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Broliai ir Sesės Lietuviai,

Vienuoliktą jau kartą minime didžio musų Tau
tos gedulo dieną; Vienuoliktą jau kartą kreipiame 
savo akis į šiaurę ir j rytus, į kur yra prievarta 
siunčiami šimtai tūkstančių mūsų krašto sūnų ir 
dukterų. Vargiai rastume šiandien Lietuvoje nors 
vieną šeimą, kuri neturėtų savo narių po žeme. S. 
biro taigose ar Baltosios juros pakrantėse. Trėmi
mai yra virtę sunkia lemtimi, slegiančia visą mu
sų Tautą.

Ir ne nuo šiandien. Jau prieš šimtą dvidešimt 
metų Adomas Mickevičius rašė savo regėjime: «Ti 
ronas kyla, Erodas, O Viešpatie, visa Tėvynė iš
dubta i Erodo rankas, Regiu — ilgi, balti kryžiaus 
keliai., per girias; per pusnynus. Visi į šiaurę, į 
ten, į tolimą šalį tarsi upės. teka». Poetas savo 
dvasioje mato, kaip šiais keliais «lyg vėjų gainio
jami debesys, mūs vaikai keliauja — visi į šiaurę» 
(Vėlines 3 dal. 3 scena). Tai yra istorinių mėsų 
Tautos grumtynių vizija. Ilgą savo istorijos metą 
mes turėjome grumtis su rusų užmačiomis ištirpdy 
ti mus slavų masėse. Ilgą laiką buvome tremiami 
iš savo kryžiaus papuoštų sodybų į aną šąli, «tuš
čią ir baltą», kaip apie ją sako A. Mickevičius. 
Dabar šis trėmimas pasiekė aukščiausią laipsnį. 
Tai, kas seniau buvo dangstoma sukilimu kalte, 
šiandien vykdoma be jokios kaltės. Šiandien vyrai 
ir moters, seneliai ir vaikai, ūkininkai ir darbinin
kai — visi šiandien yra verčiami eiti anais ilgais 
keliais — į šiaurę.

Piešdamas tremtiniu kelią Rusijon, -X. Mic
kevičius pastebi, kad šis kraštas yra tarsi popie
riaus lapas, “parengtas rašyti". Bet kas jame ra
šys? Gal “šventas Dievo pirštas, gerus žmones rai- • 
Jėmis pavertęs”? O gal “senas Dievo priešas”, ku
ris nebe plunksna, bet kardu įrašė, Kad “žmonių 
giminę reikia pančiais apkalti” (Vėlinės 3 d. 9 scena) 
Deja* į baltą Rusijos lapą bolševizmas kardu Įrėžė 
kaip tik šį pastarąjį dėsnį. Jis apkalė pančiais 
musų Tautą, kaip ir visas kitas, patekusias jo ver- 
gijon. Šiandien jis deda didelių pastangų joms iš 
naikinti: jis rauna jas iš sodybų, sklaido po sveti
mus kraštus, neigia žmogui pagrindinę jo teisę kur
tis ir gyventi gimtojoje savo žemėje. Bolševizmas 
yra virtęs visuotiniu tautažudžui. Tai sakome visam 
pasauliui, sakome drąsiai ir atvirai, nes vienuolikos 
metų musų Tautos trėmimai yra pakankamai ati
dengę šį jo bruožą.

Tačiau tautažudžių likimas yra visų vienodas: 
jie užtrokšta savo aukų dūsavimuose. Tiesa minė 
tame A. Mickevičius neslepia, kad trėmimai yra 
sunkus tautai kryžius ir kad šio kryžiaus “skers
mens globia visą Europą”. Tačiau čia pat jis regi, 
kad ne visi tremtiniai žūva, bet kad iš likusiųjų 
auga jėga Tautai išvaduoti Ir iš tikro, jau irti yra 
laikas, kada prislėgtos tautų jėgos, susijungs ir pa
sieks aną “ledo šalį”, paskelbdamas visiem ištrem- 
tiesims grįžtančia laisvę, kaip gervės kad paskel
bia pavasarį.

Todėl šiandien, minėdami šią didelio musų 
gedulo dieną, ir kreipiamės į jus, broliai ir sesės 
lietuviai, kurie kenčiate ištremtųjų naštą Rusijoje, 
kurie leidžiate priespaudos bei baimės pilnas, die
nas Tėvynėje ar esate išsklaidyti po laisvojo pa
saulio užkampius, prašydami ištverti jus kančioje, 
ryžtyje ir laukime, kaip kad ištvėrė istoriniai mū
sų kovotojai, mūsų knygnešiai, mūsų Nepriklauso
mybės kariai ir galop mūsų par .izanai. Mus yra 
ištikusi viena iš istorinių naktų, kurių pasaulije e- 
sama nemaža. Vis dėlto “mūsų Tėvynė gyva ir žy
di, nors ir pridengta žemės šešėliais” kaip sako 
A. Mickevičius. Ji yra gyva visur, kur tik yra gy
vi lietuviai. Ir ši jos gyvybė vėl atsities. Žmogaus 
paniekinimo laikas pasibaigs, nes laisvojo pasaulio 
tautos pamažu, bet ryžtingai ir neatlaidžiai telkia
si barbarų šėlsmui nugalėti.

Vardan tos Lietuvos!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

LIETUVI, PAGREITINSI LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ
——-----Aukodamas Tautos Fondui-------------

Korėjoj©.
Derybos du r tebėra mirties 

taške. Komunistai pasitarimus 
naudoja vien tik savo propa
gandai. Gen. tvL Clark įspėjo 
jei ši propaganda bus tęsia
ma ir toliau, derybos bus nu
trauktos.

— Gen. M. Clark įspėjo ki
niečius, jei jų turima aviaci
ja bus naudojama Korėjoje, 
t? i Jungtinių tautų Organiza
cijos kariuomenė bombarduos 
Kiniją. Šį pareiškimą patvirti 
no ir Vašingtonas.

-- Siaurės Korėjos ir Kini
jos komunistai belaisviai kan 
kiną ir žudo savo draugus ne 
komunistus. Koje belaisviu 
stovykloje komunistai nužudė 
arti dviejų šimtų savo draugų.

Koje belaisvių stovykla yra 
išskirstyta į kelias mažesnes. 
Komunistai, kurie yra ameri
konu belaisviai kelia streikus 
riaušes. Bet ar yra kas nors 
girdėjęs, kad komunistų paim 
ti belaisviai kada nors kėlė 
streiką?

Anglijoje.
Ministeris pirminikas Chur

chill jam suruoštuose . «Press 
Association» nietii proga, kai 
bėdamas pareiškė, kad An
glija stovi ant bedugnės kraš 
to. Finansinė ekonominė pa
dėtis yra labai bloga. Yra rim 
to pavojaus, kad gali praras
ti visą savo imperiją, ir visą 
garbę. Prašė žurnalistų, kad 
tikrąją padėtį išaiškintų visuo 

menei. Nors padėtis yra. blo
ga, bet nėra be išeities. Sun
kumams nugalėti, kaip kad 
buvo praėjusio karo metu, 
reikalinga visų anglų vieny
bė. Tuomet bus galima atsis 
pirti prieš visus priešingus 
vėjus, nežiūrint iš kur jie 
pūstų.

