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Lietuvos laisvinimo reikalas rupi visiems
Iš VLIKO atstovų suvažiavimo New Yorke

POLITINĖ REZOLIUCIJA

VlIKo Pilnaties •sesija iš
klausiusi pranešimų ir disku
sijų tarptautinės politikos klau 
simais ir turėdama galvoje, 
kad pasaulio politinis įtempi 
mas, ypač ryšium su Berly
no ir bendrai Vokietijos pro
blemomis yra padidėjęs, kad 
svarbiausią šio įtempimo prie 
žastį sudaro sovietų pastan
gos išgauti iš Vakarų status 
quo Rytų Europoje pripažini
mą, kad sovietų spaudimas į 
Suomiją ir kitus Skandinavi
jos kraštus yra suaktualinęs 
Baltijos valstybių problemą, 
o tuomi pat ir Lietuvos lais
vės bylą, kad atviras destali- 
nizacijos procesas, pradėtas 
Sovietų Sąjungoje, sudaro pa 

, lankias politines sąlygas kel
ti tarptautiniuose forumuose 
Stalino ir Sovietų Sąjungos 
agentų padarytus tarptauti
nius nusikaitimus Lietuvoje, 
ir kad kolonializmo pana ki- 
nimo reikalas ir tautų apsis
prendimo teisės laidavimas 
yra tapęs aktualia šių dienų 
tarptautinės politikos pro
blema

Nutarė: Atkreipti Lietu 
vos visuomenės dėmesį į ypa- 

, tingą šio momento politinę 
svarbą ir kviesti visus geros 
valios lietuvius ir jų organi
zacija^ į politinio darbo vie
nybę Lietuvos nepriklausomy 
bei atstatyti kad kiekvienas, 
kur galėdamas per spaudą, 
radiją, klubus, amerikoniškas 
ir kitų draugingų tautų orga
nizacijas keltų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo rei 
kalą, kviečiant į talką lietu 
vių studentų ir jaunimo orga 
nizacijas; pavesti VLIKo Pre 
zidiumui paruošti platesnį me 
morandumą apie Sovietų Są
jungos agentų padarytus tarp 
tautinius nusikaltimus prieš
Lietuvą; dėti pastangų, kad 
Lietuvos suverenių teisių ats
tatymo klausimas būtų iškel
tas Jungtinėse Tautose ir ko
ordinuoti tuo reikalu vedamą 
akciją; apeliuoti į pasaulio 
sąžinę, kviečiant p «smerkti 
sovietinį kolonializmą ir so-

Brazil i j oje
Šią savaitę vietos spauda 

rašė apie galimą ministerių 
kabineto krizį-atsistatydinimą.’ 
Bet ministeriui pirmininkui 
pavyko atgauti prarastą par
lamento pasitikėjimą ir išveng

Į 25 —26 D. D REZOLIUCIJOS)

Vietų vykdama dvasini ir me
džiagin. smurtą prieš lietuvių 
tautą; pavesti VLIKo Prezi
diumui imtis priemenių pla
čiau supažindinti naujai pri
imtuosius Į Jungtines Tautas 
narius su Lietuvos byla irsti 
printi bei plėsti?- akciją per 
Pavergtųjų Tautų organizaci
ją Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti.

KULTŪRINIU MAINŲ 
REIKALU:

Sesija, išklausiusi praneši
mų santykių su pavergtąja 
tauta reikalu, nutarė pareikš, 
ti, kad: .

1. Kultūriniai mainai tarp 
okupuotosios . Lietuvos lietu
vių ir lietuvių gyve ančių 
laisvajame pasaulyje negali
mi, kol Lietuva yra sovietų 
okupuota, tie mainai butų nūs 
tatomi ir tvarkomi Maskvos 
įsakymais pagal bendras ko
munistų partijos direktyvas, 
nes santykiai su užsieniais y- 
ra Maskvos kompetencijoje;

2. Okupuotoje Lietuvoje nė
ra nei rašytojų, nei meninin
kų laisvų organizacijų Jos 
visos yra Lietuvos komunistų 
partijos kontroliuojamos, o 
partija savo ruožtu yra Sovie 
tų Sąjungos komunistų parti-
jos padalinys Tokių santykių 
užmezgimas ir palaikymas 
reikštų santykių užmezgimą 
su Maskvos kontroliuojamo
mis organiza rijomis. Be to, 
okupuo on Lietuvon galima 
siųsti tik tokias knygas, ku
rias įsileidžia Maskvos agen
tai;

3 Organizuotas laisvųjų lie 
tuvių bendravimas kultūri 
niais ir kitokiais reikalais su 
okupacinio režimo organais 
ar jo agentūromis Lietuvoje 
reikštų Lietuvos aneksijos pri 
pažinimą. Tai būtų ne kas ki 
ta, kaip savanoriška talka So 
vietų Sąjungai legalizuoti a 
gresiją prieš Lietuvą ir jo
sios inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą. Tokiu keliu plečia 
mi kultūriniai mainai būtų ne 
lietuvių išeivijos ryšiai su Tė 
vyne, o Lietuvos laisvės ko- 

ti vyriausybės križio; k
Daug nerimo šiomis dieno

mis kėlė vadinamas «abono 
do Natab — Kalėdų dovana, 
kurią, sulig projektų Turėtų 
sudaryti vieno mėnesio darbi 
ninko atlyginimas. Parlamen
te šis projektas pirmu skaity

voje pasimetusių lietuvių san.
tykiai su Lietuvos okupan
tais;

4. Lietuva tebėra tarptauti
nės bendruomenės narys, nes 
jos aneksijos nepripažino ir 
nepripažįsta didži sios laisvo 
jo pasaulio valstynės Tai yra 
ginklas mūsų kovoje dėl Lie
tuvos suverenių teisių atsta
tymo. Sovietų Sąjunga Viso
kiais būdais ir kiekyj na pro 
ga siekia šį teisinį ginklą Lie 
tuvai iš rankų išmušti. Savai 
me suprantama todėl, kad 
kiekvieno mūsų yra pareiga 
vengti visa to, kas Lietuvos 
okupacijos pripažinimą de ju 
re lengvintų ar jį implikuotų;

5. Esamose sąlygose kultu 
riniai ryšiai yra galimi tiktai 
tarp paskirų asmenų tačiau 
jie turi būti palaikomi visu at 
sargumu, kad toks bendrádar 
biayimas nepažeistų pagrindų 
mų kovos principų už Lietu
vos suverenių teisių vykdy
mo atstatymą ir kad jis savo 
ruožtu nepakenktų likusiems 
krašto lietuviams

KRAŠTO PAŽiN;MO REIKALU

Organizuoti atskirų šakų ži 
novų ir suinte -esuotų asmenų 
pasitarimus dabartinei Lietu
vos būklei išaiškinti įvairiose
srityse, kaip literatūros, me
no, ūkio, teisės ir 11.

POLITINIO DARBO KOORDI
NACIJOS R T KALU:

Sesija, įžvelgdama reikalą 
suburti visas lietuvių jėgas 
Lietuvos laisvės kovai vėsti 
ir koordinuoti nutarė paves 
ti VLIKO Prezidiumui kontak 
tuoti suinteresuotas tuo reika 
lu organizacijas ir paruošti 
planą vieningam Lietuvos lais 
vinimo darbui įgyvendinti.

ATKURS’MOS LIETUVOS
REIKALU:

Sesija nutarė pavesti VLIKo 
Prezidiumui paruošti šlaisvin 
simos demokratinės Lietuvos 
Respublikos valstybinės, ūki 
nės ir kultūrinės santvarkos 
pagrindinių dėsnių projektą.

mu buvo priimtas. Tačiau jo 
galutinis priėmimas buvo ati 
dėtas kitiems metams svars
tyti.

STREIKAS,

kuris turėjo prasidėti S Pau 
]o mieste 14 d gruodžio, ne

Š m. lapkričio 25 26 dieno 
mis JAV-s e, New Yorke, Bal
tic House Įvykęs Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to suvažiavimas vyko kaip tik 
jo įsikūrimo dieną, nes VLI- 
Ko pirmas organizacinis po
sėdis buvo sukviestas 1943 
m. lapkričio 25 d. Dabar įvy
kęs suvažiavimas buvo dar 
būdingas tuo, kad svečų tar
pe buvo pastebėta ir nemaža 
akademinio jaunimo. Suvažia 
vimo atstovai, atvykę ir iš to 
limų JAV vietų nesukėlė jo
kių bergždžių ginčų Suvažia 
vimo sesijos darbus lydėjo a- 
kademinis lygmuo. Visi pra 
nešimai buvo atidžiai išklau 
syti ir jie nesukėlė ginčų.

