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XVI METĄ-

Sovietu Prekybos Laivynas
Šiuo metu Sovietų preky 

bos laivynas turi virš 4-rių 
milijii ų tonų talpumo Tuo bū 
du Sovietų Sąjunga taip pat 
pasidarė viena iš jūrinių pa
jėgų, galinčių rungtyniauti su 
JAV ir kitomis Vakarų Euro
pos valstybėmis, — ta’p pra
neša apie sovietų laivyno au 
girną Bremeno Laivininkystės 
Tyrinėjimo institutas.

Sovietų jūrinę galybę nuo
lat didina daugiau negu 500 
laivų statybos ir taisymo įmo 
nių pačioje Sov. S goję ir 
virš šimto panašios paskT- 
ties dirbtuvių Sovietų sateli
tų kraštuose. Šiuo metu Sov. 
Rusijos metinis laivu staty
bos koeficientas ga’ima taip 
suskirstyti: a 150 000 tonų 
statoma karo laivynui; b 
150 000 to okeaniniams lai
vams ir tanklaiviams (naftos 
produktu- vežamiems lai
vams); c 100.-1.0.0 to pakran
čių žvejybos ir kitokios pas
kirties laivams; d 100 000 to 
upių ir ežerų laivyno vienetų 
ir d apie 5^0 000 to įvair iems 
baidokams baržoms vidaus lai 
vimnkystės reikalams

Tik po II-jo pasaulinio ka 
ro Sov S ga tapo jūrine pa
jėga Taip pav. -igi 1939 m. 
SSSR neturėjo daugiau kaip 
716 laivų su apie 1 300.000 
brutto reg t<mų. Antrojo pas 
karo metu Sovietai neteko 
daugiau kaip 500 000 to laivy 
no tačiau šie nuostoliai buvo 
ne tik išlyginti, bet perviršy 
ti Amerikos i.end Lease taip 
vadinamų «Liberty» laivų; po 
karo vokiečiai privalėjo ati 
duoti sovietams 360 000 to lai
vų; iš Suomijos sovietai išplė 
šė virš 100 laivų ir daugybę 
laivų atėmė iš Rumunijos Bul 
garijos ir Pabaltijo valstybių. 
Jau 1945 m gale, t y. tuoj po 
II jo pasaulinio karo sovietų 
prekybos laivynas buvo daug 
moderniškesnls ir pajėgesnis 
negu 1939 m , prieš praside
dant II-jam pasauliniam ka
rui

1946 m. pradedant sovietai 
davė daug prekybos laivij 
užsakymų užsieniuose. Taip 
pat daug prekybos laivų so 
vietams privalėjo pastatyti 
pagal taip vadinamas «taikos» 
sutartis Suomija, Rytų Vokie 
tija ir visi Balkanų kraštai 
Sov S ga užsakė apie 2 500 
prekybos—žvejybos laivų An 
glijoje, Danijoje, Vak Vokie
tijoje. Olandijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir Ja 
ponijoje Statydami prekybos 
laivus užsieniuose sovietai 
galėjo susikaupti savo karo 
aivynui išplėsti

Vokiečių Miunchene lei
džiamas žurnalas «Atlantische 
Welt» 1962 m. pabaigoje rašė: 
«Raudonosios Vėliavos dizeli- 
nių variklių įmonė Brianske, 
Gudijoje pradėjusi gaminti 
8.800 h p. (arklio jėgų) vari 
klius, skirtus 50 čiai naujo ti 
po «P» prekybos laivų, kurie 
yra statomi 10 tyje sovietų 
doku. Kiekvienas «7» tipo lai 
vas galės vežti 8,000 to krū 
vio, pasieks apie 16 18 jūrų 
mazgų vai greitį, bus apie 
50 mtr. ilgumo, ant savo de 
nio galės vežtis vieną malūn
sparnį (helikopterį) ir turės 
ypatingus susti Tinimus prieš 
ledynų spaudimą »

Sov. S je pirmenybę turi 
karo laivų statyba, todėl ten 
maža gaminama prekybos lai 
vų. Tačiau nuo 1956 m kai 
karo laivyno statytos progra 
ma savo didžiąja dal mi bu 
vo įvykdyta, tada sovietai 
pr dėjo statyti prekyblai vius. 
o ypač žvejybos ir tanklai
vius

Keliolika tūkshančių sovie
tų žvejybos ir bandinių gau- 
dym laivų yra skirti jūrinės 
žvalgybos tarnybai. Šie lai
vai plaukioja ne tik Baltijos, 
Juodojoje ar kitose sovietų 
pakrančių jūrose, bet savo 
veikimą yra išplėtę j Arktiką 
ir An arktiką, Viduržemio ir 
Šiaurės jūras, į Pacifiko ir 
Atlanto vandenynus Šie lai
vai turi paskutinius moksli
nius radaro ir kitus elektro
ninius įrengimus Jų uždavi 
niai. be kitų pa kirčių, yra 
žinių rinkimas apie NATO 
laivynus ir jų manevrus, ra 
dio bangų dažnumo nu taty- 
mas bei užsienio laivų foto 
grafavimas Toki «žvejybos 
Livai» yra dažnai sutinkami 
šalia Anglijos raketų centro 
prie vietovės Outer Hebrides 
ir Škotijoje prie Holy Loeh, 
kur yra įsteigta POLARIS ra
ketų bazė Jie taip pat mato 
mi prie Cape * anaveral. San 
Diego Amerikoje, prie Pana 
mos kanalo ir tam panagiose 
mažesnio svarbumo strategi
nėse vietose Tokių sovietinių 
«žvejybos laivynų» laivų ska 
ftiai svyruoja tarp 30 90 vie 
netų. Jų sudėtyje visada bū 
na alyvos tanklaiviai, remon
to bei ligoninių laivai. Didžio 
ji šių laivų dalis yra taip su 
konstruktuota, kad juos leng 
va pritaikyti karo tikslams. 
Jų visų greitis yra žymiai 
didesnis negu tas reikalinga 
Komercinio pobūdžio laivam»..•$ ,

Kiekvienas «žvejybos laivy 
nas» yra lydimas laivo dirbtu 
vės, kurioje sugautos žuvys

«M. L» Redaktorius
Prel. Pijus Ragažinskas

y a konservuojamos Toki 
• žvejybos laivynai» \r taip 
pat pastebėti «bežuvaują» 
draudžiamose JAV ir Angli 
j s zonose, kur yra vykdomi 
atominės energijos bandymai 
Nėra jokios abejonės kad šie 
laivai nieko bendro neturi su 
žvejyba: jie visi šnipinėja so 
vietų ka o laivyno naudai 
Šie laivai yra taip pat paste 
bėti bevykdą sudėtingas ope 
racijas su sovietų nardlai 
viais Tai y a ženklas, kad 
sovietų žvejybos laivai gali 
būti panaudoti, kaip vadovai 
nardlaiviams. įskaitant ir tuos 
kurie yra ginkluoti raketomis.

Todėl galima drąsiai tvir- 
tin i. kad sovietu prekybos 
laivyną užsiima jūrų špiona 
žu Sovietai sistemingai ir 
pastoviai šnipinėja neutralių 
kraštų (pav. kaip Brazilija) 
uostuose bei artimose pakran 
tėse. lygiai kaip ir NATO 
kraštu vandenyse. Sovietų 
nardlaiviai, prekybos ir žvejų 
laivai matuoja ir fotografuo 
ja jūrose ir uostuose, atlieka 
radaro ir garso matavimo 
oarbus tam. kad paruoštų dir 
vą ateities operacijoms savo 
nardlaiviams priešo pakran
tėms užminuoti

Nors šie sovietų tikslai ir 
nė-a niekam paslaptis, tačiau 
yra labai maža kas daroma 
šiai sovietų veiklai sutramdy 
ti Gi iš kitos pusės, vi i ne 
komunistinių kraštų laivai, 
kai jie atplaukia į sovietų 
uostus yra iškratomi, ieško 
ma foto — filmavimo apara
tų; radio ir radaro aparatūra 
būna užantspauduojama So
vietų sargybos yra pastato
mos laivuose ir ne visada 
laivų įguloms leidžia išlipti į 
krantą

NATO pajėgos, dėl niekam 
nesuprantamų priežasčių, ne 
taiko tų pačių varžtų sovietų 
ir jų satelitų laivams, koki 
yra taikomi Nato kraštų atvy

GRAŽIAI PAMINĖJO!