TRIJŲ KONFERENCIJA

Būsima Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos užsienių reika 
tų ministerių konferencija su 
sidurs su dideliais sunkumais. 
Tie sunkumai kyla del ne
vienodo nusistatymo Rusijos 
atžvilgiu. Prancūzai nori, su
šaukti keturių (su Rusija) 
konferenciją spręsti Vokieti
jos sujungimo klausimu. Pran 
cuzus palaiko ir anglai.

Gi amerikonai yra nusista
tymo, kad kol rusai neparo
dys tikrų savo intencijų, ko 
jie nori, konkrečiais pavyz
džiais yra priešingi bet ko
kiom derybom su rusais.

O jei ir Vokietijos klausi
mu būt kalbamasi, tai rusai 
iš anksto turi priimti vieną 
sąlygą: kad rinkimų laisvė 
but užtikrinta, jie turi būt- 
kòntroliuojami ONU paskir
tos komisijos. Žinoma rusai 
su tuo nesutiks.

— Generolas Mac Arthur 
respublikonų partijos visuoti
niame suvažiavime liepos mė 
nesy yra pakviestas oficialiu 
kalbėtoju.

— Respublikonų partijos 
kandidatas į prezidentus Tapt 
yra pažadėjęs gen. Mac Art
hur, jei jis laimėtų rinkimus, 

paskirti atsakomingoms pa
reigoms.

V AK. VOKIETIJOS - SAJLN 
G ĮNINKU

sutartis tikimasi, kad pasira
šiusių kraštu parlamentų ligi 
rudens bus patvirtinta.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS AR
GENTINOJE

Argentinos São Juan mies
tas ir jo apynkės yra dažmai 
sukrečiamas žemės drebejimo 
1944 metais beveik visiškai 
miestas buvo sunaikintas. Žu
vo daug žmonių, šią sąvaię 
vėl kelis kart ten pat drebė
jo žemė. Gyventojai, baimės 
apimti bijo namuose nakvoti, 
kad žemei drebant namai 
neužgriūtų.

— Rusai atsisako atimti 
savo misiją iš Tokie. Jie sako 
kad japonų taikos sutartis yar 
neteisėta.

— Vokietijoje, Munchene 
83 metų amžiaus mirė kardi
nolas, Von Faulhaber. Kardi
nolas yra kilęs iš neturtingų, 
kepėjų šeimos Jis ypač pa
sižymėjo kovoje su hitlerizmu 
gindamas bažnyčios ir bendrai 
žmonių teisės nuo naciškos 
tiranijos. Tai yra vienas did
žiųjų ne tik Vokietijos, bet ir 
viso katalikiškojo pasaulio 
asmenybių.

— Pranešama, kad elektros 
naudojimas nuo ateinančio 
mėnesio vėl bus racionuotas, 
sulig anksčiau paskirtų kvo 
tų.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Didžioji
Musų Tauta šiandien yra 

tykoma dviejų didelių pavo
jų: suskursti savo kultūra ir 
sunykti savo skaičiumi. Abu 
pavojai yra lygiai grėsmingi 
ir abu lygiai tikri. Tėvynėje 
mūsų kultūrą žlugdo bolše
vizmas, mėgindamas ją suru
sinti ir sukomunistinti. Trem
tyje ją alina rūpestis duona 
ir išsisklaidymas po tolimus 
pasviečius. Tas pat yra ir su 
mūsų skaičiumi. Tėvynėje 
jis mažėja dėl kovos prieš 
okupantą ir dėl sąmoningo 
mūsų žmonių naikinimo nuo
latiniais trėmimais. Tremtyje 
jis nežada didėti dėl asmeni
nių patogumų noro. Jeigu 
šie du ravojai neims perga
lėti, veltui bus musų pastan
gos laisvinti kraštą, nes, jį 
išlaisvinę, galime pasirodyti 
pusiau subarbarėję ir pusiau 
išnykę.

Be abejo, mes nieko negali
me padėti nei kultūrai, nei 
mūsų prieaugliui Tėvynėje. 
Ji yra atskirta nuo mūsų ge
ležine uždanga, ir jos likimą 
mums belieka sudėti Į die
viškosios Apvaizdos rankas. 
Užtat visu rimtumu prieš mū
sų akis atsisitoja. mūsų gyveni
mas tremtyje. Čia mes esame 
laisvi: galime kultūrėti ar 
barbarėti, galime kurti šeimas 
ar senberniauti, ga’ime augin
ti vaikus ar šuniukus. Vis 
dėlto komunistinamos ir nai
kinamos Tautos akivaizdoje 
ši mūsų laisvė virsta didele 
pareiga; dar daugiau - ji virs
ta tiesiog šauksmu išlaikyti 
sava kultūrą ir savą prieau 
glj. Laisvė tremtyje mums 
yra duota kaip tik dėl to, 
kad čia įvykdytume - bent 
iš dalies - tai, ko negalima 
Įvykdyti Tėvynėje; kad į mū
sų pasiryžimą bei ištesėjimą 
sudužtų barbarybes ir naiki
nimo kėslai. -Palikdami vę- 
lesniam metui grėsmę kultū
rai, šį sykį norime truputį 
stabtelti ties grėsme mūsų 
prieaugliui, nes ji yra pati 
svarbiausia. Juk kokios pras
mės turės visi kultūriniai lai 
mėjimai, jei nebus, kas jais 
džiaugiasi ir naudojasi. Todėl 
grėsmė mažėti mūsų skaičiui 
pasaulyje yra pati didžioji 
grėsmė, nes ji kerta mūsų 
pagrindus.

Savo metu Lietuva buvo 
imperija nuo juru ligi jūrų 
- pati didžiausia Rytų Euro
poje. Šiandien ji yra tik 
nykštukas tarp milžinų savo 
kaimynų. Mes negalėjome iš
laikyti istorijos eigoje laimė
tų pozicijų ir buvome privers 
ti trauktis į visiškai siaurutes 
savo lygumas. Mes ne tik nei- 
siurbėmė į savą tauta sveti
mų giminių, bet dargi joms 
atidavėme nemažą antropolo- 
.ginę duoklę. O taip atsitiko 
todėl, kad mūsų buvo per 
maža.. Mums stingo reikalingo 
skaičaus, kad galėtume ne 
tik veržtis priekin, bet ir iš
laikyti tai ką laimėjome. Per 
penkis šimtus metų mes šio 
reikąlingo skaičiaus taip pat 
nepasiekėme. Antropologinis 
mūsų ūkis niekad nestovėjo 
aukštumoje, o šianbiėn jis 
yra pasiekęs pačią savo kri
zės viršūnę. Prieš mus išniro 
grėsmė išnykti arba bent taip 
sunykti, jog galime pasidary
ti nebepajėgus savai valsty
bei atkurti. Vytauto laikais 
nebuvome pajėgūs valstybei 
išlaikyti, nes buvo per maža 
žmonių jai ginti. Šiandien ga 
lime būti nepajėgūs valstybei 
atstatyti dėl tos pačios prie
žasties: nebus žmonių užpil
dyti erdvei - ne tik geogra
fine, bet ir dvasine prasme. 
Hamleto klausimas: būti ar

Grėsmė.
nebūti atsistoja prieš mus vi
su šiurpumu.