Pagrindinį pranešimą apie 
Lieiuvos laisvinimo žygius 
perskaitė VLIKo pirm dr. A. 
Trimakas (p ati pranešimo san 
trauka paskelbta «E.I.» 48 n. 
ry). Iš Vokietijos atvykęs 
VL> Ko Vykdomosios Tarybos 
pirm J Glėmža suvažiavime 
kalbėjo apie gyvenimą pa 
vergtame kraš e Neseniai 
grįžęs iš kelionių Europoje L 
LK pirm. V Sidzikauskas su 
važiavimo dalyviams padarė 
pranešimą apie pavergtųjų 
Europos tautų reikalus dabar 
tinių įvykių sukūry, VLIKo

n-CTsa8>OM—* (xaw mm ei r.j ■—n rx—

pavyko. Demokratinės kryp- 
ties darbininkų sindikatai at
sisakė remti streiką. Vyriau
sybė ta p pat paskelbė; kad 
šis streikas yra nelegalus.

Agitatorius bei išsišokėlius 
saugumo organai sudraudė ar 
areštavo. Kažkuriose vietose, 
pavyzdžiui Leopoldinoje buvo 
rimtų streikininkų su policija 
susirėmimų. Buvo padegtas 
net policijos automobilis. Yra 
nemaža areštų.

Pasaulyje
KOLUMBIJA nutraukė di

plomatinius santykius su Ku
ba. Panamos parlamentas taip 
pat nutarė su Kuba nutrauk 
ti diplomatinius santykius.

— Brazilija, kaip spauda 
rašo, peržiūrės savo santy
kius su Kuba.

— EICHMANĄ žydai jau nu 
teisė mirties bausme.

r ” ' — •

— Katangos prezidentas 
Tsliombė prašė popiežiaus in
tervencijos sustabdyti karą 
Katangoje.

— SOVIETŲ SĄJUNGA nu

politinės komisijos pirm. dr. 
D. Krivickas kalbėjo apie mū 
sų santykius su pavergtąja 
lietuvių tauta, jaunimo atsto 
vas Alg. Kasiulaitis plačiai pa 
sisakė apie intensyvesnį jau 
nimo dalyvavimą Lietuvos lais 
vinimo darbuose. Po praneši 
mų sekė gyvos diskusijos.

Suvažiavime perrinktas lig 
šiolinis VLIKo Prezidiumas: 
pirmininkas ligšiol juo buvęs 
dr. A, Trimakas, sekretorium 
išrinktas J. A. Stiklorius ir 
ir nariu — J, Audėnas. Vykd. 
Taryba palikta ligšioliniame 
sąstate: pirm. — J. Glemža ir 
nariai: dr. P, Karvelis (Užsie 
nio Reikalų Tarybos Valdyto 
jas) ir teis. J. Kairys.’VLIK© 
finansų komisijon išrinkti Bi 
levičius, J, Pakalka ir P Vai 
nauskas, įvairių klausimų stu 
dijoms sudarytos atskiros ko 
misijos.

Uždarant VLIKo atstovų su 
važiavimą, jo prezidiumo pir. 
dr' A. Trimakas pažymėjo, 
kad gausus į suvažiavimą ąt 
vykusių dalyvių skaičius ro 
do, jog Lietuvos laisvinimo 
reikalas tebėra gyvas, rūpi 
visiems Jis padėkojo visienis 
atvykusiems svečiams ir jų f

(pabaiga 6 pusi ) ' ,

traukė diplomatinius santy
kius su A banija Svarbiausia 
priežastis — albanų komunis 
tai atsisakė pasmerkti S a-' 
Haą- '7 \

Čekoslovakija taip pat nu
traukė diplomatinius santy
kius f-u Albanija. Laukiama, 
kad tą pat padarys visi ko- 
mun stinės Rusijos satelitai,

— Šią savaitę Paryžiuje bu 
vo susirinkę Amerikos, Aagli 
jos, Prancūzijos ir Vak. Vo 
kietijos užsienio reikalų mi
nisterial. Svarstymų progra-
moję pirmoje vietoje buvo 
Berlyno klausimas. Šiuo me
tu vyksta NATO tarybos na
rių susirinkimas.

— Grįžusieji iš Vak. Vokie 
tijos sako, kad ten trūksta 
darbininkų, Europoje dabar 
gera gyventi. Yra pakanka- ’ 
mai darbo ir duonos. Už tat 
šiuo metu iš Europos yra su
mažėjusi imigracija į Pietų 
Amerikos kraštus.

— Nežiūrint komunistų gra 
sinimų Amerikos prezidentas 
Kennedy šį šeštadienį. vyks 
Venezuelon. '

1
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Sovietinio Koionidlizmo Klausimas Bus Keliamas 

Jungtinėse Tautose

Tuo bus keliamas ir Pabaltijo valstybių likimas

Henrikas Nagys

Agonija

(Elta) Berlyno radijo RIAS 
žiniomis, Kanados ministras 
pirminininkas Diefenbacker 
lapkričio 22 d. pareiškė, kad 

. Kanada yra nusistačiusi so
vietinio kolonializmo klausi
mą iškelti Jungtinių Tautų s e 
kančioje sesijoje. Bus įneštas 
pasiūlymas svarstyti sovieti
nį kolonializmą PabaLijo ir 
kituose Rytų Europos kraš
tuose. Anot Kanados premje
ro, per ilgai pasaulis leido So 
vietų Sąjungai kalbėti apie

Farptautinis Kongresas pries Pasaulio 
omunizma

(Elta) Specialiu pranešimu 
«Eltos Informacijoms» iš Ro
mos, ten įvyko Pasaulinės Ly 
gos prieš komunizmą kongre
sas kuriame dalyvavo daug 
žymių asmenybių iš visų kon
tinentų: ministrų, parlamentų 
atstovų, partijų lyderių ir vi
suomenininkų. Atidarymas lap 
kričio 18 d. įvyko Capitolyje. 
Tąja proga buvo numatyta 
min. St. Lozoraičio kalba (pa 
vergtųjų tautų vardu), bet dėl 
tam tikrų priežasčių neįvy
ko Baltijos Tarybai atstova
vo VLIKo Vykd Tarybos Užs. 
Reik. Tarnybos valdytojas dr 
P. Karvelis.

Visoje eilėje paskaitų ir p ra 
nešimų iš įvairių kraštų buvo 
plačiai nušviesta, kokių prie 
monių sovietai imasi savo už

MASKVA SĄMONINGAI KELIA NERAMU
MUS BALTIJOS JUROS ERDVEJE 

; Rytų-Vakarų pastangos stiprintis šiaurės sparne
(Elta) Maskvos politiniai ma 

nevrai prieš Suomiją aiškiai 
rodo Kremliaus užsimojimą 
Baltijos jūros erdvę laikyti 
nuolatinio neramumų padėty
je. Švedų laikraštis «Stoc- 

kolonializmą kituose žemy
nuose, tuo tarpu Maskva so
vietinį kolonializmą nekliudo
mai toliau vykdė ir vykdo Ry 
tų Europoje.

Kaip žinoma. Kanados prem 
jeras jau ir anksčiau pakarto 
tinai pasisakęs prieš sovieti
nį imperializmą ir kolonializ
mą Rytų Europoje. Dabar jis 
ryžtasi žygiui, kurio paverg
tosios Rytų Europos tautos 
jau seniai reikalavo ir laukė.

mačioms pasiekti ir užviešpa 
tauti visame pasaulyje. Pažy
mėtina, kad sovietai išleidžia 
apie 2 milijardus dolerių lais 
vojo pasaulio pagrindams 
griauti.

Kongrese pakartotinai buvo 
minėtos Pabaltijo valstybės, 
kaip vaizdus sovietinio impe
rializmo pavyzdys.