Gegužės 4 d. Gerb. Prel. PIJAUS RAGAŽINSKO 
buvo minimas gimtadienis, o gegužės 5 d. jo vardi
nės. Didelis lietuvių būrys sekmadienio vakare kle 
bonijoj dalyvavo ilgamečio Mielo Šv. Juozapo para 
pijos Klebono ir «M. L.» Redaktoriaus pagerbtuvėse. 
Sudainuota ilgiausių metų.

ŠIO NUMERIO LEIDĖJAS P. 
KAZIMIERAS ČIBIRAS RAŠO 

IŠ URUGVAJAUS MIS ON.
T. JONUI BRUŽIKU1:

Brangus Tėve,
«Ką gi. mums tik garbė ir 

malonumas Jums tokiame sun 
kiame darbe patalkinti, ypač 
neapvilti Sveiko lūkesčio ir 
pastangų. 7 ad tegu ir 

[risidėjimu būna išleistas ku 
r:8 «Mūsų Lietuvos* numeris.

Tarp k tko dar rašo: «Ma
tot, aš esu užprašęs Fatimos 
intencijomis, — tarp jų už 
Rusijos atsivertimą bei Lietu 
vos išvadavimą kiekvieno mė 
nėšio 13 d. gegužiu prade 
dant ir spaliu baigiant Mišias
čia mūsų bažnyčioje, tad no 
rėtųsi, kad ir spaudoje ir per 
radiją Fatima nebūtų pamirš 
ta. O pereitos vasaros įvy
kiai Skiemonių parapijoje, 
k ikeno manymu, yra Fati
mos misijos tę inye Lietuvo
je Apie tai jau rašė «Laikas» 
š m 15 III,, «Darbininkas» š. 
m. 15 nr , «Draugas» ir kiti. 
(«M. L» irgi neseniai rašė. 
Red).

Mielas šio numerio leidėjas 
p. K Čibiras jau nekartą yra 
lankęsis São Paulo padaugė
ję ir dalyvavęs įvairiuose su 
važiavimuose ir parengimuo
se. Jis yra didis patrijotas 
lietuvis ir nuo 1948 metų yra 
prie Lietuvos pasiuntinybes 
U ugvajuje spaudos atachė

Jis daug nuveikė spaudos 
srityje duodamas informaci 
jas apie Lietuvą įvairiuose 
laikraščiuose, kaip lietuviš 
kuose. taip ispaniškuose. Dau 
giausiai jo raštai slapivardžiu 
Verax pasirodė dienraščiuose 
«El Pueblo», «El Dia», «La Re 

kusiems į Sov. S gos uostus. 
Aišku, kad tai yra labai pavo 
jinga politika. Ją sekdami so 
vietų vadovai gali nedaver 
tinti Vakarų ryžto ir iš to ga 
Ii būti padarytos lemtingos 
klaidos, galinčios privesti prie 
III jo pasaulinio konflikto. 
Vakarai neprivalėtų statyti 
Sovietų Rusijai nei vieno lai 
vo, ligi bolševikai neatsisakė 
nuo pasaulio užvaldymo. (Šis 
straipsnis yra paimtas iš JAV 
žurnalo «COMMUNIST AF
FAIRS», No 4, 1962 m.).

ligion», kuratspauBdi- 
no|kel ta šimtų straipš 
nių, ginančių Lietuvos 
laisvės bylą.

Būdamas Lietuvoje 
jis redagavo 1934 35 
«Šaltinį» ir aktingai ra 
šė į kitus laikraščius» 
ypač Vilniaus krašto 
klausimais, nes jis yra 
gimęs Vilniaus krašte 

km., Daugėliškiu
mano
Kūjiškių 
valsč., mokėsi Š enčionių gim 
najijoje ir Vi niaus mokytojų 
eeminarijoj, dėl to ir Vilniaus 
kraštas yra jam labai bran
gus. Išvykęs į užsienį 1935 
m. Londone dėstė lietuvių kai 
bą kursuose 1947 m Bostone 
buvo vienas iš “Darbininko” 
redaktorių. Lietuviškai iš 
spausdino monografiją Ai k. 
Jurgis Matulevičius ir M. Peč 
kauskaitės biografiją, jis yra 
nuolatinis Lietuvių Enciklo
pedijos bendradarbis ir ak
tingai dalyvauja visoj lietu
viškoj spaudoj

Birželio r d. p, Čibiras at
švęs savo 52 metus, taigi dar 
pačioj jėgoj darbininkas Dėl 
to linkime Mielam šio nume
rio Leidėjui dar išarti giliau 
šią spaudos dirvoje vagą Il
giausių metų ir gausios Aukš 
ėiausiojo p laimos!

Dėkinga «M. L.” 
Administracija.

TRUPUTI ATSLŪGO 
ĮTEMPIMAS

Tarp Domininkonų respubli 
kos ir Haiti šiek tiek atslūgo 
įtempimas, bet karo pavoju» 
dar nepraėjęs. Karo amunici 
ja ir kariuomenė dar vis g» 
benamos j pafrontę Reikia 
tik kibirkšties ir kam ugnie 
gali užsidegti.

DU ŽURNALISTAI LENKAI 
SUIMTI

Gegužės 7 d, Argentinoj bu 
vo suimti du lenkų žurnališ 
tai, kurie traukė povandeni
nių laivų fotografijas. Tiedu 
žurnalistai j Argentiną atvy 
ko iš Čilės Ir rinko strategi
nes ž’nias iš visos Pietų Ąme 
rikos. Jų vardai: Edm. J. 
Csmanczyk ir Y. Klimoyicz.

ŠALTO KARO KALTININKAI
Iki šiol šaltojo karo kalti

ninkais Maskva laikė Ameri 
(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė 
fVi i AtaVo

1



2 pusi,

Nauja^šv. Tėvo Enciklika
Popiežius Jonas XXIII balandžio 10 d, paskelbė encikliką 
<Pacem in terris». Enciklika skirta ne tik katalikams, bet 
visiems geros valios žmonėms, Enciklikoje atsakomą į pa 
grindinius klausimus, kuriuos kelia šių dienų moderniojo gy

venimo sąlygos dê' žmogaus teisių, pareigų, dėl valdžios 
ir žmonių santykių ir t.t.