Tautos prieauglis yra ne
atskiriamai susijęs-su sveika 
ir gausia šeima, u sveika ir 
gausi šeima yra neatskiri
amai susijusi su tinkamu jos 
supratimu bei pergyvenimu. 
Naujoji kultūra, pabrėždama 
žmogaus asmenybę, pasidarė 
nepalanki šeimai todėl, kad 
su asmenybės iškėlimu iškilo 

Š Amerikoje, Meksikos ir Kalifornijos valstijų rubežius eina 
slėniu, kurio paviršius yra žemiau jūros lygio ir 90 metrų 
žemiau Kolorado upės paviršiaus. Slėnis, potvynių metu, yra 
užneštas storu dumblo sluoksniu. Ten beveik niekad, nelyja. 
Žemė išdžiūvusi. Ilgą laiką buvo dykuma. Bet pavartojus 
laistymo sistemą, dykuma yra paversta derlingiausia dirva. 
Čia sodinami runkeliai. Iš vieno akro gaunama 17 toneladų 

runkelių.

ir jos savimyla, apsireiškusi 
susirūpinimu tik savimi, ne
noru aukotis, ieškojimu pato
gaus ir lengvo gyvenimo. Be 
abejo, reikia, rūpintis sava 
sąžine, sava pasaulėžiūra, sa
va dorove Šių dalykų nie
kam negalima aukoti, nes jie 
sudaro žmogiškojo asmens 
kilnumą. Bendruomenė netu
ri jokių teisių į žmogaus są
žinę, į jo įsitikinimus. į jo 
dorovę. Šiuo atžvilgiu žmo
gaus asmenybė yra pati aukš 
čiausoji vertybė.

Tačiau šalia, šių nelygsta
mų dalyku esama ištisos ei
lės reliatyvinių, kuriuos as 
muo gali ir net turi aukoti, 
jeigu nenori virsti egoistu ir 
net visuomenės parazitu. Gy
vendamas bendruomenėje, 
žmogus savaime gyvena ne 
tik sau. bet ir kitiems. Bičių 
dėsnis «viena už visas, visos 
už vieną» tinka ir žmonių 
gyvenimui. Ir čia turi būti 
aukojamasi už kitus, esant 
reikalui, net ligi gyvybės 
netekimo. Kas gyvena tik 
sau, savaimė išsiskiria iš 
bendruomenės. Žmogus egois 
tas neturi teisės reikalauti 
bendruomenės paramos ar 
pagalbos, nes jis tokios pa
galbos nė kitiems neteikia.

Prie šių aukos reikalau
jančių dalykų priklauso ir 
šeima. Ji duoda žmogui daug 
laimės; ji išskleidžia jo asme 
nybę; ji teikia jam vidinės 
ramybės ir gyvenimo tikru
mo; ji įprasmina profesinį 
darbą ir uždarbį. Iš kitos ta. 
čiau pusės ji atneša kartu 
ir daug vargo, daug rūpesčių, 
susikrimtimų ir net nelaimių. 

Todėl kurti šeimą ir ją pas
kui plėsti visados y; a. savo
tiška rizika, kuriai nugalėti 
reikia ryžties ir aukos dva
sios. Bet štai, viena egoisti
nė asmenybė kaip tik ir ne
drįsta aukotis tiek, kiek šei
ma savo prigimtimi reikalau
ja. Ne vienas žmogus mėgina 
iščiulpti tiktai šeimos laimę, 
neprisiimdamas paskui ją ei
nančio vargo. Normaliais lai
kais gal ir galima pro šito
kius šeimos smaguriautojus 
praeiti tylomis. Tačiau dabar, 

kai Tauta kovoja už savo 
egzistenciją, kai prieš jos 
akis vis kibiau atsiveria grės 
mė išnykti, kiekviena šeima 
darosi karys šioje kovoje: 
todėl kiekvienas lietuvis ne
gali čia pasilikti tik žiūrovas, 
bet turi savo šeiminį gyveni
mą tvarkyti taip, kad jo su
kurta mažulė bendruomenė 
iš tikro taptų didžios tautinės 
bendruomenės išsilaikymo šal 
tiniu.

(B. d.)

rcoNirA
— VLIKAS savo paskutinia 

me posėdyje (gegužės 27-28 
d.) pareiškė užuojautą prof. 
J. Kaminskui dėl jį ištikusios 
ligos ir atpalaidavo jį nuo 
pareigos sudaryti naują Vyk
domąją 'karybą. Nauja Vykd. 
Taryba pavesta sudaryti p. 
Karoliui Žalkauskui.

— Gegužės 11-15 d. Pary
žiuje lankėsi VLIKo ir VT 
pirmininkas M. Krupavičius, 
o gegužės 12 14 d. — Mgr. 
Balkūnas, JAV-ių PLB LOK 
pirmininkas. Svečiai gegužės 
12 d. dalyvavo e. Lietuos ats 
tovo Prancūzijoje p. I)r. S. 
Račkio bute pasitarimuose 
kartu su Latvijos ir Estijos 
pasiuntiniais. Be jų. dalyvavo 
Estijos įg. min K. R. Pusta, 
atvykęs iš JAV per Romą, 
Latvijos pasiuntinys O Gros- 
valdas, reziduojąs Paryžiuje 
su Latvijos pas. patarėju p. 
k. Bereudsu. Iš lietuvių dar 
dalyvavo prof. J. Baltrušaitis 
ir pulk. J. Lanskoronskis, Lie 

tuvos pasiuntinybės Paryžiu
je nariai. Buvo aptarti aktua
lieji momento klausimai ir 
pasidalyta paskiausiomis in
formacijomis apie visus rei
kalus. susijusius su Pabaltijo 
kraštais ir jų problemomis.

• — Mažosios Lietuvos Tary 
bos suvažiavimas įvyko per 
Šeštines Lubecke. Jame taip 
pat dalyvavo VLIKo pirm. M. 
Krupavičius ir VLIKo VT na 
rys M. Brakas, kurie padarė 
suvažiavimui pranešimus. k’au 
josios MLT prezidiumo pirmi' 
ninku perrinktas E. Simonai
tis, vicepirmininku — M. Bra 
kas. Apie suvažiavimą buvo 
suruošta spec, radijo translia 
pija į kraštą.

— New Yorke įvykęs VLI 
Ko atstovų. ALTo vykd. ko 
miteto ir PLG narių pasitari
mas, kuriame taip pat daly
vavo min. P. Žadeikiai atsto 
vavęs gen. kons. J. Budrys, 
be kitų.apspręstų dalykų, taip 
pat sutarė sudaryti Lietuviu 
Informacijos Koordinacinį 
Centrą. Į jį Įeina po vieną 
atstovą VLIKo, ALTo ir PLG. 
Centras svarstys būdus, kaip 
Lietuvos reikalą daugiau iš 
nešti į tarptautinę areną ir 
svetimųjų or-jas, kaip koor
dinuoti santykius su kitų kraš 
tu, ypač pavergtųjų ir JAV, 
informacijos centrais etc. 
ALTas savo atstovų į minimą
jį centrą paskyrė M. Kižylę. 
Lietuvių Informacijos Centro 
(LAIC) vedėją, o PLG - V. 
Vaitiekūną, VLIKas išrinko 
Kiprą Bielinį Vėliau panašią 
koordinaciją numatoma pra-‘ 
vesti ir. kitose veiklos srityse.