Berlyno radijo RIAS lapkri
čio 23 d. pranešimu kongre
sas savo rezoliuoijo >e pasisa 
kė už stipresnį antikomunisti 
nį organizavima-i. Buvg pasiū 
lyta įsteigti antikomunistinių 
aktyvistų korpusą, kurio na
riai prieš sovietinę komunisti 
nę veiklą kovotų tais pačiais 
ginklais, kaip sovietiniai ak
tyvistai.

kholms Tidningen» rašo, kad 
Sovietų Sąjunga mėginanti 
Baltijos jūros erdvėje sukelti 
nuolatinį nervuotumą ir pa
sunkinti Šiaurės Atlanto vals 
tybėms toje erdvėje tobulinti

Ugnies raudoni dantys kandžioja žabus.
Karštose samanose ilsisi pavargę basos kojos.
1 žemės praplėštą krūtinę vėjai sumetė lapus 
ir sudaužytos salės gabalus migla užklojo.

Mes žiūrime, kaip teka kraujas bruknenojais 
ligi saulėlydžio tamsybėn nubrendančio šilo 
Kažkieno burnoj alsavimas suetojo 
Kažkieno krūtinėje širdis suekilo.

Po gluosniu krūpteli arkliai ir glaudžiasi arčiau ka- 
[mieno.

■- Jų karčiais palai-iais srovena žemėn sutema.
Mes veidus palenkiam viršum aukuro duobės
ir klausome, kaip po vėsiom, didžiulėm plaštakom 

[nakties 
mūsų ugnis užgęsta verkdama.

savo gynybos sistemą Krem 
liūs žino, kad, pvz, bendros 
Baltijos jūros pajėgų koman 
dos klausimu yra dar tam ti 
krų neaiškumų tarp Danijos 
ir Fed Vokie i os. Sovietai 
stengiasi tuos ir kitus nes
klandumus išnaudoti savai 
kampaūiiai prieš Vakarus ir 
NATO.

Kaip Maskva dabar žaidžia 
su Suomija, matosi iš tokios 
paskutinių įvykių raidos Po 
Maskvos ultimaiy\inio reika
lavimo Suomijai pradėti pasi 
tarimus dėl bendros gynybos 
prieš tariamai gręsiantį iš NA 
TO valstybių pavojų suomių 
už. reik, ministeris Karjalai- 
nen buvo išgavęs iš sovietų 
užs reik, ministério Gromyko 
patikinimą, kad su tokiais pa 
sitarimais nebūsią jau taip 
skubu, iš viso būsią galima 
juos atidėti, jei Suomija laiky 
sis savo senojo neutralumo. 
Bet praėjo po to vos savaitė 
ar kiek daugiau, jau Maskva 
paleido antrąją savo grąsini- 
mų Suomijai seriją Lyg ne 
kreipdama dėmesio į tai, kad 

prezidentas Kekkonen palei 
do parlamentą ir kad visos 
suomių partijos aiškiai pasi 
sakė už tolimesnį Suomijos 
neutralumą, Gromyko ir vėl 
kelia aikštėn tariamai padidė 
jusį pavojų iš Fed Vokietijos 
ir kitų Vakarų valstybių Ir šį 
kartą jau reikalauja kuo grei 
čiau pradėti Maskvos Helsin
kio pasitarimus dėl bendros 
gynybos. Akivaizdoje to Suo
mijos prezidentas Kekkonen 
lapkričio 24 d atvyko į Ma*k 
vą.

Ir suomių ir skandinavų ir 
kitų kraštų viešoji nuomonė 
stebisi tuo Maskvos žaidimu 
Sovietų Sąjungos vadovybei 
yra geriausiai žinoma, kad 
joks puolimas iš Fed Vokie
tijos, ir k’tų NATO valstybių 
negresia Tad Maskvos pakar 
totiniai ultimatumai gali turė
ti tik tokius tikslus: trukdyti 
NATO pastangas stiprinti šiau 
rėš sparną ir, antra, suteikti 
sovietinėms pajėgoms Suomi
joje stipresnius atsparos taš
kus Ne be to, kad stengiama 
si tuo soaudimu daryti įtakos 

' d?r ir į būsimus Suomijos pi® 
zidento ir parlamento rinki
mus, nepaisant to, kad tai y- 
ra aiškus kišimasis į suomių 
vidaus reikalus.

Tokiomis nešvariomis prie 
monėmis Kremlius nori Suo
miją dar labiau Maskvos va
liai pajungti. Būsimos savai 
tės parodys, ar pavyks suo
miams išlikti atspariems:

ŠVEDIJOS KARIUOMENĖ - 
PARENGTIES STOVYJE

«Eitos Informacijų» Stokhol 
mo korespondentas praneša, 
kad vienas ketvirtadalis tikro 
sios tarnybos karių Švedijoje 
šiemet bus priversti praleisti 
Kalėdų šventes kareivinėse. 
Kariuomenės štaba spaudos 
skyriaus paskelbimu toks pa- 

- tvarkymas padarytas dėl sus
tiprintos parengties stovio.

Švedų spauda didžiausiu dė 
mesiu seka, kokia linkme pa
krypa sovietų iššaukta Suomi 
jos krizė «Dagens Nyheter» 
ragina visus suomius būti vie 
ningais ir budėti esminių rei
kalų sargyboje. Kai dėl prez. 
Kekkonen, tai pabrėžiamas jo 
duotas žodis kad jis veikiau 
pasitrauks iš pareigų, negu 
sutiks priimti tokius sovietų 
reikalavimus, kurie būtų ne
suderinami su Suomijos neu
tralumu (Kekkonen tuo tarpu 
jau išvyko į Sovietų Sąjungą 
ir lapkr. 24-23 dienomis No- 
vosibirske tarsis su Chruš
čiovu).

ŠTAI KO MASKVA SAVO 
SPAUDIMU SIEKIA

Norvegijos užs. reik, minis
tras Lange, nuvykęs į MasK- 
vą, turėjo ilgus pasikalbėji 
mus su sovietų užs politikos 
pareigūnais. Užsienio stebėto 
jai praneša, kad Kremlius Nor 
vegiją įsakmiai ragina išstoti 
iš NATO (Šiaurės Atlanto gy
nybos organizacijos). Panašų 
spaudimą Maskva daro ir į ki 
tą NATO narį, Daniją Maskva

" (pabaiga 3 pusi.)

Halina Didžiulytė Mošin.-kienė.

fenki Epizodai
(tęsinys)

Ir taip nyko valgiai nuo sta 
lo, grafinėliai tuštėjo viens po 
kito, tik staiga šeimininkas su 
rimtėjo ir pabarškino šakute 
į lėkštę.

Visi nutilo.
— Taigi, gėrėme už visų 

čia esančių sveikatą, bet aš 
keliu tostų už tuos, kurių šį 
vakarą nėra mūsų tarpe — už 
tuos, kurie jau niekada nebe- 
atsisės prie stalo su mumis... 
Juk, pagaliau, šiandieną Kū
čių vakaras!...

— Ak, Vinceli, bet kur gi 
aplotkelis?... Tu ji atnešei? 
Aš tavęs juk prašiau... — klau 
sė žmona neramiai dairyda
masi.

Vyras nuleido galvą. — At 
leisk, Rožele. Aš pamiršau.

- Ak, tai viskas prietarai!

— sušuko vienas labiausiai 
įkaitusių svečių.

— Mūsų damų lūpytės sal 
desnės už bet kokį plotkėlį!
— Jis nusišluostė lūpas kalė 
diniais piešinėliais numargin 
ta serventėle, ir lenkėsi prie 
savo kaimynės.. Tik staiga 
prasivėrė salės platus langas 
ir pro jį šiūbtelėjo ledinis vė 
jas, snaigėmis nubars>y damas 
salės grindis ir sėdinč.ųjų nu 
garas.

— Čia dabar?! — pašoko 
nustebęs šeimininkas. Jispuo 
lė uždaryti langą. Visi sumi
šo ir dairėsi lyg baimės pa
gauti Tuo tarpu nuo krištoli
nio kandeliabro virš stalo lei 
dosi permatoma skiautelė. Ji 
švelniai prisiglaudė prie tuš
čios šeimininko lėkštelės,-

—- Kas tai?..
— Iš kur?...

— Kokiu budu?...
— Kas mums atsiuntė aplot 

kelį?..— klausinėjo vieni ki 
tų svečiai, bet niekas įspėti 
negalėjo. Tik vienas Vincas, 
tepagalvojo apie savo tėvą

Jis rimtai laužė aplotkėlį su 
žmona ir pastebėjo, kad jo 
vienas kamputis jau buvo at 
laužtas, paskui dalinosi su 
svečiais. —

Salėje liko tylu. tylu. Slap 
čia viens nuo Kito visi nubrau 
kė ašarą. Ir tuo pat laiku, sa 
Įėję pasigirdo tolimas varpų 
gaudesys skelbiantis ramybę 
ir taiką geros valios žmonėms 
žemėje.