Kad bet kuri žmonių ben 
druomenė, norint, kad ji būtų 
gerai organizuota ir vaisinga, 
turi savo pagrinduose princi
pą, jog kiekviena žmogiškoji 
būtybė yra asmuo, t y jo pri
gimtis yra apdovanota protin 
gumu ir laisva valia Dėl to 
ji turi savo teises ir parei
gas. Kiekvienas turi teisę gy
ve di, teisę j priemones, ku
rios reikalingos ir būtinos jo 
gyvenimui. Pirmiausia tai mais 
tas, drabužiai, butas, poilsis 
medicinos globa. Teisė ieško’ 
ti tiesos, reikšti savo mintis 
eiti viešąsias pareigas, Teisė 
būti apdraustam nuo ligų, se
natvės, nedarbo. Teisė išpa
žinti Dievą privačiai ir vie
šai Teisė pasirinkti gyveni
mo būdą, emigruoti, turėti 
nuosavybes

Pirmi iš dėsnių, kurie tv r- 
ko valstybių santykius, yra 
tiesa ir teisingumas. Jų vykdy 
mas rei alauja atsisakyti nuo 
bet kokio rasizmo: reikalauja 
pripažinti, kad visos valsty 
bės savo prigimtim lygios, 
kaip ir visi žmonės reikalam 
ja pagerbti ir paremti mažės 
n ų etninių grupių charakte 
rį, išlaikyti jų kalbą, įgimtus 
sugebėjimus, paveldėtas tra
dicijas, atsižvelgti į politinių 
pabėgėlių reikalus.

Žmonių ir taut-ų dabartinių 
problemų nebegali išspręsti 
atsk rų bendruomenė vai 
džios. Reikalinga pasaulinio 
ploto valdžia, kuri savo prie
monėm siektų visuotinio gė
rio konkrečiom f. rmom. et 
šitokia valdžia turi būti vi
suotinai sutarta, ne jėga pri
mesta

Pasaulio bendruomenės val

džia neapriboja individualinių 
politinių bendruomenių val
džios. Priešingai, ji duoda 
saugumą, kad vietinės vai 
džios galėtų atlikti s.vo už
davinius. Jungt Tautų orga
nizacijos paskirtis — išlaiky 
ti taiką ir stiprinti bendradar 
biavimą tarp tautų, rodant 
lygų respektą visom tautom. 
Popiežiaus linkėjimas, kad J. 
Tautų organizacija savo struk 
tūra ir priemonėm prilygtų 
kada nors jai skirtų uždavi 
nių didumą ir vertingumą ir 
kad ateitų diena, kada kiek- 
nas žmogus rastų joje efek
tingą savo teisių apsaugą.

Teisingumas, sveikas p o- 
tas ir žmoniškumas reikalau
ja kad ginklavimosi lenkty 
nės pasiliautų, kad ginklų 
sandėliai lygiom galėtų būti 
sumažinti, kad atominiai gin
klai būtų uždrausti, kad būtų 
sutarta palaipsniui nusigin
kluoti, sutarta dėl efektyvių 
kontrolės metodų Taika turi 
būti paremta kitu principu — 
ne ginklų lygybe, bet pasiti
kėjimu.

— K. Stanislavskio 100 gi
mimo metinėms pažymėti Lie 
tuvoje buvo surengta visų 9 
p ofesionalių teatrų geriau 
šių spektaklių apžiūra. Ge 
riausiais pripažinti septyni 
teatrų pastatymai: K. Sajos 
• erimas», pas atytas valst. 
akad. dramos teatre Vilniuje, 
K. Majakovskio «Blakė», past 
Vilniaus rusų teatre, JAV 
dramaturgo A. M ilerio «Visi 
mano sūnūs». Kauno dramos 
teatre, čekų dramaturgo P. 
Karvašo «Siaubo naktis », past

MUSŲ LIETUVA

Alė Rūta

Našlaitė ♦*
Visą trumpą savo amžių aš prarymosiu prie vartų — 
Eis visi pro šalį jie, nueis.
Kad nors vėjas, nors žvaigždė mane pagirtų ir užtartų 
kad nors paukščiai nesityčiotų drauge su jais.

Dievas nedavė akių man mėlynų, ilgų blakstienų, 
nei veidelio baltai ružavo, dailaus —
Kas priglaus mane su meile, mano širdį vieną, 
kas be turto, mėlynų akių, priglaus?

Neturiu lakštingalos balselio, rankų dailės, 
lankstaus liemenio nei gražių kojų neturiu. 
Tik bemiegės mano naktys manęs gailis, 
tik svajonėm niekada neivykstančiom save keriu.

Vien motinai graži bumu gera. Tik ji mane užtartų.
O nukrito lapai, o nukrito motina su jais —
Visą trumpą savo amžių aš prarymosiu prie vartų, 
Eis visi pro šalį jie, nueis

Panevėžio dramos teatre, I. 
Štoko «Velo.ų malūnas» (Kau 
no lėlių teatras), N, A Rims 
kio-Korsakovo «Mozartas ir 
Salieri» (Valst akad. operos 
ir baleto teatas) ir K Listo 
vo operetė «Sevastopolio vai 
sas> (Kauno muzik, tea ras). 
Visi šie spektakliai balandžio 
20-25 d.d. rodyti Vilniuje.

—- Balandžio mėn antroje 
pusėje Latvijoje ir Estijoje 
lankėsi lietuvių kompozitorių 
grupė, išpildė savo kū.inius 
bei klausėsi estų, latvių kū
rybos. Vyko muzikai Balsys, 
Bražnskas. Juzeliūnas, Ma 
kačinas, Laurušas, Žygaitis 
ir kt.

— Balandžio 13 d. Vilniuje 
mirė Valst akad dramos tea 
tro režisierius, artistas ir pe 
dagogas Romualdas Juknevi
čius. Gimęs 1906 m Petrapily, 
Kaune baigęs mokslus, iki 

1932 m. klausęs paskaitų Vy 
tiuto D Universitete. Jukne 
vičius 1927 28 m su St Pilka 
važinėjo po JAV, organizavo 
lietuviškus vaidinimus 1929 
1932 m. vaidybos mokykloje 
lankė A. Olekos-Žilinsko kla 
sę ir nuo 1930 m pradėjo 
vaidinti Kauno Valst ir Jau 
nųjų teatre. Jo sukurtas Jo 
gaila (Sruogos «Milžino pa 
unksmėje») laikomas vienu 
aukščiausių autoriaus laimeji 
mų Lietuvos teatro istorijoje. 
Gavęs valst stipendiją, Juk
nevičius 1934—1936 m studi
javo Maskvoje, mokėsi reži
sūros pas Majercholdą. buvo 
šio asistentu Leningrade sta
tant «Pikų damą.. Grįžęs į 
1 ietūvą, 1936 1939 m. Jukne 
\ičius dirbo Klaipėdos teatre. 
1939 1940 m. Juknevičius dir 
bo Kauno teatre Vėliau jis 
ryškiai pasireiškė Vilniaus 
teatre, vokiečių okupacijos 
metais atkreipė dėmesį dviem

1963 m. gegužės 11 d

pastatymais: v. Kleisto «Sudu 
žusiu ąsočiu» ir Ibseno «No
ra». Pokario metais Juknevi 
čius pradžioje dirbo Telšiuo 
se, vėliau Klaipėdoje, Kaune 
ir Vilniuje, ruošė 69 jį savo 
pastatymą. Režisieriaus darbe 
velionis jungęs dvi k^aštuti 
nybes: Stanislovskio Dailės 
Teatro realizmą ir išradingą, 
aštrų Mejercholdo formalizmą 
(plg, LE 9t) 1

- KAT LIKŲ SPAUDA Va 
karų Vokietijoj turi 15 000 000 
egzempliorų. Iš jų 2.400 000" 
egzempborų sudaro vyskupų 
gražūs savaitiniai laikraščiai. 
Kat. Spauda turi didelės įta
kos įvairių modernaus gyve 
nimo sričių teisingame nu 
švietime - pareiškė Kancle 
ris K. Adenauer viename pri 
ėmime, kur dalyvavo 10 kata 
Įikų žurnalistų

- 70 MILANO FABRIKŲ 
darbininkų nauja dvasia įsi
viešpatavo dėka katalikiškų 
organizacijų ir jų centro va 
dovų — pranešėj veikimo. 
Tuose fabrikuose kas mėnesį 
vieną kar ą susirenka įvairių 
sindikatų ir pakraipų darbi
ninkai į bendrą speigą veda 
mą tų pranešėjų Tuo susido 
mėjo daugelis kairiųjų ir net 
komunistinių paniūrų darbi
ninkai. Savo pažiūrų tvirtu 
mu ir savo artimo meilės ši
luma gali juos patraukti j ti
krąjį ke ią, kaip jie paŲg 
konstatuoja savo kongrese Mi 
lane. (OssR. 7463).