— Gegužės 30 d. Esslinge- 
ne buvo lietuvių ir e<tų veiks 
nių pasitarimas, kur’ame svars 
tyti liūdnųjų, birželio trėmi
mų minėjimo reikalai. Ta pro 
ga Stuttgarto radijas birželio 
13 d. 22. 10 vai davė trans
liaciją. pavadintą «Baltijos 
Pasija», drauge su reportažu 
ir būdingomis dainomis. Bir
želio 14 d visu 3 Pabaltijo 
tautų vardu kalbės estų pulk 
Jakobsonas, latviu — min. 
R. Liepinš ir lietuvių - URT 
valdytojas prof. Z. Ivinskis. 
Padaryta, žygių, kad tomis die 
nomis sukaktis-būtų taip pat 
paminėta per LE rūdija Mūn- 
chene ir am-čių karinį radi
jo tinklą AFN su visa eile jo 
siųstuvų Sukaktis bus taip 
pat minima per Berlyno Rias, 
NVv’DR Koine ir kt. siųstuvus 
Bendras atsišaukimas vokie
čių k. bus išleist.is Baltų ta

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovai Korėjoj teikia nuo 
karo nukentėjusiems pabėgėliams, karo belaisviams medžia
ginę ir medicinos pageliu . Raudonojo Kryžiaus atstovai pie
tinėje Korėjoje turi pilną veikimo laisvę. Gi šiaurės Korėjon 
kuri yra komunistų valdoma, kur daug daugiau skurdo yra 
kaip pietinėj, Raud. Kryžius nebeįsileidžiamas. Komunistai 

visur ir visuomet serga špionažo liga.

rybos vardu. Plačiau tarp už 
sieniečių birželio įvykiai nu
matomi paminėti ir kt. kraš
tuose.

— Gegučės 21 23 d. Liuk
semburge vyko Europinio Są
jūdžio vyr. organo — Tarp 
tautinio Komiteto — posėdžiai 
Lietuvių Latvių ir Estų taut, 
komitetams šiame sąjūdyje 
atstovauti buvo įgaliotas Dr. 

•S. bačkis. Centro ir Rytų Eu 
ropos Kraštų krihšč. demokra 
tams atstovauti tos s-gos bu
vo deleguotas įgal. min. E. 
'f u raus kas. Baigiamasis posė
dis praėjo labai iškilmingai - 
jame dalyvavo Liuksemburgo 
didžioji kunigaikštienė Char
lotte, Didž Liuksemburgo Ku 
nigaikštystės visa vyriausybė 
ir visas dipl. ir kons. karpas 
Liuksemburge. Ta proga. Lie 
tuvos atstovas Paryžiuje Dr. 
Bačkis aplankė Liuksembur
go užs. reik, m jos generalpo 
litinį direktorių.

— «Laisvės Draugų» tarp, 
konferencijoj Paryžiuj iš lie
tuvių dalyvavo Dr. S Bačkis 
ir įg min. E. Turauskas, ku
ris diskusijose padarė inter
venciją pavergtųjų kraštų var 
du. Už juos ypač užsistojo p. 
S. A’adariaga. kuriam už tą 
intervencija lietuvių vardu 
padėkojo Dr. S. Bačkis.

Lietuvi,
Ai- jau įsigijai 1952 metų’ 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

SKUBIAI Reikalingas 
berniukas mokantis skaityti 
ir rašyti, nuo 12 iki 16 metų. 
Kreiptis į Arte-Grafica Litua 
nia Ltda. - A v. Zelina, 706-
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LIETUVIU KULTŪROS FON

DAS AUSTRALIJOJE.
L L.K.F. ORGANIZACIJA, UŽDAVINIAI IR ATLIKTAS DARBAS

(Tąsa iš pereito nr.)

Kultūrinės bendruomenės kū
rimas ir jos išlaikymas, kultu 
rinių organizacijų klestėjimas 
lietuviškosios spaudos gyva vi 
mas yra musų visų tautinė 
pareiga.

Ap$rt pasaulio lietuvių ben 
druomenės kultūrinimas ir jos 
išlaikymas savo tautos eilėse 
bei išauginimas naujų kultū
ros; darbininkų iš mūsų pridu 
gančios kartos, yra Lietuvių 
Kultūros Fondas Australijoje 
kiek jis pajėgia išlaikyti išti
kimybę ir prisirišimą jo nu
matytiems tikslams. Lietuvių 
Kultūros Fondas Australijoje 
buvo įsteigtas 1948 metais 
gruodžio mėnesio 6 dieną. 
Pirmoji valdyba buvo išrink
ta 1949 metais rugpjūčio mėn. 
21 dieną. Šiai valdybai pakeis 
ti 1950 metais gegužės mėn. 
21 dieną buvo išrinkta antro 
ji valdvba, o šios valdybos 
kadencijai pasibaigus į dar
bą stojo 1951 metų birželio 
mėn. 30 dienos visuotinio me 
tinto suvažiavimo išrinktoji 

Iš Sovietu - Vokiečiu Karo II. Būdingesni Sovietų - Vokiečių karo 
savumai.

trečioji valdyba, kuri ir dabar 
vadavauja L. K. F. darbui ir 
veikimui

6. L.K.F. vadovybės sieki
mas ir darbas. Visų Kultūros 
Fondo vadovybių tikslas bu
vo vienas ir tas pats — lie
tuviškosios kultūros išlaiky
mas ir jos ugdymas. L.K.F. 
Australijos Valdyba deda pas 
tangas vykdyti organizacinį 
darbą ir vadovauti kultūri
niam lietuvių veikimui.

L.K.F. skyrių organizavi
mas vyksta gan lėtai, nes lie 
tuviai yra užimti įsikūrimu ir 
kasdieniniais buto ir darbo 
rūpesniais. Kaip žinome Aus 
tralijoje yra bent minimalinės 
civilizacijos sąlygos neįmano 
inos be nuosavo buto, kadan 
gi su šeimomis butus gauti 
tiesiog neįmanoma. Tad pa
vargę nuo dienos rūpesčių 
ir sunkių darbų žmonės nega 
Ii perdaug atsidėti kultūriniam 
veikimui. Yra vilties, kad nu
galėjus materialinius įsikūri
mo sunkumus lietuviai vėl 
noriai imsis organizacinio vei 
kimo. Todėl dabar teturima 

tik trys organizuoti L.K.F. 
skyriai ir prie visų lietuvių 
bendruomenių valdybų specia 
lūs asmens, pačių bendruo
menių paskirti švietimo ir kul 
tūros darbo organizavimui ir 
vadovavimui.

7. L.K.F. skyrių reikalingu
mas. L.K.F. deda ir dės pas
tangas kur galima turėti savo 
organizacijos skyrius, o kur 
dėl vietinių sąlygų tai neat
siekiama, kad ir laikinai, bus 
organizuojama kultūros ir 
švietimo komisijos apie ku
rias bus kalbama vėliau.

Organizacijos gyvumui pa
kelti ir kultūrinėms idėjoms 
skleisti, L.K.F. metinis suva
žiavimas, įvykęs 1951 m. bir
želio mėn. 30 d. Melbourne, 
apėmė platesnius visuomenės 
sluoksnius, įtraukiant pilnatei 
siais nariais ne tik L.K F. sky 
rių atstovus, bet ir A.L.B ats 
tovus bei kitus Australijos 
lietuvių kultūrinės bendruo
menės darbuotojus.