3.
Stasys sėdėjo prie savo ser 

gančios žmonos ir karts nuo 
karto šluostė prakaitą nuo li
gonės kaktos. Ji gulėjo užsi
merkusi ir jos išblyškusiuose 
skruostuose atrodė mirtis tuoj 
įspaus savo liūdną maskę.

Stasys žiūrėjo į mylimu vei 

dą. o liūdesys lyg sunkus 
svarstis vis labiau spaudė jo 
krūtinę.

— Dėde, eikit pailsėti. As 
už jus pasėdėsiu -- sušnabž 
bėjo tyliai įslinkusi mergaitė.

— Nieko, Irute, aš nepa
vargęs...

— Bet dėdyte, paklausykit 
manęs Prigulkit. Aš pašauk
siu, kai tetai ko nors reikės.

Jis nebeturėjo jėgų priešin 
tis ir išėjo iš kambario.

Mergai ė, įsisubdama į leng 
vutį šalių, atsisėdo prie ligo
nės

Pro langą, apsaugotą leng
vu tinkleliu, veržėsi australiš 
kos nakties svaiginantys kva 
pai Erdvė buvo pilna keistų 
garsų

Staiga ligcnė sunkiai atsidu 
so ir pravėrė akis. Ji ilgai 
žiūrėjo į šviesią, ties ja palin 
kusią mergaitės galvą, ir pa
galiau atpažindama, blyškiai 
nusišypsojo: — Tai tu, lrute: .

- Aš, tetule...
— Taip karšta.. — ligonė 

bandė numesti antk odę, bet 
nebuvo jėgų pakelti rankos.

Mergai’ė paskubėjo padėti, 
ir pridengė ją tik linine pa
klode.

Irute, kur Stasys?... — paš- 
nabždemis paklausė ligonė.

Vargšas... Aš jį taip išvar
ginau...

— O nesirūpinkit, tetulyte. 
Dėdė sveikas - svarbu, kad 
jūs pasitaisytumėt. Ligonė ro 
dos negirdėjo Irutės žodžių 
Ji tęsė: — Pereitais metais, 
jis palaidojo tėvą, o šiais me
tais...

Irutė neleido jai baigti: - O 
ne, tetulyte, nekalbėkite taip 
baisiai! Jūs tikrai pasveiksi
te... Dėdytė Vytautas mirė, 
nes buvo jau senas O jūs..

(B. D.)
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Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptinis Slibinas ir Kokie jo 
Bendradarbiai ir Veikimo Budai

(tęsinys

Bolševizmas — komunizmas 
kaip ir nacionalsocializmas 
melais, masių suvedžiojimu ir 
žudynėmis labiausiai ir remia 
si. Nuostabiai ba’sius ir skau 
džiuų dalykus reikia pergy
venti Tiesiog šėtoniškai iš
kreipiamos žodžių prasmės ir 
sąvokos! Kur komunistai pro
klamuoja laisvę ten negirdė 
ta, siaubinga vergija, ten kur 
jie skelbia apie medžiaginį 
gerbūvį, tai tikrumoje yra dvo 
kiantis skurdas ir badas, ten; 
kur jie kalba apie laimę ir 
džiaugsmą, tai toje vietoje 
siautėja žvėriškas teroras, 
žmonės gyvena dideliame sus 
paudime. Tai mefistofeliškas 
pasityčiojimas iš kilnių žmo
niškumo sukurtų sąvokų!

Pas bolševikus žodis taika 
reiškia jiems nepritariančių 
žmonių ir tautų pavergimą ir 
sunaikinimą. Jie žada darbo 
žmogui laisvę ir medžiaginę 
gerovę Paėmę gi valdžią į sa 
vo rankas sukuria pragarišką 
vergiją ir ekonominiai turtin
gų kraštų gyventojus paver
čia dri kių ir badaujančių mi 
niomis. Tai pernelyg akivyz- 
nai byloja Rusijos, Ukrainos, 
Čekoslovakijos, Lietuvos ir 
t.t badaujančių tautų kančios. 
Tų turtingų kraštų darbo žmo 
nės įvedus bolševikiškąjį ro
jų, priversti kęsti alkį, tik 
skarmalais pridengti išbadė- 
jusį kūną ir gyventi neapsa
komoje fizinėje ir moralinėje 
priespaudoje.

Vien žmoniškąją blogą pu
sę imant mano supratimu be 
demokratiškumo negalima iš
aiškinti tą baisų milijonų ne
kaltų žmonių išžudymą kova 
prieš visa tai, kas šventa ir 
dieviška, medžiaginės gero
vės sunaikinimą ir nuolatinį 
tautų panardinimą kraujuose 
ir ašarose!? Reikia labai su
abejoti, kad vien žmoguje ar 
jo grupėse galima būtų šukei 
ti tiek niekšiškumo ir neišpa
sakyto kraugeriškumo! Tokia 
baisybė siautėjanti pasauly be 
šėtono dirigavimo bei machi
nacijų yra nesuprantama ir 
nepaaiškinama.

Gi apie nacionalsocializmo 
velniškumą pakanka suminė
ti Muncheno katedros kan. 
M. Neuhaeusler pergyveni
mus. ir paliudijimus. Jis ke

>» ♦» +» ♦» ♦» ♦» ♦» <♦» ♦» ♦» 4» ♦» ♦» ♦» ♦ » ••

(pabaiga iš 2 pusi.)

dėsto, kad Norvegija ir Dani
ja, likdamos N AT u orgoniza- 
cijoje, save stato pavojun. 
Bet norvegų užs. reik. min. 
Lange Maskvoje aiškiai pa
reiškė, kad apie išstojimą iš 
NATO negali būti jokios kal
bos. Tą patį Lange numato pa 
reikšti ir Chruščiovui, su ku
riuo susitiks gruod. 1 ir 2 d. 
d. Bet dar prieš susitikimą su 
Chruščiovo Lange lankysis 
Suomijoje. 

lis metus išbuvo koncentraci 
jos stovykloje ir vėliau savo 
knygoje: Das Kreuz und das 
Hakenkreuz, pirmoje dalyje: 
Antikristas be retežių šitaip 
rašo: «Šėtonas ir nacionalso 
' ializmas yra sudarę sąjungą, 
Šėtoniška buvo nacionalsocia 
lizmo neapykanta prieš krikš 
čionybę ir prieš visa tai kas 
yra šventa Šėtoniškas buvo 
kovos būdas ir propaganda. 
Šėtoniškas buvo nacionalso
cializmo žiaurumas ir krauge 
riškumas» ir t t. Tai skaudūs 
žodžiai, kurių tikrumą gausūs 
gyvenimo faktai patvirtino.

Per daug nesuklysiu, nuro
dęs, kad Stalinas ir Hitleris 
su tūkstančiais panašios rū
šies pagelbininkų buvo apo- 
kaliptinio slibino įrankiai tau 
tų kankinimui ir naikinimui 
Kodėl jiedu viena* kitam ka 
rą paskelbė? Tarsi, velnias 
su šėtonu susigrūmė. Tuo dar 
labiau pasireiškė šėtoniškas 
suktumas: nes tokiu būdu dau 
giau išžudyta žmon ų, sugriau 
ta ekonominė gerovė ir neap 
sakomai sužalota žmogaus 
siela Karai išmuša žmones 
ir pusiausvyros, jie pasidaro 
nejautrūs gailestingumui, su- 
žiaurėja jų dora sumenkėja 
ir ima labiau vadovautis gy
vuliškais instinktais Į tokią 
liūdną padėtį atsidūrė žmonės, 
lengva» vykdo tamsybių kuni
gaikščio pragaišringas užmas 
čias

Labai dažnai apokaliptiniam 
slibinui tarnauja masonerija, 
kapitalizmas spiritizmas, so
cializmas, daugybė įvairiau
sių religinių sektų ir t. t Ir 
kas liūdniausia, kad tokie 
žmonės tapę demono įrankiais 
ir vykdydami jo baisius pla 
nūs, mano atlieką pasaulio iš 
ganymo ir žmonijos gerbūvio 
pakėlimo tarnybą.