Mano trapus kūnas degė 
karščiu ir atrodė, kad kam
bario sienos bėga kažkur to
lyn Mane smaugė marškinė
lių mezginiai apie kaklą ir 
rankos vis gniaužė antklodės 
kraštus, Man buvo taip bloga, 
taip negera. — Vienintelis 
garsas kuris teišsiveržė iš 
apkepusių lūpų, buvo «Ma
ma!» — Tas garsas buvo toks 
tylus, kad rodėsi, tik sienų 
spalva tegalėjo jį išgirsti. 
Vienok, kada pravėriau sun 
kias blakstienas, ties manimi 
spindėjo dvi blankios lyg ūką 
nosė pasiuėrusios žvaigždės.

— Tau negera, ko trūksta? .. 
Mažyte; apsiklok, nesiblaš- 
kyk... — sriūveno, kaip šalti 
nio čiurlenimas.

— Mama.,, gert...
Ir mano lūpas paliečia gai 

vinantis vėsumas. Aš godžiai 
geriu, geriu kvapnų gėrimą 
liepos žiedų ir aviečių šuti 
nio. Jis taip kvepia, ir man 
rodosi, kad aš esu pasime.u

Halina Didžiulytė Mošmskienė

Motinos Akys
si tame miške kuris vilioja 
savo senų pušų ošimu ir sa 
manų patalais... Ten sirpsta 
uogos ir šnabžda seni žili 
vaikai..: «Miegok, miegok!..» 
Ir štai, praskrendąs vėjo žir
gelis paliečia mano kaktą sa 
vo stikliniu sparneliu, užga
vo mano blakstieną ir aš pri
simerkiu. Prisimerkiu jausda 
ma, kaip šalta gavinanti mi
gla nugulė ant mano kaktos 
— tai motinos vėsi ranka.

— Miegok, mažulėle, mie
gok, ir tuojau pasveiksi... Šnab 
ždesys, kaip šveU vėjo sro
vė perbėgusi per kambarį už
sikabina kur tai užkampyje, 
užkliūva. Užmigau.

Prabudino mane rytmečiu 
kvepiantis . šnerėjimas «At 
miegi? Reikia temperatūrą 
matuoti? .. - Ties manimi vėl 
švyti tos pat dvi žvaigždės, 
befr šį kartą ne ūkanose pas 
kendusios, o tokios mėlynos 
mėlynos, lyg du rasos lašai 
atspindį dangaus erdvę Irto

je erdvėje aš pasimečiau. 
Nes man buvo taip gera, taip 
begaliniai saugu kad rodėsi 
aš lengvai pakeičiau kūną 
nuo įkaitusių patalų, jei tuo 
metu man kas duotų sparnus.

Paskui motina nuėjo, nusi
nešdama trapų termometro 
vamzdelį. Jį sugrįžo rami ir 
jos balsas buvo toks pat ly
gus, kaip kasdieną.

—- Tu jau sveiksti. — pasa
kė, ir jos ploni ilgi pirštai 
nubraukė sulipusių plaukų 
sruogas nuo mano kaktos

Nuo tada aš supratau, kad 
pasveiksiu. Ir pasveikau Bu
vau dar silpna, išrysusi, bet 
sveika!

Metai bėgo. Aš baigiau gim 
naziją

— Mūsų Halė abiturientė? 
— balsiai pasakė tėvas ^grį 
žęs iš mokytojų tarybos po
sėdžio gimnazijoje. Tada mo 
tina priėjo prie manęs ir pa 
dėjo ranką man ant peties; 
«Nuo šios dienos tu jau esi 
suaugusi.,» — bet jos balsas 
staiga užlūžo betariant šiuos 
žodžius, ir aš mačiau, kaip 

jos akių blakstienos suplaz 
deno lyg išgąstyje, lyg dide 
liame nustebime. Bet kada 
ji pažvelgė tiesiai man j akis, 
j >s buvo, kaip du sustingę 
melsvi akmenėliai, kuriuose 
laužė spindulius gyvenimo 
šviesa.

Paskui, mudvi nuėjome j 
krautuvę pasirinkti skrybėlai 
tės, nes gimnazistiškoji uni
forma nebetiko.

Ir štai čia, motinos akys 
liko tarsi dvi žiežirbėlės šo 
kinėjančios nuo vienos skry 
bėlaitės ant kitos, rinkdamos 
šiaudelį, gėlę, pamušalėlį... 
«Pasimieruok» — pasakė įsak 
miai. «Ne, netinka!» - nusvie 
dė pardavėjai. «Štai tą baltą 
su briliais...» — jos balsas bu 
vo šaltai reikalaujantis, o akys 
vis degė smalsumu

Pagaliau užsidėjau ant pa- 
pūrušių kasų baltą skrybely 
tę ir vos ne vos rožinių žiede 
lių kuokšteliu.

-- Šita tinka!
Mačiau savo veidrodyje, 

keistai ištysusiu, nustebusiu 
veideliu, pusiau pravirą bur 
ną — pati sau taip negraži!. 
Bet kada atsigręžiau į moti

ną — ji buvo persikeltus!. 
Laimės šypsenoje jos balti 
dantys švytėjo, kaip žemčiū 
gų eilutė, jos dantys degė 
tokia nuostaba, kad net skruos 
tai, tie visada pablyškę akruos 
tai, paraudo paakiuos. Ji žiū 
rėjo į mane ir kartojo: «Šita, 
tik šita skrybėlaitė . »

Skrybėlaitė, toji pati, buvo 
pirkta ir sunešiota kaip labai 
elegantiška tų metų sezonui

Bet sezonai keitėsi, vijos 
vienas kitą, taip skubėdami 
taip lyg tyčia susendindami 
visa kas buvo nesenai įsigy
ta. Su meių laikais bėgo ^r 
mano gyvenimas, kaip visų 
mano bendralaikių.

Buvau jau studentė, įsiva 
riusi į filosofijų, pedagogikos 
ir visų istorijų ir literatūros 
prašmatnybes

Pažinau žmones, jaunimą 
— merginas, vyrukus. - tą 
nepriklausomos Lietuvos atža 
lyną! Jie visi buvo žavūs, pri 
mityvūs, nuoš roūs idealistai, 
vieni — į kairę šukė, kiti — 
į dešinę, tretieji — neutralūs 
buvo Prie pastarųjų geriau
siai pritapau, nes čia ir mano 
toji prieš metus pirktos skry 
balaitės spalva labai tiko.

(B. D.)
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— NORVEGIJOSSOSTINÉJ 
Oslo miesFe buvo įšventintas 
į vyskupus Willem Gran 24. 
3 1963 m. Tai po 700 metų 
pirmas atsitikimas Šitame p o 
testąntų kraSte. Visoj Norve
gijoj esama 7 000 katalikų.

— GERIAUSIAI BAIGĖ Ar
gent. Kat. Universitetą lietu
vis Joakimas Šimkus. :18.4 
1963 m jam buvo įteikta pir 
moji premija ir jis visų bai
giančiųjų universitetą vardu 
kalbėjo, didingoje laipsnių ir 
premijų įteikimo ceremonijo
je, kuri kuri įvyko Bs. Aires 
katedroje (LNac 18 1163).