(Bus daugiau)

Į LIETLY.ii, j
£ Iš anksto ruoškis Liet. I'at. Bendruomenės /choro | 
£ >; -• 4

l Koncertą - Vakarti j
> Birželio mėn. 28 d. Centro Professorado Paulista j 
E Rua Liberdade, 928 Salėje. Pakvietimus įsigykite iš | 

È anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti; | 

£ Bus ir staliukai. 5

KUPREVIÕIÚTÉS KONCER
TAS ROMOJE

Roma. Balandžio 1 d. Ro
moje “Arti” teatre įvyko 
smuikininkės Elenos Kupre- 
vičiūtės pasisekęs koncertas.

Dalyvaujant rinktinei publi
kai, kurioje buvo matyti di
plomatų, muzikų, žurnalistų, 
jaunoji smuikinkė išpildė Mo- 
zarto, Brahmso, Corelli Kreis- 
ler Bartoko, Budriúno ir Sa- 
rasato kūrinius. Nors progra
mą sudarė įvairių tautų kom
pozitorių kūriniai, Kuprevi- 
čiūtė juos visus išpildė su 
tikrai meistrišku laisvumu ir 
lengvumu. Jos didelis talentas 
buvo jaučiamas ne vien tik 
technikų sunkumų nugalėjime 
bet ir pačios muzikos jautri

ame pergyvenime bei kūrinių 
dvasios tiksliame pajutime. 
Publika savo džiaugsmą ir 
pripažinimą smuikininkei pa
reiškė entuziastiškais ploji- , 
mais ir gausiomis gėlių do
vanomis. Pianinu akompana
vęs vienas geriausių italų 
pianistų Tullio Macozci, pa
reikšdamas nuomonę apie 
smuikininkę, pabrėžė, kad ji 
savo talentu mažiausiai pri
lygsta garsiausiems italų smui
kininkams. Visi didieji Romos 
laikraščiai apie šį pirmąjį 
mūsų smuikinininkės koncer
tą Romoje atsiliepė labai pa
lankiai. Elena Kuprevičiūtė 
jau koncertavo Amsterdame 
ir Paryžiuje, Londone ir Af
rikoje.

KAP. BR. M1CHELEV1ČIUS.

1941 metų birželio men. 22 dieną prasidė
jęs ir 1945 metais pasibaigęs Sovietu - Vokiečių 
karas šiandieną jau laikomas istoriniu įvykiu, 
nors tarp nugalėtojų ir nugalėjusiųjų taikos są
lygos dar nepasirašytos. Šis karas pasižymi ne
paprastu technikos išsivystymu ir jos pritaikimu 
karybai Būdingos atskiros operacijos, kurių ta
me kare taip gausu, yra didelis įnašas į karo 
meno ir jo evoliucijos lobyną Šiandieną moder
niųjų kariuomenių karo moky klos ir akademijos 

, su atsidėjimu studijuoja šį praėjusį karą ir iš jo 
mokosi ateičiai. Visą šią svarbią medžiagą su
rinkti ir ją įvertinti yra sudarytos specialios, ži
nybos. Pavyzdžiui, Vokietijos įvairių ginklų rū
šių buvusieji karo specialistai dar ir šiandieną 
vienoje Vakarų Vokietijos pilyje sutelkti ir vis-

Gaudžia trimitai, joja kareivių pulkų pulkai.

kuo aprūpinti rašo iš praeito karu savo patyi- 
mus. Kai kurie iš jų (Halderis, Guderian ir kiti) 
iškviesti apsilankė kitų karo žinybose ir pasi
rengę padarė atatinkamus pranešimus svarbes
niais buvusio Sovietų - Vokiečių karo klausimais. 
Nuosekliai, karo istorijos metodais neįmanoma 
dienraščio skiltyse išnagrinėti šio ilgo karo pas
kiras operacijas. Šiame kukliame rašinyje yra 
užsibrėžta pavaizduoti tik labai trumpai karo 
eigą ir jo svarbesnius savumus.

1 Dėka visų ginklų rūšių moto-mechaniza- 
cijos, ištisinis (froutinis) pozicinis karaš išnyksta. 
Jis pakeičiamas manevrinio karo veiksmais. 
Puolama tik tam tikromis svarbiomis kryptimis, 
telkiant ten smūgį, o ištisi nesvarbūs plotai palie
kami juos apeinant Čia išryškėja vokiečių žai- 
binio smūgio ir žirklinio (replinio) manevro 
principai. Tuos naujus vokiečių puolimo principus 
sovietai 1941 metais savo armiją peroganizayę, 
pamažu įgyvendina pas savę. Tai maržalo Žukovo 
nuopelnas, kuris prieš karą ilgesnį laiką vokiečių 
karo akademijoje savo karines žinias gilino. Šios 
replinio manevro ypatybės pasireiškia ir dabar
tiniuose šiaurės korėjiečių komunistų puolamųjų 
kautynių veiksmuose. Tai suprantama, nes 1en 
vadovauja sovietų kariai, o gal net ir pats Žu
kovas. Ginamasi plačiais barais, organizuojant 
svarbiose vietose atsparos mazgus.

2. Šis karos pažymi nepaprastu techniškų 
priemonių ištobulėjimu ir jų pritaikimu karo 
reikalams: reketinini ginklai, radaras, sprausmi- 
niai lėktuvai, ir t. t.

3. Jei pirmojo Pasaulinio Karo metu moto- 
mechanizuotų ginklų (tankų, šarvuočių) ir avia
cijos tik pirmieji pradai pasireiškė, tai šiame 
kare, sugrupuoti šarvočiai — tankai į atskiras 
divizijas ir net armijas, atlieka savarankiškus 
strateginius uždavinius ir tampa atskira ginklo 
rūšimi, o aviacija net savarankiška kariuomene.

4. Viso šio karo eigoje visiškai nesiskaito 
roa su Ženevos Karo Konvencijos nustatytais ir 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus globojamais ka 
ro vedimo dėsniais. Dėl to išsivysto: a) partiza
ninis karas, b) panaudojimas priešo uniformų, c) 
plačiausio masto špionažo ir sabotažo veiksmai.

5. Ne tik kariuomenė, bet ir visi krašto gy 
ventojai beveik tiesioginiai dalyvauja kare ir 
kenčia visus jo sunkumus bei žiaurumus: oro 
puolimus, priverstinus darbus karo, veiksmų zo
noje. politines sankcijas ir t. t.

6. Šio karo vedime ypatingai pasitvirtina . 
tiesa, kad genialiausias žmogus gali sugalvoti 
bei įvykdyti genialių planų, tačiau, vieną kartą 
įvyksta katastrofa, jei jis nėra tos srities žinovas
ir metodingomis studijomis bei praktika tai sri
čiai įg'jęs žinių. Tas būdinga kaip karo vadams, 
taip ir politikos vyrams.

7. Mums, lietuviams, dar ir tuomi Sovietų- 
VokieČių karas reikšmingas, kad jam kilus ilges 
niam laikui buvo sustabdytas masinis lietuvių 
tautos naikinimas ir trėmimai. Latviai, o ypač 
estai nelaimingesni buvo tuo atžvilgiu.