Dar čia i-uminėtina misi jo- 
nierių pergyvenimai pagonių 
kraštuose. Ten ypač daug žmo 
nių misijonoriai velnio apsės 
tų užtinka. Tais dažnais ap
sėdimais piktoji dvasia sten- 
giasi sut ukdyti Dieviškosios 
Evangelijos skelbimą pagoniu 
kraštuose (PIg. Estates Car- 
melitaines, Satan Desclee de 
Brouwer 1948; psl. 122 etc. 
straipsnis: «Le diable et la 
conversion des paiens».

(B, D.)

VIENŲ IR KITŲ KARINĖS 
PAJĖGOS BALTIJOS JUROJE

Ryšium su Maskvos spaudi 
mu į Suomiją, iš sovietų pu
sės nuolat kalbama apie NA
TO valstybių karinių pajėgų 
Baltijos jūroje grasinimą So 
vietų Sąjungai. Fed. Vokieti
jos gynybos ministerijos re e 
rentas maj von Raven Japkr. 
17 d. per Berlyno radiją R AS 
skaičiais įrt dė. kad Maskvos 
tvirtinimai nėra paremti rea
liai faktais. Faktai yra tokie,

Kotryna Grigaitytė

Tu Nepražūsi
Vaikeli mano,
Neištrauk rankutės
Tu iš mano delno
Ir nenuženki pertoli:
Mes stovime tik ant mažos salelės — 
Aplinkui praraja gili.
Aplinkui blykčioja gyvatės žalvarinės 
h šiepiasi nežinomi nasrai
O tavo žvilgsnis gaudo viską, 
Vaikeli, mielasai!
Priglausk galvutę prie krūtinės:
Sapnuok, sapnuok
Mūs paliktus namus
Ten girių vidury .. .
Ir šalį tą, kaip riešutėlį mažą,
Kur buvom sotūs ir geri.
Tegul prie mano geliančios širdies
Nutils tau miestų ūžesys klaikus
Tegul praeina vaško lėlės pro tave, 
Ir aukso upės dumblinos.
Tegul pro šalį pratekės —
O tu klausykis vien
Tik motinos širdies.
Kol ašarų išplautos akys
Dar saugoja tave
Vaikeli mano,
Tu nepražūsi, ne !

Laisvojo Pasaulio Lietuviuose
ANGLIJOS LIETUVIAIKRAU 

STOSI Į KITUS KRAŠTUS

(E) IšJManchestorio lietuvių 
kolonijos neseniai emigravo 
į Australiją ir Kanadą 10 lie
tuvių. Mažas skaičius lietu
vių nuolat keliasi iš Didž. 
Britanijos į užjūrio kraštus.

kad sovietinis blokas (Sovie
tų Sąju »ga, Vokietijos sovie
tinė zona ir Lenkija) Balti
jos jūroje šiuo metu turi apie 
970 karo ir pagalbinių laivų, 
jų tarne ne mažiau 1l2povan 
«leninių laivų. Priskaičius re
zervinius ir apmokymo laivus 
sovietinio bloko karo laivų 
skaičius siekia net apie 1 150 
laivų Jūros ir pakraščių lėk
tuvų sovietinis blokas turi a- 
pe 1 350.

Tuo tarpu dvi NATO vals
tybės. prieinančios prie Balti
jos jūros (Fed Vokietija ir 
Danija). Baltijos jūroje turi 
vos 261 karo laivų, su rezer
viniais laivais apie 300. Tų 
dviejų valstybių povandeni
nių laivų skaičius Baltijos jū
roje siekiąs vos 12, o lėktu
vų pajūryje esą apie 60 Pa
lyginus abiejų pusių jūrines 
pajėgas Baltijos jūroje aiškiai 
matosi sovietinių tvirtinimų 
absurdas. Vokiečių ir danų pa 
jėgas yra aiškiai gynybinės, 
ne ofenzyvinės. Žinoma ka
ro metu vaizdas gerokai pa
sikeistų, nes kitos NATO vals 
tybės (Didž. Britanija Norve
gija ir kt) taip pat turi jūri
nių pajėgų, kurios galėtų at
sirasti prie Baltijos jūros var 
tų. Bet šiuo metu kalbėti a- 
pe grėsmę ;Suomijai ar So
vietų Sąjunga iš vakariečių 
pusės — tikra nesąmonė.

Motyvai daugiausia šeimyni
niai: vykstama pas kitas šei
mos narius arba gimines Tai 
gi negalima kalbėti apie tai, 
kad «lietuviai bėga iš Angli
jos».

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
KREIPĖSI Į AUSTRALŲ DSLE 
GACUĄ JUNGTINĖSE TAU
TOSE LIETUVOS REIKALU

(E) Austr Liet Bendruome
nės krašto valdyba kaip pra
neša «Mūsų Pastogė» pasiun 
tė memorandumą Australijos 
min. pir kui Menzies, kuria, 
me nurodoma į Lietuvos pa
dėtį sovietinėje okupacijoje 
ir prašoma, kad Australijoi 
delegatai Jungtinėse Taniose 
ryžtingai keltų Lietuvos ir ki 
tų pavergtųjų kraštų išlaisvi 
nimo klausimą.

MIKĖ JUOZAS TYSLIAVA, 
«VIENYBĖS» LEIDĖJAS - RE

DAKTORIUS

(E) Lapkričio 11 d. New 
Yorke nuo širdios smūgio mi
rė «Vienybės» savaitraščio lei 
dėjas redaktorius ir poetas 
Juozas Tysliava, 59 metų am
žiaus. Jau pereitais metais jį 
ištiko širdies smūgis, bet po 
jo vėl kiek pasveiko. Palai
kai sudeginti ir palaidoti Cy
press kapinėse.

Tysliava buvo kilęs iš Ke
turvalakių kaimo, Vilkaviškio 
apskr Jau jaunas įsitraukė į Z 
literatūrą ir yra išleidęs eilę 
poezijos leidinių: «Žaltvysklės* 
1922 m., «Traukinys» 1923 m., 
«Nemuno rankose» 1924 m, 
«Auksulyta» 1925 m , «Tolyn» 
1926 m., «Poezija» 1935 m. 
Dalyvavo vad. ketarvėjininkų 
literatų sąjūdyje ir jų leidi

niuose. Brooklyno «Vienybę* 
buvo perėmęs 1932 metais ir 
tą laikraštį padarė vienu iš 
gyviausių Amerikos lietuvių 
laikraščių. Gyvai sielojosi ir 
Lietuvos laisvinimo reikalais. 
Kurį laiką yra buvęs Ameri
kos Lietuvių Tarybos New 
Yorko organizacijos pirminio 
ku. Paskiausiais metais buvo 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininkas.

Ryšium su Tysliavos mirti
mi VLIKo p kas dr. A. Tri
makas atsiuntė Tysliavų šei
mai užuojautos laišką, kuria
me t. k. pareiškiama:

«... Juozo netekimas yra žy 
mus nuostolis visai mūsų išei 
vijai. Jis savo energija, kury 
binga mintimi ir sumanumu 
išvarė plačią vagą lietuvių 
tautinėje ir kūrybinėje veiklo 
je. Visada pasilikdamas sau 
žmogus, jis stengėsi purenti 
dirvonus ir garsinti lietuvius, 
iškeldamas juos ir jų reikš
mę. Jo nuopelnai mūsų spau
dai. lietuviškam rašytam žo
džiui ir laisvės kovai už tau
tos ateitį yra svarūs ir pasi- 
liks ilgai minimi...»

BUV. SLA PREZIDENTAS MI
RĖ SULAUKĘS 93 METUS

(E) Spalio 29 d. mirė ir lap 
kričio 1 d. palaidotas advoka 
tas Pijus Birštonas, sulaukęs 
93 metų amžiaus. Buvo gimęs 
Amerikoje (Bostone), nepai
sant to buvo lietuviškų pažiū 
rų ir rėmė lietuvišką judėji
mą. 1908 1910 metais pirminiu 
kavo SLA (Susivien jimui Lie 
tuvių Amerikoje) ir šiaip toje 
organizacijoje ėjo įvairias pa 
reigas. Pirmojo pas karo me 
tu ir po jo gyvai rūpinosi Lie 
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimo ir Lietuvos atstaty
mo reiKalais.