V
— «TAIKOS SALA» įsteigta 

* Pakistane. Ją įkūrė belgas
domininkonas T Pire, laimė
jus Í958 m. Nobelio premiją 
už gailestingumo darbus pa
bėgėliams ir nuo karo nuken 
tėjusiems Ta «Taikos t-ala» 
— tai 5 kaimeliai Brahmapu- 
tros upės žiotyse, kur gyve
na iš Indijos iškeltieji netur
tingi mahometonys T. Pire 
nusiuntė pas juos 5 žmonių 
grupę: specialistą agronomą, 
kuris padeda išauginti daug 
daugiau ryžių ir kitų javų, 
nusausinant žemes, dvi sese
les slaugytojas ir dvi mote- 
ris šeimų lankytojas Jau po 
vienerių metų tų 25 000 žmo 
nių padėtis žymiai pagerėjo. 
(Esq 7463).

- TIKĖJIMAS IR MOKS- 
LININK\l šių dienų eina iš 
vien, Dale Swarzendruber, 
dirvožemio fizikas, universi
teto dėstytojas, lovvos univ, 
gavęs daktaro laipsnį, rašo: 
«Dirvožemio stebuklai neiš 
vengiamai verčia mąstyti apie 
Didįjį Planuotoją» (Dr 5263).

JAV DIDIS KARO LĖK UVAS

São Paulo Congonhas aero
drome galima pamatyti ir ap 
žiūrėti didžiulį Šiaurės Ame
rikos karo lėktuvą To paties 
tipo didžiuliai lėktuvai bu o 
pasiųsti j Indiją, kai ten gre* 
sė užpuolimo pavojus.

Šis lėktuvas gali pervežti 
200 kareivių. Jis išvysto grei 
tį 370 km, per valandą, iš 

São Paulo ims 28 vai, kai 
spaių 15 vėl grįš į JAV. Ga
zolino šis lėktuvas pasiima 
42 450 litrų ir pasikrauna 
24 000 kg bagažo Bet ir lėk 
tuvo didumėlis, būtent, ilgio 
44 7 m., o augščio galvoj 12 
m, gi uodegoj 15 metrų Turi 
jėgos 375 Volkswagenu ir va 
romas 4 didžiulių motorų.

Viduje yra daug vietos sta 
tiems bet kai ateina laikas 
ilsėtis, bematamt, pritaisoma 
patogių lovelių. Gali kiekvie
nas šalį patogiai ilsėtis Vy. 
riausias lėktuvo pilotas Coro
nel Douglas L Jenkins ir kiti 
tarnautojai — iš viso 10 — 
gražiai apfcarnau ja 'lėktuvą, o 
apsilankantiems mielai duoda 
paaiškinimus, aprūdydami net 
pačias mašinas ir piloto ka 
jutę.

NEDAVĖ LEIDIMO SOVIETAI

Sovietai paskelbė, kad jie 
atšaukia anglų i olitikų ir lai 
kraštininkų kelionės ieid mą 
į sovietus. Tas faktas aiški 
namas kaip nenoras, kad va
kariečiai patirtų apie didelius 
sunkumus sovietijoje ir pa
čiame Kremliuje

KOMIŠKAI

Anglų lordas Shckleton lor
dų rūmu se pranešė kad Po 
linezijos salų kanibalų — žmo 
gėdrų vadai įspėjo savo gen 
tis. kad visus baltuosius gali 
ma va'gyti, išskyrus ameri 
kiečius. Amerikiečių organiz 
mas ir jų mėsa esą apnuodi 
ta įvairiais atominių sprog
menų chemikalais ir todėl 
juos va'gyti esą pavojinga. 
Geriau esą nuo amerikiečių 
valgymo susilaikyti. Kaniba 
lai užklausė savo vadų, kaip 
atskirti amerikietį nuo kito 
baltojo, kada jie yra neuni 
formuoti Vadai atsakymo dar 
nesur do.

MISI) LIETUVA

Prisiverpiau siūlų
Iš buities dienų
Ir susukau sukriai — 
Tai dėl metmenų;

Baltinau tas gijas 
Ašarų rasoj,
Džiovinau jaunystės 
Atšlaitėj vėsioj.

Nutekinau stakles 
Iš medžio jausmų, — 
Ir apmečiau juostą 
Lyg... toltų melsvų

Margoj minčių skrynioj 
Skietą suradau
(Kas jį dovanojo, 
Nesakysiu tau.)

Suvėriau į nytis 
Kančią ir dáiaugmus. 
Ataudai ploniausi — 
Baltos svajos bus.

Taip kasdien vis ausiu, 
Austi nenubos! — < , 
Nežinau, kam skirt šią 
Juostą be ribos? — —

Ka Darys Vengrijos Kardinolas
Vengrijos kardinolo Mindszenty klausimą pasaulio spauda 

ediskutuoja. Tas klausimas iškilo su atikmo ir Krem 
liaus santykių pavėsyje. Skelbiama, kad komunistinio Ven
grijos režimo valdžios pareigūnai neoficialiai pranešė Vati
kanu . jog politinių kalinių amnestija bus pritaikyta ir kai- 
dinolui Mindszenty. jeigu jis parašys tam ti rą pareiškimą. 
Kardinolas tai padaryti atsisakęs, nes būtų prisipažinimas, 

kad jis yra kaltas. Kardinolas gyvena JAV ambasadoj 
Budapešte.

Vengrijos komunistinė vai 
džia skelbia, kad jie paleis 
visus kunigus, kurie pasodin 
ti į kalėjimus po sukilimo. 
Skelbiama, kad Vienos kandi 
uolas oening gavęs parėdy 
mą nuvykti pas kardinolą 
Mindszenty ir jį prikalbinti 
išvykti iš Vengrijos į Romą. 
Kardinolas nuvežęs ir popie 
žiaus laišką kardinolui Minds

Magdalena Vinkšoaitienė

JIWJTA
Renku tulpių raštą 
Iš ryto žaros, 
Juostos pakraščiuose 
Lūkestis žaliuos.

Saulėlydžiui gęstant 
Vakaro delnuos, 
Ilgesio šešėl ai 
o uostoj mėlynuos.

Mėnesienos naktį. 
Kai sidabru lis, 
Iš beribių tolių 
Žvaigždės juoston kris

O nuo kalnų vėjas 
Vidury dienos 
Atžers brilijantų 
Saulės šypsenos.

Įpilsiu tarp raštų 
Gražiausius sapnus 
Ir žydinčių sodų 
Dvelkimus kvapnius.

zentv. Tačiau kard. Minds
zenty pasiūlymą atmetęs is 
nenori pasitraukti iš Buda
pešto, kur jo buvimas reiš- 
k a simbolišką Vengrijos pa
sipriešinimą, o vsa tikinti 
vengrų tauta žiūri į kardino
lą kaip laisvės simbolį. Komu 
nistai tai žino ir deda visas 
pasiangas, kad kardinolas iš 
Vengrijos išvyktų. Tada kata
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likiška vengrų tauta netektų 
paskutinės savo, nors ir sim
bolinės, atramos.

Tuo tarpu spauda aiškina, 
kad Vatikanas turįs savo mo
tyvų. Vatikanas susirūpinęs, 
kad jau keturios vyskupijos 
Vengrijoje neturi vyskupų. 
Vatikanas tikisi, kad su kar
dinolo Mindszenty išvykimu 
iš ' engrijos gal pavyktų išsi 
derėti iš rėžimo nuolaidas ir 
pa?-kirti į vyskupijas Vatika
no parinktus vyskupus. Kar
dinolas Koening ir turėjęs 
uždavinį šia prasme paveikti 
kardinolą Mindszenty, kad jis 
pasiaukotų vardan visos Baž 
nyčios gerovės Tačiau kar 
dinolas Mindszenty atsisakęs 
— taip informuoja amerikie
čių spauda.