UI. Karo eigos santrauka - Karinių veiksmų 
pradžia.

1941 metų birželio 22 dienos ankstų rytą, 
vokiečių Wehrmachto trys grupės 2500 kilomet
rų pločio frontu, pradeda istorinį žygį prieš So
vietų Rusiją. Vokiečiai vadovaujasi sekančiu ope 
ratyviniu planu: veikiant žaibo smūgiu ir viską 
naikinančia oro kariuomene, smogti, trimis gru
pėmis į Rusijos jautrius ir politiškai - ekonomiš
kai svarbius centrus, neduodant sovietams susi- 
mobilizuoti ir tuomi priverčiant Staliną kapituli
uoti. Pagal šį planą, karas su sovietais turėjo 
baigtis prieš užstosiant žiemai. Žiemos karui be
ribiuose Rusijos plotuose vokiečių nebuvo pasi
rengta. Sovietai su dideliais nuostaliais, bet ne ga
lutinai pakrikę traukiausi Rusijos gilumon viską 
naikindami.

Tuojau pat ir Suomija pradeda karą su Ru
sija. Savaitės bėgyje sovietų pasienio zonos, 
įtvirtinimai sumaikinami ir vokiečiai pradeda 
žygį Rusijos gilumon. puldami trimis pagridndi- 
nėmis kryptimis: Leningrado, Maskvos ir Kievo. 
Trijų menesių bėgyje vokiečiai užima750.000 kv. 
kl.. bet kuomi Rusija nenugalėtą, žaibo smūgis 
neįvyko, sovietai spėja susimobilizuoti.

'Pagaliau, 1941 metų pabaigoje, įkąrą prieš 
Hitlerį stoja Amerika ir kongreso priimtuoju 
paskolos įstatymu, tuojau pat pradedami sąjun
gininkai remti medžiaga ir kitokiais ištekliais.

Užstoja 1941-42 metų kieta Rusijos žiema, 
kuri nepasirengusiems žiemos Įtarui vokiečiams 
neša milžiniškus nuostolius.

(Nukelta į 4 pusi.)
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(Atkelta iš 3 pusi.)

MŪSŲ LIETUVA

NELR MAZALA1TĖ.

1942 metų pradžia vokiečiams yra vėl sėk
minga: po 345 apgulos dienų krenta Sevastopolis 
ir visas Krymas atsiduria jų rankose. Vokiečių 
motomechanfzuotos armijos veržiasi pirmyn ir 
pasiekia naftos laukus Kaukaze. Stalingradas, 
raktas j Volgos žemupį apgulamas.

X

1943 karo eiga — lemiantieji metai

1943 metai Europoje atneša Karo persilau
žimo sėkmę į priešingą pusę. Vokiečiai sumuša
mi Rusijoje ir Viduržemio jūroje. Sąjungininkų 
oro ofenzyva, prasidėjusi 1912 metais gegužės 
mėnesyje, tampa dabar nuolatiniu Vokietijos 
puolimu. Vokiečių povandeninių laivų pavojus 
Atlante Amerikos ir Anglijos — sujungtų laivy
nų naujais išradimais visiškai pašalinamas.

1943 metais 2 dieną maršalas Paulus su 
savo 6. armijos likučiais kapituliuoja prie Stalin
grado. Vokiečių planuota vasaros ofenzyva Ru
sijoje tampa sovietų kontraofenzyvos nutildyta. 
Rugoiūčio pabaigoje sovietai atsiima Charkovą, 
spalių mėnesyje krenta Smolenskas, Brianskas 
ir Kievas. Pietuose sovietai atsiima Dnieprope 
trovską ir Krymą. 1943 metų pabaigoje vokie
čiai traukiasi prie Baltijos valstybių ir Lenkijos 
sienų 1944 metai yra tikroji pradžia Vokietijos 
galo. Sovietų ofenzyva išsiplečia per Suomiją ir 
Baltijos kraštus link Lenkijos, o per Balkanus į 
Vengriją. Smūgis po smūgio seka vokiečių gin
kluotas pajėgas pietuose ir vakaruose.

Gyvieji keliai.
•

Dieve, kaip čia paskausia kojos, 
Kai išgirtais keliais einu.
O užu jūrų atbanguoja 
Kvapas žolės ir akmenų.

Ir kur žengi — vistiek sutemęx - 
Nei vyturėlio, nei aušros.
Tik lyg prasisunkia per žemę - 
Anapus - atšvaitas žaros

Ir kartais Panemunės miškas 
Išauga New Yorko dugne, 
Pušų viršūnės saulėj tviska, 
O dangus visas Nemune.

Ir tie, kur niekad neapšlakstė 
Savo akių mus vandenuos — 
Ką mes dar guodžiamės surasti 
Ir nesupras ir nežinos.

1952 m, birželio 14 d.

Vaikas, sirgęs paralyžiaus liga, moderniškos medicinos prie 
monėmis atgauna sveikatą, ir pradeda vaikščioti.

RUOŠIAMA VERTINGŲ 
LEIDINIŲ.

Enciklopediniam leidiniui 
apie Lietuvą kuris numatytas 
400 puslapių didumo ir duos 
apie kraštą su jo gyvenimu 
pačius naujausius duomenis, 
parinkti patys gerieji visų 
sričių specialistai Šio leidi
nio rodakcinės komisijos pir- 
minikas yra Dr. Br. Nemi- 
ckas. «Lituania» leidinio an
glų k. paruošiamieji darbai 
jau vykdomi, ir tikimasi jį 
dar šiemet atiduoti spausdin
ti. Taip pat rūpinamasi paru
ošti išsamų leidinį apie geno 
cidą Pabaltijy, kur būtų sūdė 
ti patys naujieji tos srities 
konkretūs duomenys Šiuo 
metu JAV - se atsidėjus rū
pinamasi naują platų Lietu
vos žemėlapį, kurio techniki
ni darbą pagal prof. K. Pakš 
to nurodymus yra apsiėmęs 
atlikti pulk. Andrius, su viso
mis reikalingiausiomis žinio
mis apie Lietuvą - Lietuvos 
Žinyną, ypač jos padėtį po 
1640 m. ir pasaulio lietuvius: 
išleisti Lietuvos istorinę geo 
grafija, kuri greičiausiai pa
sirodys dar šiemet, ir - mo
kslinį kapitalinį veikalą apie 
Lietuvių Žemes, kur būtų su
telkta tuo reikalu visais atž
vilgiais mokslinė medžiaga 
Kai kurie lituanistai yra jau 
įsijungę į darbą v.Lietuvių pro

Jprindys &. Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

«'Draugas» 

fesorių grupė aplankė prof. 
R. Turnerį ir su juo aptarė 
lietuvių įnašo į ruošiamą ka
pitalinį veikalą «Žmonijos 
mokslinę ir kultūrinę istori
ja» smulkmenas. Viena JAV 
leidykla leidžia prof. K. Pakš
to geografinį veikalą apie Eu 
repą, «A.L.» leidykla - Kar. 
Pažėraitės «Nusidėjėlę» ir ar- 
chit. V. Žemkalnio «Vilnių», 
jo «Kudirkos sąjūdį» leidžia 
«šviesos» sambūris Australi
joje, «Baltija» - B. Rukšos 

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 - Sâi Panlo

antra eilėraščių knyga. Jau 
išleista vieno iš pabėgusių 
žvejų, J. Grišmanausko, kny
ga «Tolimieji kvadratai» «Ga 
biją» išleido <1. Jankaus ro
mano «Paklydę paukščiai» 
I - ją dalį, PI,B Vokietijos 
krašto valdyba - vaikams B. 
Vaivorytės «Viltrakių vai
kus».
■ m ■ ■ iiriBM —imimni mi i biiibubi um»iiinrnimwniirri iMr,-imra

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVĄ»

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265 

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas.

