo
gamas iš džiaugsmo net delnais patrynė, ir išsi
ėmęs iš stalčiaus nikelinę dėžutę rengėsi iš jos iš
imti adatą, kad padarytu sau įšvirkštimą, bet tuo 
momentu pabeldė į duris. Šogamas vėl paslėpė 
dėžutę rašomojo stalo- stalčiuje ir nepatenkintu 
balsu įsakė:

— Įeikite!
Duryse pasirodė jau Vilniaus «siaubo namuo

se» matytas oogamo asmens palydovas - vaiduok
lis. Jis rankoje laikė didelį glėbį laikraščių. Šo
gamas nieko nesakydamas akimis, savo palydovui 
- vaiduokliui parodė stalą. Tas padėjęs laikraščius 
pasisuko eiti durų link.

Šogamas jį sulaikė ir pasakė:
— Neįleisk nieko. Kai man būsi reikalingas 

aš pats pašauksiu!
Po to jis padaręs sau įšvirkštimą, paėmė po- 

pierio lapą ir pradėjo greitai rašyti. Dar kartą 

atydžiai perskaitęs ką buvo prirašęs, padarė pa
taisymus, kai kurias vietas papildė.

Naujas žemdirbių koncentravimo įsakymas 
buvo paruoštas. Tas įsakymas pirmoje eilėje lie- 
tė naujai prie SSSR prijungtas sritis: Pabaltijo 
valstybes, Baltgudijos ir Ukrainos dalis buvusias 
Lenkijos teritorijoje.

Dabar liko šį įsakymą perrašyti ir duoti pa
čiam Stalinui pasirašyti. O toliau šiam įsakymui 
vykdyti smulkias intsrukcijas paruoš kiti... Jis no 
rėjo pašaukti savo cerberį, kad tas paduotų jo 
rankraštį mašininkui perrašyti, bet apsigalvojęs 
pats nunešė ir vėl sugrįžo savo kabinetan

Šogamas jautėsi pavargęs, pažiūrėjo į laik
rody ir nutarė atsigulti - pasilsėti.

Paėmęs nuo stalo laikraščius išsitiesė ant so
fos ir ėmė prabėgomis skaityti paskutines žinias: 
- Karas Korėjoje... Čia Šogamas nerado nieko nau
jo. nei įdomaus. Jis žinojo, kad tas taip vadina
mas «konfliktas», jei ir pasidarytų Kremliui nepa 
togus, gali būti kiekvienu momentu to paties Krem
liaus įsakymu sustabdytas, taip, kaip ir buvo pra
dėtas.

Toliau «Pasaulinis Taikos Kongresas Varšu
voje». Čia Šogamas ėmė skaityti labiau atsidėjęs- 
Jam rūpėjo ne kas nutarta, nes jis Šogamas, šių 
nutarimų turinį jau matė prieš keletą mėnesių pa
ruoštą pas Staliną!

Bet jam rūpėjo, kas tame «taikos kongrese» 
dalyvauja...

Toliau skaitydamas jis savo akimis nenorėjo 
tikėti: pirmoje eilėje figūravo anglikonų bažny
čios bišopo Džonsono pavardė, po to ėjo tos pa
čios bažnyčios atstovai iš Škotijos - Alekcandras 
Rait, Jan Špeter (Vengrija). Gerz von Peipcig (Vo_ 
kietija). Andrea Gadžero (Italija), Džon Darr, Re-/1 
bert Mūr (JAV) ir kiti Įvairių kraštų ir religinių 
sektų bei bažnyčių «atstovai bei įtakingi veikė
jai»... Šalia tų tikybinių dezertyrų ir dvasinių de
generatų buvo advokatai, profesoriai ?iš visokių 
universitetų, rašytojai, žurnalistai, fabrikantai, ge
nerolai ir t. t.

— Neblogus «draugus» pasirinko sau Stalinas 
užsienyje — pagalvojo segamas.

Darbininkų ir valstiečių pavardžių Šogamas 
tame «taikos kongreso» sąraše nerado Jis tai pas
tebėjo ir ėmė galvoti kodėl ten jų nėra?

(Bus daugiau)
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MEKANIKOS DIRBTUVĖ T
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

R u a 12 No 39 — Vila Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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f RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
J TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g
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MADEIRAS DO BRASIL

ltm.

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c CIA
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo j 

vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau- I 
jauslus teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Kur galima gauti

IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — IIP and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams. 

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu. 

iŠ FABRIKO T'IESIAI VARTOTOJUI.

INiDlĮJjf'IFIRliA E CC/HERC1C IDE 
CAEÇAIDOJ /HATELICNIf LTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINE:
Ruo São Coeiono. 526 a Rlla Jnvaės 7|9

Rua São Caetanc. 510 São Paulo

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais

i dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai Į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA -

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini 

Jauni ir seni 
Batus gaus visi 

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...
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ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L 1 N D O Y A

IÍ2AUOJ IVLlilfi ltd.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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Tautos Gedulo die
nos minėjimas.

— Pavergtoji Lietuva bus iš
laisvinta visų lietuvių vienin
gu darbu.