— (E) Vak. Vokietijoje yra 
H lietuvių va go mokyklos, bū 
tent Memmingene, Miunchene 
Stuttgarte. Duesseldorfe, Kre 
feide Hagene, Osnabruecke, 
Kl. Buelten/Peine ir Diephol 
ce. — PLB Vok, Kr. Vald. 
«Informacijos- rašo, kad kr. 
valdybos įsitikinimu, lietuvių 
vargo mokyklų Vokietijoje ga 
lėtų būti antra tiek, jei į jas 
būtų atkreiptas didesnis dė
mesys.Į

— (E) PLB Vok. kr. vald' 
atstovu prie Baden Wuerttem 
bergo vyriausybės paskirta 
St'jttgarto apylinkės pirminiu 
kė S. Jai niikytė.

— (F) Dar viena lietuvių 
literatūrinė premija paskelbta 
Amerikoje Clevelando «Dir 
vos* laikraštis skiria 1. d 00 
dolerių už romaną. Premijos 
lėšas aukavo J. Čėsna.

NAUJAS MIESTAS

(E) Sovietinės Lietuvos au
kščiausios tarybos įsaku vie 
toje Nidos, Preilos ir Juodkran 
tės gyvenviečių įkurtas res
publikinio pavaldumo miestas 
Neringa. Neringoje bus jreng 
ti du nauji kurortai, kurie ir 
sujungs Juodkrantę su Nida 
ir Pre.la Vienas iš kurortų 
siūlomas pavadinti Agila.
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Apaštalas, gyvenas vidiniu gyvenimu, 
spinduliuoja tiKėjimu

Dievo buvimas jame yra aiš 
kus tiems, kur e jo klauso. 
Jis, kaip šv. Bernardas, apie 
kurį sakoma, kad širdies vie 
numą saugodamas visur buvo 
vienas, atsiskiria nuo kitų ir 
taip sudaro savyje vidinę vie 
numą. Aišku .tačiau, kad jis 
nėra vienas, nes širdyje turi 
paslaptinga ir artimą Svečią, 
su Kuriuo kas valandėlė kai 
basi ir Jo patarimą, nurody
mų ir įsakymų klauso. Jaučia 
ma, kad Jis to Svečio yra pa 
laikomas ir vedamas Žodžiai, 
kurie išeina iš jo burnos yra 
ištikimas vidinio Žodžio aidas: 
«Kalba, kaip Dievo žodžius» 
(1 Petr. 4, 11). Tada ne tiek 
žymu logiškumas ir argumen 
tų stiprumas, kiek vidinis Žo
dis, mokąs Žodis, Kuris kalba 
per savo kūrinio burną: «Žo
džius, kuriuos aš Kalbu; bet 
pasiliekąs manyje Tėvas. Jis 
daro darbus» (Jon. 14 10). Jo 
įtaka yra gili ir patvari. Daug 
gilesnė negu paviršutiniškas 
nusistebėjimas arba greit pra 
einąs pamaldumas, kuris gali 
atsirasti žmoguje visai be vi 
dinio gyvenimo. Toks žmogus 
gali sakyti savo klausytojui: 
«Rodosi, kad šis dalykas yra 
tikras ir. svarbus». Bet tai yra 
tik jausmas visai nepasuka
mas atvesti kitus į antgamti
nį tikėjimą ir priversti tuo ti 
kėjimu gyventi.

Brolis Gabrielis iš trapistų 
vienuolijos, būdamas dūriniu- 
ko padėjėju, daug labiau sus 
tiprinO lankytojų tikėjimą ne 

gu moky as kunigas, kuris 
kalba daugiau protui kaip šir 
džiai. Generolas de Miribel 
kartais ateidavo pasikalbėti 
su tuo nuolankiu broliuku, sa 
kydamas: «Einu sustiprinti sa 
vo tikėjimo».

Niekuomet nebuvo sakoma 
tiek pamokslų, nei vedama 
tiek g nčų. nei rašoma tiek 
daug mokslinių apologetinio 
turinio knygų, kaip mūsų die 
nomis. Tačiau rodosi, kad ti
kėjimas niekuomet nebuvo 
toks silpnas, kaip dabar. La 
bai dažnai tie, kurie moko, 
tikėjimo akte įžiūri tik proto 
veiksmą, o užmiršta, kad jis 
pareina ir nuo valios. Užmirš 
ta, kad tikėti yra antgamtinė 
malonė ir kad tarp tikėtinu
mo motyvo ir galutinio tikėji 
mo akto yra didžiausia bedug 
nė Tik vienas Dievas ir ge 
ra valia to, kur s yra moko 
mas, užpildo šią bedugnę, bet 
kaip daug padeda ją užpildy 
ti dieviškosios šviesos atspin 
dys, kuris eina iš mokytojo 
šventumo, — kažin ar dange 
lis supranta.

Salomėja Nėris

Prie miško baltuoja namelis,
Ten židiny ugnelė jaukiai šnekas, 
Ten mūsų dienos pušys žalios, 
Švariam sniege pramintas takas.

Nušvilpia traukiniai pro šalį,, 
Padangėm traukia debesų kalnynai, 
Šnekučiai grįžta į namelį, 
Lakštingalos įsikuria lazdynuos.

Saulutė mylimą kampelį tą pamėgo 
Ir niekad nesiliaus jam švietus.
Ir vasarėlė tekina takeliais bėga, 
Nusirpsta vyšnios ir avietės.

O vaisių ir gėlių daugybė !
Raudonos, baltos — gėlės, gėlės! 
Šypsodamies, už rankų susikibę, 
Sutiksim giedrą rudenėlį. i

— Moksleiviai ateitininkai 
giedojo' Prel: Pijaus ^agažins 
ko Jubiliejinių mišių metu 
praeitą sekmadienį Vila Zeli- 
nos bažnyčioje. Popietinėje 
minėjimo metinėje programo 
je sudainavo tris naujas dai
nas. Tiek dainos tiek giesmės 
šventės dalyviams labai pati
ks. Ateitininkų chorui vado< 
vauja mokytoji Elvyra Kil- 

čiauskaitė.
Minėjimo metu taip pat bu

vo atsisveikinta su netrukus į 
Ameriką išvykstančia Irena 
Adomavičiūte - Kuniškiene. 
Ateitininkai atminimui jai įtei 
kė simbolišką dovaną - Lietu 
voje pagamintą piniginę. Lin
kėdami ją gręit prikrauti do
relių ir grįžti atgal.

Mokslo metais Irena veikė 

su moksleiviais ateitininkais 
dalyvavo jų programose, ksip 
gabi artistė, lydėjo vargonais 
moksleivių giesmes per 9 vai 
Šv. Mišiasir tautinius šokius 
akardijonu, vargoninkavo V. 
Zelinos ^bažnyčioje, talkino 
chorui ir t. t. Irenai išvykus 
mūsų muzikiniam pasaulyje 
jausis spraga.SLinkime laimiu 
go gyvenimo naujoje šalyje.

— Šį sekmadienį Ho 9 vai. 
šv Mišių įvyks mėnesinis mo 
ksleivių ateitininkų Kuopos 
susirinkimas Visi nariai pra
šomi dalyvati. norime sudary 
ti atostogų meto veikimo planą

— Visas jaunimą kviečia
mas dalyvauti misijose, kurios 
prasidės šį penktadienį ir 
baigsis Kūčių dieną.

— Choro pirmininkas JO
NAS BAGDŽIUS iš «Departa 
mento de Educção Fisica e 
Esportes» laišką kuriame dė 
kojama visam lietuviškam jau 
nimui, už dalyvavime Depar
tamento rengtoje profesoriaus 
dienos programoje ir sakome, 
kad lietuvių dalyvavimas la
bai daug prisidėjo prie šven 
tės pasisekimo.

Laišką pasirašė 
Domingos Luz de Faria 
Generalinis direktorius.

— Neužmiršk, šiemet visas 
lietuviškas jaunimas turi pro 
gos susirinkti kartu ir gra
žiai pasilinksminti «Mūsų Lie 
tuvos» Naujų Metų sutikime;

Monsinjoro
(tąsa)

Dailidė ilgai suko spalvą. ar 
nepadovanojus jam šito suo
liuko, bet pagalv’ jo, kad gal 
anoje bažnyčioje altorius bus 
žemesnis, ar gal jam bus įtai 
syta nuolatinė pakopa ^apden 
gta brangiu kilimu; be to, jis 
pats savo ranka bažnyčios 
turtų knygon buvo įrašęs sa
vąją dovaną, ir dabar nebebu 
vo kaip iš ten išbraukia. Taip 
ir išvažiavo prelatas be jokių 
dailidės dovanų, tik nuošir
džiai jo apgailėtas ir per ža
liąjį bromą išlydėtas.