Lietuvių Poezijos
Antologija

Netrukus knygų rinkoje pa 
sirodys Lietuvių Poezijos An 
tologija. Tai gana stambi kny 
ga, turinti per aštuonis šim
tus puslapių. Sumanytojų ir 
redaktorių buvo tikslas vie
non knygon surinkti visa, kas 
mūsų kalboje eilėmis buvo 
parašyta būdiugiausio ir ver
tingiausio per keturis šimtus 
metu. Be rašytinės poezijos, 
joje tilpo geras pluoštas liau 
dies dainų ir dabar lietuvių 
partizanų tėvynėje giedamų 
dainų.

Antologijos redagavimas už 
truko per porą metų. Kadan
gi šios antologijos buvo tiks
las būti istorine antologija, 
tai tautinė ambicija vertė 
nukelti rašytinės poezijos da 
tą ko toliau į praeitį.

Dėl to paimta du bažnytinių 
giesmių vertėju: Stanislovas 
Rapolionis ir Abraomas Kul
vietis, abu mirusiu 1545 me
tais Tasai Reformacijos perio 
das vertėjais eiliuotojais la
bai turtingas: dvidešimties 
metų tarpe priskaitome dvy 
ūką eiliuotojų vertėjų vardų.

Galima drąsiai tvirtinti kad 
ši antologija atvers ne vie
nam akis ir parodys, kad mes 
turime seną ir didelę poeziją. 
Mes dažnai tinkamai savo pra 

eities ir savo dvasios turtų 
neįvertiname. Ola mes savo 
poeziją pamatysime visą ir 
visoje jos didybėje. Dar dau
giau galima būtų pasakyti, ir 
pasakyti tai, ko daugis neži
no, kad mūsų poezija gali 
drąsiai gretintis prie didžiųjų 
tautų poezijos: tiek savo ilgų 
amžių nenutrūkstančių tradi
cija, tiek savo meniškumu, 
tiek formų turtingumu. Ir kad 
joje jaučiamas vienas labai 
mums brangus ir būdingas 
bruožas, tai tasai giminingu
mas tarp liaudies dainuoti
nės ir rašytinės poezijos: ir 
vienoje, ir antroje jaučiama 
didelė ir ilgesinga meilė mū
sų buičiai.

100 m. nuo Mauderodės 
gimimo

Lietuvių spaudos corij >je 
pasiliks nepamirštamas var
das Otto v. Mauderodės, Til
žės spaustuvininko, kurs spau 
dos draudimo metu leido «Apž 
valgą» (1890-1896 m.) ir yra 
išleidęs daug lietuviškų kny- 
ge’ių. Jis buvo gimęs 1852 m 
balandžio 26 d., taigi šiemet 
— 100 metų sukaktis. Mirė 
1909 metais Tilžėje.

LIET. STUDENTAI ILINOIS 
UNIVERSITETE SPORTUOJA

Akademinio Sporto Klubo 
Lituanicos, kurį sudaro Illi
nois Un to lietuviai studentai 
sportininkai vėl pasiekė gra
žių laimėjimų universiteto pa 
vasario semestro sporto var
žybose.

Krepšinio pirmenybėse, ku 
riose dalyvavo 28 komandos 
Lituanicos krepšiniai trimis 
laimėjimais iš eilės (pasek
mės 48:39; 61:55; 48:43) išsi
kovojo pirmąją vietą savo 
grupėje ir pateko į baigmenį 
ratą

— Katarina Urbanavičiūtė- 
Matera, gyvenanti Parque da 
Lapa, Rua A Nr. 38

PAIEŠKO
sesers Bronės Petkevičienės 
Jono, Broniaus jos vaiku ir 
Adomo Urbanavičiaus.

SKAITYK IR PLATINK

«mūsų Lietuva»
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
- J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — K. ALPINA.
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Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277- São Paulo

jMEKANIKOS DIRBTUVE

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 1 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.a 39 — Vila Želi n a 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

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

g^adic» dirbtuvė ir Laboratorio

AIL e 18 K D A Jf li DII r A
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g
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CAJAJ 
JÃO JCIRCE

i

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. 

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS: 

Rua São Caetano, 526 * Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260 São Paulo
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ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius loto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Sent} portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃOJ CAIRIRIIEKII iTDA.

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

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

dos naudokite!

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

BIRŽELIO MĖN. 14 d.- MASI
NIO LIETUVIŲ TRĖMIMO 
SIBIRAN. MINĖJIMO PRO

GRAMA.

(PR 
klc.

1. Šešatadienį birželio mėn. 
14 d. iš Minas Gerais estado 
sostinės - Belohorizonto mies
to, radio stotis “Inconfidência” 
20 20:30 vai. transliuos portu
galų kalba vaidinimą inter
pretuojamą lietuviškomis me
lodijomis. Pabaigoje sinfor.i- 
nis orkestras sugros Lietuvos 
himną

Bangų ilgis 340 metrų 
13), 50, 19 metrų, 190 
(PRK5)

Pageidautina, kad girdėju- 
sieji minėjimo programą pa
siųstų bent keletos žodžių pa
dėkos laiškutį radio stoties 
vadovybei už palankumą lie
tuviams. Tai bus įrodymas, 
kad lietuviai įdomaujasi trans
liacijomis.

Belo Horizonte nebus gal 
pusės tuzino lietuvių. Lietu
vos vardą ten garsina kan, Z. 
Ignatavičius ir muzikas Ka- 
seliiinas.

MALDOS DIENA UŽ LIE
TUVA

Šios savaitės pirmadienį lan 
kesi pas Jo Eminenciją São 
Paulo kardinolą - arkivysku
pą Dom Carlos Motta Dr. Si- 
nesio Rangel Pestana, Lietu
vos konsulas São Pauly p. 
Al. Polišaitis ir kun. P. Ra- 
gažinskas prašyti Jo Eminen
cijos, kad birželio 15 gedulo 
dieną, paskelbtų maldos diena 
už Lietuvą. Tu.) reikalu buvo 
įteiktas atatinkamas raštas 
visų Pabaltijo kolonijų vardu.

Eminencija tai padaryti su
tiko su mielu noru. Tas pat 
įteiktas prašymas buvo pers-

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

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

HORÁRIO das

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria'

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MOD ELISTA S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

São Paulo, Vila Zeliria 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

kaitytas arkivyskupijos kuni
gų susirinkime ir paprašyti, 
kad brizėlio 15 d. šventų mi
šių metu prisimintų pavergtus 
kraštus ir jų persekiojamus 
gyventojus. Taip, pat prašė 
priminti pamokslų metu visi
ems tikintiesiems apie komu
nizmo terorą Pabaltijo kraš
tuose.