Todėl neužmiršk dalyvauti 
Tautos Gedulo Dienoj birželio 
m. 24 d. 8.30 vai. vakaro mi
nėjime São Paulo miesto te
atre (Teatro Municipal), ku
ris yra ruošiamas bendrai es
tų, latvių ir lietuvių. Pagrin
dinę ir vienintelę kalbą mi
nėjime pasakys didelis lietu
vių prietelius Dr. Franchini 
Netto. Po to visos trys Pabal
tijo kolonijos pasirodys su 
savo meninėm pajėgom, so
listais, chorais.

- Lietuvių S-ga Brazilijoje 
praneša, kad birželio mėn. 
24 d. sąryšyje su vykstančiu 
Tautos Gedulo dienos minė
jimu São Paulo miesto teatre 
šokių vakaro nebus. Jos atke 
liamos j 23 d. šeštadienį, Jo
ninių išvakares.

— Praėjusį šeštadienį, įvy
kusiame Liet. S-gos Brazilija 
je vakare dalyvavo daug žino 
nių. Rengėjai gavo gražaus 
pelno, kuriuo bus apmokėtos 
Vila Belos mokyklos murinės 
tvoros uživerimo išlaidos.

— Birželio m. 10 d. Vila Ze 
linoje staiga mirė Magdalena 
Šavinenė 62 m. amžiaus. Ve
lionė yra kilusi iš Kampiškių 
Kauno apylinkės. Paliko nu 

P. L. B-ne's Jundiaf skyriaus nariai aukojo:

Viso: Cr.$2000,00

Vardas, Pavardė VLI-Kui
(T-tos fondui)

Liet. Raud
Kryžiui

1
1Ó Vasario • 

gimn. Vokiet.:

Jonas Jusis.........................
Juozas Mikalauskas . . . 
Petras Vingelis....................
Juzė Vingelienė .... 
Rūta Balčiūnienė .... 
Vida Balčiūnaitė - mokinė 
Povylas Miškinis .... 
Ona Miškinienė ...
Dr. EI. ir Julija Draugeliai 
Kęstutis Draugelis . . . 
Gediminas Draugelis. . . 
Petronėlė Vosylienė . . . 
Apolonija C'emarkienė . . 
ir Feliksas Čemarka. . . 
Jonas Griešius.....................
Juzė ir Domin. Ganiprauskai
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“ 5.00 
“ 5.00 
“ 5,00
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“ 25,00 
“ 25,00

Cr$1690,00 Cr.$65.00 įCr.$245,00

lindusius du sūnus ir vieną 
dukterį. Palaidota São Caeta
no kapuose.

Egzekvijos velionės inten
cija bus atlaikytos Vila Zeli- 
nos bažnyčioje 18 d. birželio 
8 vai.

JAUNIMAS DOMISI LIETU
VIŲ KALBA.

Paskutiniu metu yra paste
bėtas didesnis susidomėjimas 
lietuvių kalba, ypač jaunimo. 
Norintieji geriau pramokti lie 
tuvių kalbos pageidauja, kad 
būtų suorganizuoti lituanisti
kos kursai vakarais.

Iš Bom Retiro apylinkės lie 
tuviai tėvai pageidauja suor
ganizuoti ir jų apylinkėje lie 
tuvių kalbos pumokas mokyk 
los amžiaus mokiniams.

Iniciatyva labai sveikintina, 
ypač kai ji išeina iš pačios 
visuomenės tarpo. Patalpų 
klausimas Bom Retire irgi 
būt nesunkiai išsprendžiamas 
Reikalingas patalpas galima 
gauti net veltui. Tik vieno 
dalyko reikia: mokinių. Juos 
reikia suregistruoti. Mokinių 
registracijai galėtų labai ge
ra'proga misijų metu, kurios 
prasidės liepos mėn. 8 d. 6 
vai. vakaro. Santa Inéz Colé
gio koplyčioje, rua Tres Rios

Vila Žolinoje norintieji lan
kyti lietuvių kalbos kursus, 
prašomi registruotis kleboni
joje.

— Busimos gimnazijos ir 
mokyklos teatro rūmų staty
ba Vila Zelinoje, šią savaitę 
jau bus pradėti. Statomi arti 
seselių pranciškiečių vienuo
lyno, ju nuosavybėje.

— Misijų pradžia Bom Re
tire Santa Inez koplyčioje, 
rua Tres Rios bus 8 d. lie
pos mėn. vakare Misijonierius 
kun. J. Bružikas S. J. prane
šė, kad pradžioj liepos grįžta 
atgal į São Paulo toliau vesti 
misijų lietuviams Agua Raza 
Moinho Velho apylinkių lietu 
viams bus vėliau pranešta, 
kada j jų apylinkes atvyks 
misijonierius.

Bom Retiro, Parí, Canindé 
ir apylinkių lietuviai praneš
kite visiems, kad misijų pra
džia 8 d. liepos.

-- Rašytojas Petras Btbic- 
kas jau grįžo iš tolimos 11 
tūkstančių kilometrų, po Bra
zilijos šiaurę, kelionės.

STATYS KLEBONIJĄ.