Prelato vieton atkėlė kiek 
jaunesnį, gal dailidės amžiaus 
kunigą, bet lygiai tokį pat ma 
žą, kaip ir prelatas. Šito vei
de nebuvo jokios šypsenos 
Sudžiūvęs, nervingas, rūstus 
asketas iš pirmos dienos įva 
rė nemaža baimės bažnyčios

Stepas Zobarskas

Suoliukas
tarnams ir klebonijos tarnai
tėms. Jo akys kurių žvilgsnį 
sidabriniai akinių rėmai dar 
labiau paaštrino, skverbėsi vi 
sur, nieku nepasitikėdamos ir 
iš visų atskaitos reikalauda
mos Pats dailidė, drąsus žino 
gus. nejaukiai pasijuto, kai 
naujasis kunigas nutvė ė jį 
savo akimis ir paragino atneš 
ti pajamų knygą, į kurią bū
davo surašomos aukos, surink 
tos mišių metu Šitomis auko 
mis rūpindavosi dailidė. Paė
męs porą kitų parapijiečių, 
suskaitydavo kuo sąžiningiau 
šiai visus pinigus ir iki pasku 
tinio cento sudėdavo į kasą. 
Monsinjoras aklai pasitikėda
vo juo ir niekuomet nesuabe 
jodavo, ar sąžiningai suskai-. 
čiuota ir užrašyta. Naujasis 
kunigas sakėsi pats asmeniš
kai viską prižiūrėsiąs ir liepė 
be jo žinios pinigų nejudinti. 

Toks nepasitikėjimas truputį 
įžeidė Baltrūną Bet į ginčą 
jis nenorėjo leistis. Jam darė 
si nejauku, žiūrint į siauras, 
kietai suspaustas lūpas, atsi
kišusį smaKrą ar kai kunigas 
dar kartą atkreipė savo žvilga 
nį, dailidė ėmė šilti lyg būtų 
kuo prasikaltęs, ir šią mi|nu 
tę mielai būtų nugrimzdęs Į 
žemę, kad tik nereikėtų čia 
stovėti Bet veikiai a sigavo.

«Palauk», pagalvojo dailidė, 
«kai sužinosi, kas aš toks esu, 
nebebūsi toks rūstus», ir, iš
keldamas suoliuką aukštyn, 
tarė:,

— O čia tai mano paties 
rankų darbas

— Štai kaip, —- atsakė ku
nigas. vos puse akies tepaž
velgdamas į šedevrą. Tai ,ams 
ta, vadinasi ir meisteris?

— Koks jau ten iš manęs 
meisteris, dvasiškas tėveli, 
bet padaryti viską padarau — 
ir sau, ir kitiems, jeigu atsi
randa viena kita laisvesnė 

diena.
— Labai gerai.
Klebono balsas sausas, šiur 

kštus, ir nė mažiausio nuosta 
bos ar pasigėrėjimo aido ne
buvo girdėti, kad ir kaip il
gai laikė dailidė rankose savo 
sielos kūrinį kunigas daugiau 
nebekreipė dėmesio. Jis «tsi 
klaupė, trumpai pasimeldė ir 
po to pradėjo ruoštis mišioms.

Jeigu peiliu būtų perrėžę 
nugarą, dailidė Baltrūnas ne
būtų kentęs tokio skausmo, 
kaip dabar. Tą pačią minutę 
sudrebėjo širdis ir pajuto, kad 
šito kunigo jis niekuomet ne 
galės pamilti Jis pradėjo re
čiau besilankyti zakristijon, 
į kleboniją užeidavo tik tada, 
kai kunigo namuos nebūdavo. 
Prieš Kalėdas, kai kunigas 
lankė parapijiečius, Baltrūnas 
neiškėlė jam puotos, kaip da 
pydavo kitais metais, bet su
pylė po sykelį grūdų — vi 
s ems lygiai, ir kunigui ir tar 
nams, tuo pabrėždamas, kad 

šito kunigo jis nė nemano is 
prastuolių tarpo išskirti Jis 
džiaugėsi tuo galėsiąs paer 
sinti senį, bet pastarasis bu 
vo labai ramus Jo akys ly
giai taip ramiai, šiek tiek rūs 
tokai, žiūrėjo pro akinius, ga 
vus mažai dovanų, kaip ir 
prieš tai, kai jis, gal būt, , ti 
kėjosi viso centnerio gražiau 
šių kviečių. Jis mandagiai pa 
dėkojo, palaimino namus ir 
išvažiavo toliau, kitų tikinčių 
jų aplankyti.

i—Pasiutęs senis, — murmė 
jo sau vienas dailidė, žiūrėda 
mas į šviežias vėžes. Kurį lai 
ką dar galėjai girdėti varpe 
liūs skambant, pagaliau viskas 
nut lo, tik apsnigti medeliai 
stovėjo ramūs, o nuo šakų ka 
da ne-kada pabirdavo lengvu 
tės snaigės — Iš visko ma 
tyti, kad jis manęs hėkencia.

(B. D)
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FABRICA DE MALHAS
Petrâs Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinnkus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).
___

■....................................    I ■   ■■■ ^-1 I   I I !■——

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio, 35 — 3 aukštas 

Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 
pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
i

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

♦ Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
j gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
< * Turime visų medžiagų pavyzdžius!

J ★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 
j paštu 2-3 savaitės.

★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jenas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 69R, Penha 
Al. Bognslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras am gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0228 
Enderêço Telegrafieo: « C A BI U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais?

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokyto as
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

HKun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Mot 
nho Velho

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pat) 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zetina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų 

SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms. B R F 

i» įs s b

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOJO - VANDENS LINDO Y A

1RMÁOJ CAKKIEKI
indoya vanduo yrr žinomas gėrimas 

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

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

m., ..................m.......................a

lEJCKITCKI© CONTAEIL

Aaâcimento

Irmãos Nascimento
REC. C.R.C. SP. Nro 1.414

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

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

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

Skaitykite «Músu Lietuva»

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

J A K U TIS & L A PIE N IS LIDA-
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— Pakvietimų į «Mūsų Lie 
tuvos» rengiamą naujų metų 
sutikimą galima gauti klebo 
nijoje, spaustuvėje, pas J.Mate 
lionį, J. Baužį, St Remenčių, 
I. Verbicką, P Šimonį, Skur 
kevtčius, Tūbelius, Vinkšnai 
čius, Mošinskienę, Sinkevičie 
nę, Baltaduonienę,'Pilipavičie 
nę, Valeikienę, Seliokienę, 
pas choristus ir ateitininkus.

i — LIET. K AT; MOTERŲ 
DRAUGIJOS narių susirinki 
mas šaukiamas šį sekmadienį 
4 vai. po piet, Vila ZeWnoje. 
Narės prašomos visos daly
vauti.

— Reikalingas vienam žmo 
gui kambarys be virtuvės. Tu 
Tintieji išnuomavimui kamba 
rį prašomi pranešti kleboni- 
j°n

— Laiškai: EI Šlapelienei, 
1 Kutkienei, A. Matelionyrei, 
O. Butrimavičiui, W. Bogar, 
A. Lazdauskui, S Teresevičie 
nei. J Latvėnui ųCasa Verde) 
W Urbanavičiui Boguslaus- 
kams, Congregação Mariana, 
Família Gervini R. Lunskiui, 
CeLdoraičiams, V. Vaikšnorie 
nei, Sitkūnams, V. Baniui, P. 
União Filhas de Maria, H. 
Lipsky. L. Mitruliui, M. Slau 
tienei, M. SangJan. J Sirot 
kevičiui, P. Jakaičiui, Mons. 
K. Miliauskui. Kan A. Armi 
nui; Pr. Kamantauskui, Aid. 
Rimavičiui, J Skorupskiu’įM. 
Kindurienei, Stef Medvedevai 
Jodeliams; ▼. Bacevičiui

— LIET. KAT. BENDRUO
MENĖS CHORAS gr .odžiom. 
8-10 d. buvo suruošus išvyką 
į Poços de Caldas, Minas Ge 
tais estade. Išvažiavimas pa
vyko gerai visais atžvilgiais. 
Ta proga diinavo per vieti
nę radijo stotį ir bazilikoj pa 
malių metu.