SÃO PAULO LIETUVIAI GE
DULO DIENĄ MINĖS

15
11

šia programa: birželio m. 
d. Vila Zelinos bažnyčioje 
vai. pamaldos už Lietuvą.

Trečią valandą po piet Vi
la Zelmoje, mokyklos patal
pose bus momentui pritaikin
ta paskaita, kurią skaitys prof. 
Antanas Stonis. Lietuviai pra 
šomi gausiai dalyvauti tiek 
pamaldose, tiek paskaitoje.

— Vila Zelinos parapijoj 
vykusios 1-8 d. birželio mėn. 
misijos praėjo su dideliu pasi 
sekimu, keli šimtai šeimų pa 
darė pasiaukojimą Saldžiau
siai Jėzaus Širdžiai. Įspūdin
ga buvo ir užbaigimo proce
sija.

— Kitą šeštadienį Vila Ze- 
linoj artinsis prie altoriaus 
žiedų sumainyti: Zigmas Ke- 
bedys su Joana Ilgenyte, VIa 
das Zizas su Elena Sivickaite

MIRĖ
Birželio mėn. 6 d. V. Belo

ję mirė Apolonija Freimanienė 
76 metų amžiaus. Trims die 
noms praėjus, birželio mėn- 
9 d. mirė velionės vyras Juo
zas Freimanas 73 metų am
žiaus. Freimanai vra kilę iš 
Rokiškio apylinkės.

— Birželio mėn. 9 d- Moko-

8

Contratos de locação §
Cartas de Fiança g
Requerimentos ã
Balanços B
Alvarás diversos B
Seguros de Fogo e =
Seguros de acidentes- =

às 19 horas. 

je. rua Guia Lopes, mirė Adol
fas Alesius b.Fdkauskas, 21 
metų amžiaus. Ligo ir mirties 
prižastis - prieš metus laiko 
nepavykusi apendicito opera
cija.

— L. K. Bendruomenės cho
ro iždininkas prašo choro rė
mėjų, kurie sekmadieniais 
atvyksta Vila Zelinon, kad 
nario mokestį apsimokėti 
užeitų po sumos mokyklon, 
kur būna choro repeticijos. 
Iždininkui visus aplankyti yra 
sunku. Choro valdyba nariams 
rėmėjams bus dėkinga, jei 
šiuo būdu jie palengvins iž
dininkui darbą.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS.

Šį sekmadienį, tuoj po 8:30 
vai. mišių Vila Zelinos moky 
kloj šaukiamas mokslus einan 
čio jaunimo susirinkimas

Moksleiviai kviečiami atvyk 
ti ir iš kitų São Paulo apylin 
kių. Programoj bus įdomi me 
ninė dalis ir paskaita.

Šis moksleivių sanbūris yra 
labai svarbus. Ką padės įsigy 
ta nuosavybė, namai, jei pra 
rasime lietuvišką jaunimą? Į 
jaunąją kartą turi būti sutelk 
tas visas dėmesys ir jėgos. 
Koks bus jaunimas tokia bus 
lietuvybės ateitis išeivijoje.

Korsp.

— Teko patirti, kad neužil
go žada pasirodyti «Yla», ku
ri savo laiku yra turėjusi di
delio pasisekimo.

PAIEŠKOMI:

1. Vladas Jusevičius, atvy
kęs į Braziliją apie 1927 me
tus,

2. Antanas Petkevičius,
3. Adafiną Petkevičienė ir
4. Kazys ir Veronika Stan- 

kunavičiai, kilę iš Kauno aps 
kričio.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į :

Consulado da Lituania 
Rua Juguaribe, 477. S. Paulo.

— Damkių turnyras eina 
prie galo. Paskutiniai lošimai 
šį šeštadieni ir sekmadienį. 
Visi užsirakusieji dalyvauti 
lošime prašomi susirinkti pun
ktualiai. Lošimams sėkmingai 
vadovauja Povilas Pavilonis.

- - Bendruomenės choro 
valdyba praneša. kad balti 
pakvietimai koncertan, kurie 
juos jau ira įsigiję, bus pa
keisti mėlynais. Pakeisti gali
ma pas platintojus. Bendruo

menės choro koncerto pro
grama bus nauja ir labai įdo
mi ir įvairi. Kiekvienas atvy
kęs koncertan ne tik pasi
gerės puikiai paruošta pro
grama, bet kartu atliks pa
triotinę pareigą - parems vie
ninteli Brazilijoj lietuvių cho
rą. Nesivėluokite pakvietimus 
įsigyti ir stalus užsisakyti.

— Išvykęs Kanadon Anta
nas Masiulis dirba ūkyje. Gy
venimu patenkintas, nes čia 
daugiau galima susitaupyti 
kaip mieste.

PAŠTO DĖŽUTĖ

H. G., H. Lošinskis, H. 
zikauskas, H. Nadolskis.

Gu-

— Yra numatyta, kad šalia 
statomo salės, Bendruomenės 
nuosavybėje. įrengti lauko 
teniso, krepšinio aikštę.

Praėjusį sekmadienį, 
kun. V. Valevičiui vadovau

ANASTAZIJOJE VAKARAS!!!
š. m. birželio mėn. 14 d. Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių Mokyklos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą ir 

{domų VAKARĄ
Scenos mėgėjai suvadins dvi komedijas: 

Čechovo 
PIRŠLYBAS 

ir
Plašiejevo

Po pogramos šokia iki 4 vai. ryto. Šokiams grps puikus 
orkestras. Pakvietimai gaunami pas M. R. B-lio Valdy
bos narius ir vakaro metu prie įėjimo.

Pelnas skiriamas mokyklos naudai!
M. R. B-lio Valdyba

Dr. E. Draugelis - . __
Vidaus ir nervų ligų specialistas, 

baigęs Maskvos Universitetą 1914 m.

MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

daromi ligų analizai — kraujo, šlapumo, išmatų, skreplių, 
tulžies (figado), nustatymas ankstyvojo nėštumo, kraujo 

grupės, džiovos, sifilio, gonorėjos, etc.
R. Barão de Itapetininga, 139 - 2.o. Valandos: 9 12 15-18

Telefonas — 34-0038
Residência: Indianopolis Av. Iracema, 42

Nuvykę į Santos, Praia -lošė Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

i RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO
i FONE 4-3570

jant buvoL-—^^^^^^^^ 
maldi n i n kipíenon^^iraporar

KUR MŪSŲ SPORTININKAI?

Prieš kurį laiką buvo daro->' 
ma pastangų atnaujinti lietu
vių sportininkų veikimą. Tai 
labai remtinas ir gražus su
manymas. Lietuvių sportinin
kų São Pauly yra nemaža, 
kurie dalivauja įvairiuoae 
kituose klubuose. Iš jų butų 
įdomų, kad šis klausimas bent, 
spaudoj butų diskutuojamas, 
ir prieita prie praktišku išva
dų.

— Regina Kutkaitė, buvusi 
S Paulo skautų veikėja, prieš 
pora metų išvykusi Kanadon 
ir ten ištekėjusi, šių metų pa
baigoj, kartu su savo vyru Alg 
Kulka,ruošiasi grįžti į S.Paulo

— Kermošius prasidės lie
pos mėnesio pradžioje, Vila 
Zelinoje.

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

VILAALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
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