JUOKTIS SVEIKA

Žymus rašytojas ir kores
pondentas Pr. Alšėnas išleido 
272 psl knygą «Tūkstantis 
šypsnių». Perskaičius tą kny
gą, reikia 1 000 kartų nusišyp 
soti, nes taip sumaniai suk ui* 
ti juokai retai kur randami, 
kaip šioj knygoj.

Autorius paveda tą knygą 
tiems, kurie gyvenimo kelyje 
juoktis primiršo ir kuriems 
sunki dal a — liūdesiu lūpas 
surakino.

į šį rinkini sutalpinta lygiai
Oi 0 juoku. Juos autorius 

Tinko per 15 metų ir štai su
sidarė storoka įdomi knyga 
Ją vertėtų įsigyti, kad liūde
sio prispaustas galėtų kiek 
pragiedrėti.

Aplankas pieštas sesers 
Kristinos ir knyga išleista 
Putname JAV. Kaina 3 dol

Juokų pavyzuys

- VIENO AUSYS KITO 
GALVA: «Tavo galva panaši 
į žmogaus, bet ausys Savo 11 
giu jos primena kažkokį gy
vulį, juokiasi vienas bičiulis 
iš antro.

— Taip, tai teisinga Mano 
ausis ir tamstos galvą sūdė 
jus, gautųsi tikras asilas, — 
atsakė antras.

Ten kur meškinas

(tąsa)

— Ir kas ten nutiko?
— Mat, naują skirsnį jam 

reikia pradėti nuo trečdalio 
eilutės Aš gi...

— Žinau, žinau — tokia jo 
tvarka, — nuteigė Antanas.
— O kaip namie sekasi?..

— Neblogai Pešuosi su Juo 
zuku.

Ir ji glostė vaikui plaukus 
kuris išsišiepęs glaustėsi prie 
jos.

— O; jis tikrai jus sumuša 
Ar teisybė, Juozuk, ; suduoti 
Valiūtei?

Berniukas sukrykštė ir ap
sikniaubė seseriai ant kelių.

Atsiliepė Skaudvilis:
— Garbė Dievui, galim pra 

dėti E, Vale, nebijai bičių?

A. Vaičiulaitis

ant kelmų bites kopinėjo .. 
K Duonelaitis

— Šiek tiek, — atsakė jam 
duktė.

— Panėšėk įnagius ligi avi- 
lių.

— A, jei gils — tegu gilia: 
d ugiau niekam nė netinku.

Jinai paėmė dumples, kaltą 
a Hail s atidaryti ir atsistojo 
šalia tėvo. kuris rinkoje la - 
kė geldą, naujai išskaptuotą 
ir kvepiančią nei tai liepų 
žiedais nei tai ramunėlėmis. 
Tuo tarpu Izabeliukė nukūrė 
į virtuvę ir skubiai atbėgo Su 
dubenim įdavė jį sesei ir pra 
šė, kad grįždama atneštų ko 
rį: ji neištversianti, ligi su 
kauks v4šos geldos Ruoša su
sidomėjo ir kiti Skaūdvilių 
gyventojai: iš krūmų išlindo 
vištos ir sustojusios karkino 
— ir jos norėjo sau medaus 

užsidainuoti. Kieme antys pra 
dėjo šaukti ir pyktauti, kad 
joms sutrukdė šildytis Ra
miai kriuksėdama ir nubridu- 
sį pilvą rukčiodama, jas pa
baidė kiaulė, kurią vijosi bal 
t' paršiukai; jie žviegė ir 
rengėsi žįsti degląją, bet ji 
negulė ir nežindė jų. tik įsu
ko į taką pirkios linkui, mur
zina, iškėlusi šnipą ir apsi- 
uos ; dama

— Jokūbai! — suskambėjo 
namuose storas Skaudvilio 
bals s. — E, Jokūbai, ar 
girdi!

Bėgčiomis, ilgais skvernais 
lapatuodamas pasirodė pie
muo Jokūbas, ligi akių pas 
kendęs kepurėje, kurią jis 
smaukė augštyn

— Ką liepsit? — klausė jis.
— Ar nematau — varykis ..

i u rupūž...
— Jokūbai, ką aš tau sa

kiau! — atsiliepė Skaudvilie
nė. kuri baigė raišioti vyrui 
rankogalius.

— Vis negerai ir negerai,

—- bambėjo piemuo.
Ir tam kerštui, nusivaręs 

kiaulę į kiemą, taip žybtelėjo 
botagu per paltis jai, kad toji 
žvygdama nusirito į žardį, o 
paršiukai rakdami lelėjo pas
kui, žaibuodami savo mažais 
kulnimis.

— Na, dukra..
Tuojau grįžo ir J< kubas o 

iš’ virtuvės išlindo Magdė ir 
žiūrėjo, raudona kaip aguona 
Jie nuėjo už pirkios. Tenai 
sode, medžių ūksmėje, buvo 
susigūžę aviliai Pačiam pa 
krašty prie žemės linko kel 
miniai — papilkavę, slėsnūs 
jie ten snaudė tokie pasenę, 
matę daugybę liūčių ir spei 
gų, ir štai ligi šiolei išsilai 
kę Skaudvilis sakė, kad bi
tės juos labiau mėgstančios, 
negu kitus kuriuos Iš antro 
šono, vienas po kito išsiriKia 
vę, šiaušėsi aštuoni šiaudi
niai aviliai. Apsisiautę kūli i 
gūniomis, viršuj surištomis į 
kuodą, o apačioje išsikėtusio 
mis, jie priminė tas devynio

mis skrandomis apsivilkusias 
bobas, storas ir nebijančias 
nei pusnių, nei saulės. Pačiu 
gi viduriu tiesėsi eilė rėmi
nių namelių, dar naujų, čia 
geltonai, čia baltai ar žaliai 
nudažytų. Kai anie aviliai 
buvo tartum justus, susimąs 
tę. ir sapnuosę pasinėrę, iš 
šių ištryško t iedrumas ir švie 
si ramybė. Štai pilkoji bitutė 
išbėga ant laktom, stabtelia 
akimirką ir nulekia, kildama 
į mėlyną dangų pro obelų ša 
kas. Kita, ratuota, su apsun 
kusiomis kojytėmis gailiai at 
zvimbia namo, nusileidžia ir 
kub ena į juodą plyšį. Ir to 
jų zvimbimt pilnas oras — 
jos šaudo ir šaudo čia į lau
kus čia atgal, ir rodosi, lyg 
erdvėj būtų išvarstyti skam 
bantys siūlai, kurie žystų ir 
zvimbtų, liečiami neregimų 
pirštų.

(B. D.)
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VINCAS KUDIRKA 
APIE SAVO MOTINĖLE

Lietuvos himno autorius ir 
atgimimo Varpo skambinto 
jas, rašytojas V. Kudirka, taip 
apie savo motiną atsiliepia 
savo ^Tėvynės Varpuose»:

— Mano motina davė man 
ką apskritai lietuvė motina 
gali duoti savo vaikams, dar 
gi daugiau, nes pati daugiau 
turėjo Labai gražiai dainavo, 
labai puikiai margino margu 
čius, labai dailiai sekė pasa
kas ir prie tų dailių dalykų 
mane patraukė. Jeigu aš 
šiandien muzikantas patai
kau šį ar tą nupiešti ir, atsi
prašant, eiledirbis, tai moti
nos kaltė

— Būdamas dar mažas, — 
rašo kitoj vietoj V. Kudirka 
— atėjus Velykų subatai, pa
sirinkdavau gražesnę sąspa
rą iš lauko, ir jom kamputy
je, prikaišiojus į plyšius bala 
nėlių, pritaisydavau lyg lizdą, 
kuriama ant rytojaus rasda
vau margutį Motina sakyda
vo, kad tai atneša vaikams 
«Velykų Bobutė». . Numirė 
motina ir daugiau niekad ne
atlankė manęs «Velykų Bob: - 
té», nors lizdelį buvau ban 
dęs pritaisyt:...