- MOKSLO METAI jau bai 

gėsi. Seselių pranciškiečių va 
dovaujamą pradžios mokyklą 
baigė 179 mokiniai, gimnazi
ją 60, escola normai (mokyto 
jų seminariją) — dvylika

— Lietuviškų maldaknygių, 
gražiai iliustruotų katekizmų, 
vadovėlių bei šiaip įvairių 
knygų kurias ‘parvežė iš Š. 
Amerikos prel. P. Ragažins 
kas, galima gauti klebonijoje 
Vila Zelinoje.

— Dar kaikurie: Ona Kali 
nauskienė, Vinkauskienė, In- 
gauniai, Velepolskiai, O. Stoč 
kienė, Navickienė (Parque das 
Nações) neatsiėmė nuo gimi 
nių iš Š. Amerikos, prel P, 
Ragažinsko parvežtų lauktu 
vių. Minėti asmenys prašomi 
kreiptis į prel. P. Ragažins- 
ką.

PAGERBTAS KLEBONAS

Praėjusį sekmadienį jvyko 
prel. P. RAGAŽINSKO 25 me 
tų darbuotės Brazilijoje ir 30 
metų kun gystės sukakties mi 
nėjimas. Jubiliatas 11 vai. at 
laikė šv Mišias, kun J. Šeš
kevičius pasakė progai pritai 
kytą pamokslą M'šių metu 
giedojo moksleiviai ateitinin 
kai.

Po pietų prie gražiai pa
dengtų stalų susirinko apie 
pusantro šimto žmonių. Buvo 
pasakyta daug kalbų ir išreikš 
ta linkėjimų p konsulas A. 
Poli-aitis susirinkusių vardu 
įteikė Jubiliatui dovaną. Do 
vaoas įteikė taip pat gimnazi 
jos ir mokyklos mokiniai.

Meninę dalį išpildė moks 
leiviai ir jaunučiai ateitinin 
kai ir Seselių Pranciškiečių 
Gimnazijos mokiniai pastaty 
darni operetę «Muzikos moky 
kla». Iš vaidintojų kaip geras 
komikas pasižymėjo Flavijus 
Paškevičius. Gražioje nuotai 
koje buvo praleista keletas 
valandų. Rengėjai (dėkoja vi

(pabaiga iš l pusi.) .

tarpe minėtini: ALTVykd.ko 
miteto sekr dr. P. Grigaitis, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės pirm. dr. J. Songaila, 
JAV ir Kanados lietuvių ben 
druomenių atstovai ir dauge 
lio kitų lietuvių išeivijos or 
ganizacijų veikėjai. Sesija, 
baigusi darbus savo rezoliu 
cijose pareiškė padėką šuva 
žiavimą sveikinusiems Lietu
vos Diplomatijos Šefui St Lo 
zoraičiui. Lietuvos diplomat! 
niams atstovams B K. Balu 
čįui, dr. K. Graužiniu], J. Ka 
jeckui, prof. J Baltrušaičiui, 
St BaČkiui, J. Budriui Jiems 
padėkota už padarytas suges 
tijas ir politinės padėties ver 
tinimą. Sesija palinkėjo Lie 
tuvos Diplomatinei Tarnybai 
ir toliau energingai ginti Lie 
tuvos nepriklausomybės ate 
tatymo darbą.

siems dirbusiems, dalyvavu 
siems ir šiaip prie parengimo 
pasisekimo prisidėjusiems.

RIO DE JANEIRO

Llietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAlSnuo 
20.15 vaL iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangpmis.
MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 
25 ir 42 metrų bangomis

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

PAJIEŠKOMAS

r domas Giedrimas ir Miką 
liną Linkauskaitė Giedrimie- 
nė. Ieško jų sūnus iš Urugva 
jaus. Ką nors apie juos žinau 
tieji prašomi pranešti JUOZE 
VIČIUI, Rua Pascoal Morei 
ra, 31, Mooca, S. Paulo

SOVIETAI PERSEKIOJA «PRI 
MAČIUS» SPEKULIANTUS

Sovietų Sąjungos spaudos 
pranešimais įvairiose sąjun 
gos vietovėse išaiškinta visa 
eilė «privačių įmonių», kurio 
se spekuliantų grupės or gani 
zavo plataus naudojimo rei 
kių gamybą. Pvz., Gruzijoje 
prieš kurięš kurį laiką buvo 
areštuota grupė p ivačiųteks 
tilininkų, kurie nelegaliu bū 
du uždirbo daugelį milijonų 
rublių.

Maskvos spaudos praneši 
mais miesto pakraštyje, Os 
tankino priemiestyje (Mask 
vos vilų rajonas) buvo išąiš 
kintas privatus lūpų dažų fa 
brikas kuris nuo 1959 metų 
jo savininkams atnešė du mi 
lijonus rublių pajamų. Kitas 
išaiškintas spekuliantų lizdas 
minimas Ukrainos didmiesty 
je Dniepropetrovske Čia bu 
vo nelegaliomis kainomis par 
davinėjami pietų vaisiai. Ši 
«prekyba» davusi net penkis 
milijonus rublių pelno.

«VALYMAI» RYTŲ VOKIE-
T ĮJOJĘ

Nežiūrint; kad po 22 jo par 
tijos suvažiavimo Sovietų Są 
jungoje ir visoje eilėje satėli 
tinių kraštų visomis priemo 
•aėmis stengiamasi «atsikraty 
ti> Stalino ir jo politikos. Ul- 
brichtas ir toliau veda stall 
niškais principais pagrįstą vi 
daus tvarkymą. Ulbrichtui «ne 
ištikimų» partijos narių valy 
mas jau prasidėjo. Iki šiol jis 
jis palietė per 1 Ouo asmenų.

Sovietų užimtosios Vokieti 
jos diktotorius savo priešus 
vadina ne tik «stalininiais par 
tijos p iešąiS’, bet ir «vakarų 
agentais», stengiasi juos pa 
traukti teismo atsakomybėn, 
Valymo įžanga buvo susidoro 
jimas su areštuotu «Vokieti 
jos vienybės komiteto» sekre 
toriumi Kari Raddatz. Sekre 
torius buvo svarbiausia anti 
stalininio judėjimo, figūrą. 
Raddatz nepriklausė komunis 
tų grupei, kuri po 1933 metų 
emigravo į Sov. Sąjungą, Jis 
taip pat atmetė btt kokį ver 
gavimą Maskvai.

LIETUVOS NACIC
MARTYNO MAŽVYDO

PRANCÚ ZIJ O
JAM ŠEFUI JAU NEEGZIS
TUOJA IBOLŠEVIKŲ INTER

NACIONALINIS CENTRAS

Prancūzų komunistų parti
jos generalinis sekretorius — 
Thorez viename susirinkime 
kategoriškai pareiškė, kad da 
bar bolševikai turi eiti savu© 
ju keliu, ir nėra reikalo pri
klausyti nuo betkokio inter
nacionalinio centro. Matyt, 
Maurice Thorez pasimokino 
XXII Komunistų Partijos Kon 
grėsė, kur didžiuma buvusiu, 
bolševizmo liderių buvo ap
šaukti negirdėtais kriminalis 
tais. Todėl Thorez padarė lo 
gišką išvadą, kad prancūzų 
komunistų gretose randami 
dar padoresnių vadeivų, ku 
riems paklusti yra garbin 
giau ir saugiau.

— New York gubernatorius 
nerado nei gyvo nei mirusio 
savo sūnaus Michael, kuris 
dingo lapkr. 19 Olandų Indijo 
je Gub. Rockefeller savo sū 
naus ieškojo bet nei gyvo nei 
mirusio nesurado.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

/
Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações !• vah
Casa Verde, 17,15 val.
Antrą:
Bom Retire, 10 val
Ųtinga 18,00 val.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..

I

Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti 
Švenčių proga giminėms j 
Lietuvą.

Geriausia dovana — angliš
kos medžiagos, kurias galima 
užsakyti pas Magdaleną Vinkš 
naitienę: R. Barão do Pirai, 65 
Vila Ze ina

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

ANTANO PAVILCNiO
Manufatura de «Botões Estrela»í ■-

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

Escritório Contábil Vila Žolina S/C Ūda.
į (REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciat - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com. 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locafSts - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes ^Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka. Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina. 
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą (pasiekia per 42 dienas 
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą t Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 53-4963 ir 36-8530
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