Pastačius bažnyčią ir mo
kyklą yra neatidėliotinas rei
kalas statyti kleboniją. Kle
bonija bus statoma parapijie
čių aukomis Tuo reikalu ku
nigai lankys parapijonys rink 
darni aukas Statybos darbus 
norima neužilgo pradėti. Vie 
ta yra numatyta šventoriuje 
prie rua Estoril.

Paieškojimai.
Paieško Vincas Nanartonis, 

Motiejaus Nanartonio kilusio 
iš Gudenos kaimo. Trakų 
apskr., paskutiniu metu gyve 
nusfo Amerikoj, Chicago Illi
nois.

Julius Endriuška, gyvenan
tis Argentinoje, Mendozo mies 
te, 9 de Julio 2702. paieško 
Alberto Stočkaus ir jo žmo
nos Onos Klimavičienės.

Liuda Matelionienė gy e- 
nanti São Pantyje, Rua Ja 
Graça 415, ieško Bronys y- 
mantienės gyvenančios a- 
zilijoje.

Jurgis Matikonis paieško 
savo dėdės Vincento Matiko- 
nio gyvenusio Š. Amerikoje 
606 Camde.i avė., Burlington 
N. J , ir prieš kiek 1 liko at 
vykusio Brazilijon ir galimai 
apsigyvenusio São Paulyje. 
Dėdės arba apie ji žinančių 
prašau prinešti šiuo adresu: 
Snr. Jurgis Matikonis, Caixa 
Postai 74 Cambará. Vila Au 
rora - Ėst. do Paraná.

J. F. Pačinskas gyvenantis 
Amerikoje 54 Tenney st ieš
ko savo brolio V. Pačinsko, 
gyvenančio São Paulo mies
te, ar apylinkėse.

P. Teresė Davolytė pirmoj; lietu
vaitė akordeonistė Brazilijoj, 
gyvenanti Rio de Janeire stu 
dijuojanti muziką Rio de Ja
neire prof. George Brass Aka 
demijoje. Kaipo akordeonistė 
groja ruošiamuose akademi
jos profesorių ir mokinių kon 
certuose.

P. Teresė Davolytė yra

PARDUODAMA KRAUTUVE 
(Secos e molhados)

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180, geromis sąlygomis. 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje.

PUIKI PROGA NUSIPIRKT! 
NAMĄ.

Rua Ibitirama, 1076 - V. Zelina 
Vieta patogiausia, nes pro ša
lį eina tiesiog miestan trys 
autobusų linijos. Namas trijų 
kambarių ir virtuvės. Kaina 
atsitiktinė. Daugiau informa
cijų vietoj nurodytu adresu.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C 

V. ALPINA.
BALDŲ SANDELĮ.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai- ĮĮ 
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tik tai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.

Čia «rausi ueresne medžiaga ir nitriau mokėsi

I
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

«M. L.»
me jaunąją lietuvių karią be
siveržiančią į mokslus, ir ne
užmirštančių savo tėvynės 
Lietuvos.

GRIŽO IŠ JAV INŽ7 ALGIR
DAS MOŠINSKIS.

Pereitą savaitę grįžo į São 
Paulį inž. A. Mošinskis iš J. 
A. V., kur jis lankėsi mašinų 
užpirkimo reikalais. A. Mošins 
kis išbuvo Amerikoje virš 
mėnesio laiko ir nupirko daug 
įrengimų mangano rūdos ka
simo firmai, kurioje jis yra 
vyr. inžinierius. Mangano rū
da yra pradėta kasti naujose 
kasyklose apie 200 km. nuo 
São Paulo, ten dabar dirba 
p. Mošinskis.

— LIET. K. BENDRUOME
NĖS Vyrų Brolijos susirinki
mas šaukiamas liepos m. 1 d 
3 vai. po piet.

Vyrai kviečiami dalyvauti 
ir tolimesnių apylinkių.

— MOTERŲ DRAUGIJOS 
susirinkimas šaukiamas šj sek 
madienj 4 vai. po piet mokyk 
los patalpose.

PAŠTO DĖŽUTĖ

P. Brazui. Alb. Markevičiui 
A. Ambrozevičiui, Elv. Bazi- 
levski.

— Šį sekmadienį São Josė 
loš savo aikštėje su Sant’Ana 
São José klubu.

PARDUODAMA pigiai, pato 
gioj vietoj rua Consulação, 
105 kampas Veduę Oficina 
Mecanica. i.

Teirautis galima vietoje 
kiekvieną dieną nuo 9 ligi 
17 vai. arba Vila Zelhiėj Av. 
Zelina, 706.

— PARSIDUODA namas ir 
krautuvo, arba maino ant na
mo Naujai pastatytas geroj 
vietoj su gera fregezija ir ge 
ra i įrengta.

Teirautis ir daugiau infor
macijų A v. Zelina Nr 749.

Vila Zelina.
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P. S. Pinigai pasiųsti per vieną Šveicarijos banką.

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO š

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
B alanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 

,, acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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FOTO PRINCEZA
PA U L OA V ENIDA ALVARO fra m O S ,

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 33 Quarta puada)

Savininkas VILA ID A JÍ IDDOLDjF
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!
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