Kudirkos motina mirė džio

LAIŠKAS
Brangioji Mama:

Vakar su klasės draugais 
buvome išvadavę j gamtą. 
Buvo vėsi bet labai graži die 
na. Dainos ir juokai mus ly
dėjo lyg šešėliai. Maloni ap
linka mus džiugino ir gai
vino.

Žiema jau arti, ir aš beei
dama jieškau nukritusių lapų. 
Bet tiesa, jų čia nebus nor * 
ir šalčiausioj žiemoj Čia gi 
tropiška šalis! Čia amžinai ža 
liuoja palmės, bananai, pa
parčiai ir nesuskaitomų rū
šių medžiai.

Atsilieku nuo draugų ir pa
suku į siaurą takelį išgirdus 
vandens šnerėjimą, ir bandy 
dama surasti iš kur jis atei- 
na. Štai, atrandu! Upelytis 
bėga ir vilioja pasiklausyti 
ką jis šneka

Aplinkui žydi šimtų šimtai 
meilučių ir jie man primena 
Tavę Tos mažos gėlytės pri
mena Tave, nes jos yra to
kios švelnios kaip Tavo ran
kos, tokios ramios kaip Tavo 
akys.

Stebiuos, prisimenu ir il
giuos.

va kaip vėliau ir jos sūnūs,.
Vincas Jonikas į gero naš

laičio lūpas deda posmus;
Ak kodėl gi, motinėle. 
Mus taip anksti palikai. 
Ar ne klusnūs, ar ne mieli 
Tavo buvome va kai?
Kaip gi jisai norėtų dar 

none vieną kartą išgirsti žo
dį iš savo mielos motinėlės! 
Savo tą gilų, nenumalšinamą 
ilgesį taip nupasakoja:

Mama, mano mama!
Veltui tave šauksiu
Vakarui sutemus
Tolimoj palaukėj.

Tu nebeateisi,
Ne šgirsi balso —
Pliks mane beteisį
Vargo smūgiai skalsūs.

O jaunystę trapią
Šalti lietūs lyja,
Kaip ant tavo kape
Merdinčią leliją.
Gyvenime tiek vargų pa

tyręs. poetas norėtų savo mo
tinėlę iš kapų prikelti, ir jis 
taria:

Kaip išgirs i žodį.
Nors mažutį aidą,
Kad mane paguodi,
Kad viską atleidi?

MOTINAI
Mano vaizduotėj iš naujo 

esu vaikas, Tavo švelnus 
balsas man seka svajonių pa 
sakas, Tavo lūpos mane bu 
čiuoja, Tavo rankos mane 
glosto, Tavo žodžiai mane 
guodžia.

Gaili ašara nurieda, tyliai 
nusinešdama dalelę skausmo 
kurį jaučiu būdama toli nuo 
Tavęs.

Mamyte, neužilgo minėsi
me Motinos Dieną. Ji man 
bus liūdna ir tuščia, nes ne
busi Čia prie manęs, Negalė
siu Tau įteikti puokštės gė
lių, negalėsiu Tavęs apkabin
ti, negalėsiu Tavęs pamatyti-

Tačiau, kaip diena pavaka
ryje pasitinka beartėjančią 
naktį, taip ir mūsų mintys 
susitelks maldoje, ir jų nie
kas negalės atskirti, nes jos 
bus augščiau už žmones, augi 
čiau už gamtą jos bus arti 
dangaus, kur nėra išsiski- 
rimo.

Tave bučiuoja. Tavęs 
pasiilgusi Dukrelė.

Jeigu Bučiau ...
Pagàlvoiau vieną kartą, —
Ar nebūtų taip geriau :
Jeigu bučiau aš berniukas,
Ko gi reiktų man daugiau?

Ir jei šokt gerai mokėčiau, 
Bučiau baisiai išdidus
Tarp draugų, bet su mergaitėms — 
Neapsakomai meilus.

Na jei mašiną turėčiau
Su aplūžusiais kraštais,
Kai. merginų prisidėjęs, 
Važinėčiau vakarais.

Bet ištikro jeigu būtų
Taip kaip aš maniau, — 
Mėlynas akis mylėčiau 
Už viską labiau.

Iš Ateities

Važiuojam j São Roque ap 
lankyti Dėdę Juozą? Važiuo 
jam!

Pirma Gegužės, darbo die
na. devyni ateitininkai išva
žiavo traukiniu aplankyti sa 
vo Dvasios Vadą

Kelionėje galit jau įsivaiz 
duoti kaip buvo: devyni žmo 
nės ku ie mėgsta vienas per 
kitą daugiau kalbėti’! Kaip 
negalėjome susikalbėti tai tu
rėjome nustatyti dvi minutes 
kiekvienam, tai tokiu būdu 
maždaiK išgirdome vienas Ki
tą Pasibaigu- kalboms pra
dėjome dainuoti, ir tik susto
jome kai austojo traukinys. 
Taip mes nepajutome kai jau 
buvome São Roque.

Atvažiavę, tuojau nuėjome 
D. Juozui paskambinti (labai 
moderniškas telefonas, mes 
nei nežinojome kaip veikia!) 
Dar nespėjome paskambinti, 
jau atvažiavo Dėdė Juozas 
su savo «juoduku» automobi
liu. Kiekvienas pasveikino jį, 
skirtinga k Iba (labai apsi
švietę žmonės!)

Tikrai São Roque yra la
bai graži vieta! Anksti nuva
žiavę, turėjome daug laiko 
gamta pasigrožėti. Per kalnus 
lipome, dainavome, juokavo
me, v ikščiojome iki tos va
landos, kada išgirdome kad 
Dėdė Juozas mus kviečia pie 
tų. Kuo greičiausia mes tą 
kvietimą priėmėme ir nuėjo
me į gražią sa4ę. kurioje gra 
žiai paruoštas stalas mūsų 
laukė. Po maldos viena se 
selė atnešė pietus O. kaip 
buvo skanu! Tikrai pietūs bu 
vo geri (o mes išalkę buvom!)

Kaip mes jau galvojame, 
Dėdė Juozas seminarijoje ak
tyviai dirba ir jeu padarė 
daug naujų dalykų Toje die 
noje buvo švenčiama Šv Juo 
zapo Darbininko šventė. Dė
dė Juozas suorganizavo dar
bo grupę ir «darbo dienoje» 
iškilmingai pasodino pirmus 
medžiu , niekados nesodintoj 
ir visai nesena apleistoje že
mėje Po visokių iškilmių Dė 
dė Juozas «užfundijo» ledo 
savo berniukams (mes taip 
pat gavome!)

Vėliau nuėjome aplankyti 
vienuolyną, į kurį kiekviena 
diena Dėdė Juozas nueina lai 
kyti Šv. Mišias. Apžiūrėjon e 
visą vienuolyną, sodą, visus 
augalus ir gyvulius, turėjome 
progos išgerti šviežio pieno.

Pasikalbėjome su malonia 
seselių viršinįnke (buvo sun
ku berniukams mergaites at
kalbėti, nes po tos kalbos jos 
visos jau tenai norėjo pasi
likti).

Pagaliau visi linksmi grįžo 
mę n mų link, dar kartą drau 
ge gražiai praleidę dieną.

DŪDA

— JAUNIMO NAMŲ staty
bai buvo surinkta ir iki šiol 
išleista iš viso Cr $3 842.149 40. 
Iš švenčių ir parengimų gau
ta Cr $2 262.726,00 o iš aukų 
Cr Si 579 423,40 Visų aukoto 
jų sąrašas bus paskelbtas 
vėliau.

PRISIMENU

Mano motulės akysir 
blizgančią (skaidrią) ašarą!

Ilgiuos!!!
Mano žemės gimtynės tro

belių, ir tą marių galingą 
užimą...

Ilgiuos!!!
Naktų, mėnesienų, žiedų, ir 

švelnaus vėjel o lengvo pūti 
mo po beržais. —

Begalinis ilgesys!!!
Skaudantis minties sparnas
Kalneliai pakalnės, pievos 

mano gimtinės...
Ir tėvelio baltą barzdą dar 

prisimenu.
Ilgiuos!!!

(AfiArA)

DEFINICIJOS
f

SOFISTAS — mėgstąs sė
dėti sofoje.

PRÉLIGENTAS - legendų 
pasakotojas.

BIČIULIS — Lietuvoje biti
ninkas, dabar dirbąs medaus 
fabrike.

ANTAKIS - gerai nepatai
kintas antausis

ALTAS —- žemas moteriš
kas balsas.

MARGUTIS - raibos vištos 
padėtas kiaušinis

KIŠKIS — tas kuris liepia 
kištis.

LAPAS — Bolivijos sostinė 
(«La Paz»).

NEUŽMIRŠKITE

Birželio 15 d. pasibaigs 
konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ.»

KONKURSAS

Dr. Draugelis skelbia ra
šymo konkursą:

I. tema: «Ką aš žinau apie 
Lietuvą».

II. juri komisija: 1) redak
cijos atstovas, 2) At kų atsto 
vas, 3) administracijos atsto
vas.

III. įteikino diena iki 15 d. 
birželio. Siųsti ex. postai 
4118 Jaunystės Aidui arba 
Jaunystės Aidų redaktoriams

IV. dalyvautojai — visas 
Brazilijos Jaunimas.

V. geriausias rašinys gaus 
Cr.$1.000,00, II-sis Cr.$500,00, 
III sis Cr.$300,00, IV-sis Cr 200

VI. Promijuoti raštai bus 
atspausdinti «Jaunimo Aide.»
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FABRICA DE MALHAS ’ Į
Petras Šukys į

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Pįza, 204

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

no 14.00 ik; 18,00 vai.
I Lietuvi
• Klausyk ir remk >•

LIETUVIŠKA PROGRAMA " j
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį. 

’ 14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; „Ra?; 
' gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

pusi 5

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações iė.vąl 
Casa Verde, 17,15. vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45. vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

T r e č i ą į

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente

Agua Rasa 8 vai;, 
Moinho Velho 11 vai, 
Lapa 16 vai., 
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask u t i nį:’
Vila Anastácio 8,30 vai.,

Ssciitório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merda] - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de adden- 

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

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

PRANAS & CIA. LTDA; |
Madeira®m gerai

SEDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Eone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: « C A B I U N A *'■

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Se:*ra dos Aimorés — Município de 

Manque - Esta l<- de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vaL
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis. s

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 min.

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

■ ANUN© PAVIIOM©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PÁVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams daliu.

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

. •• c r i j a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUb
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

gpropria) — Vila Belą

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ŠIRMA©/ CARRIFIRI

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

iadoya v ta tuo yrr jjaai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Paoand-ykite. 
įsitikinkite ir visados naudokite'

S Ã O PAULOCaixa Postai 3967

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; |
„...i... ■ <

EiCURITCKiC ©Cj^FAKII I

Irmãos Nascimento /
RE®. C It.e. CP. Kro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v Zelina. 831 - Vila Zelina -- Tel 63-7140 - S. Paulo

K Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių^ 
® krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LT0A.

i į 
f .

t‘YI
! RUAČOSTA BAR*RQS, 34-C TEL. 63-3285 V f LA ALPINA 2

i KK»s88SJ88e:»íXK8M»aBKai»UMwaK8K^ffliK88:ns-a®«888SS8.8!KSSSsKBí8!r8:st!Síí:í:
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AV. Z E LINĄ, 515 — CA»XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

LAIKAS ATSILYGINTI

Jau artėja pusė metų, be 
veik pusė skaitytojų dar ne 
atsilygino už 1963 metus, o 
kai kurie net ir iš seniau. 
Malonėkite kuo greičiausiai 
tai pada-yti. Neapsunkinkite 
ir taip jau sunkaus lėšų klau 
simo. Atsiųskite registruota
me laiške už prenumeratą 
1 000 cr., o kas gali, pridėda 
mi dar auką Arba įteikite 
Administracijai.

ATS'LIEPKITE, LEIDĖJAI!

Kaip žinote, vien iš skaity
tojų “Mūsų Lietuva” neišsi
laiko. nes viskas šimt-riopai 
pabrango Nemažas spaudos 
mylėtojų būrys ir šiais me
tais jau pasidarė leidėjais. At 
sirado ir iš užsienio, xusame 
labai dėkingi už pagalbą. 
Bet sekantiems numeriams 
jau nebeturime nė vieno lei 
dėjo Malonėkite tsiliepti 
Šiemet leidėjai įneša nuo 12 
iki 15 tūkstančių kruzeirų. Iš 
anksto Administracija širdin
gai dėkoja!

ŠIO SeKMADIcNIO 

PAMALDOS

Jaçanã 8 vai.. Bom Retire 
10 vai. ir Utinga 18 vai. Pra
šoma lietuvių kuo skaitliu 
giausiai dalyvauti!

— Geg. 8 d, pilnas autobu 
sas žmonių (kartu su misij 
J. Bruž ku, S J , išlydėjo p lę 
Genutę Pakalnytę j Santos, 
iš kur tos pačios dienos va
kare ji išplaukė laivu “Ar

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

; atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
4v. Liberdade, 47 ■ 9 o Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 ■ 35-5650 33-6011 São Paulo

■ \ PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
.įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

*VILLA LITU AKI A*
• Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33, 78.00.14) 
: / ROMA — ITALIA.

Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 
, Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto 
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VlNA DEL MAR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca .— São Paulo 
Fone: 93-4486 (recados.)

' '.r1

Lietuviškas žodis, dainą ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociktų; Bangomis, 

kiekvieną sekmadieni devintą: 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu:' caixa postai 4118, 

São Paulo, Fone: :63-5975.

gentina” j Kanadą. Laimin
gos kelionės!

— Šiomis dienomis iš Lietu 
vos grįžo Brazilijon Petras Ži 
liūs su šeima, pagyvenęs Lie 
tuvoj 7 metus.

- MIKELINA TAMOŠIŲ 
NIENÉ gydosi St. Rita ligoni 
nėj, 340 kambarys. Praėjusį 
pirmadienį jai buvo padary
ta jaknų (fuadų) operacija

— Jonas Biganskas vėl pa 
talpintas nervų ligoninėj.

— St. Lapienis «Mūsų Lie 
tuvos» rėmėjas atšventė var 
dines savo šeimos ir artimų
jų giminių tarpe. Sveikiname!

— Taip pat Stasys Remen- 
čius šventė savo vardines, ku 
riose dalyvavo Prel. K. Mi
liauskas, misijom J. Bruži- 
kas, S. J., M Peleckienė ir 
visa Remenčių šeima.

- Prel K. Miliauskas jau 
baigia sveikti ir žada vėl įsi
jungti į darbą,. Linkime grei
to pasveikimo.

T J Giedrys geg žės 9 
d. aplankė Kun, J. Šeškevi
čių : ão Roque Seminarijoj

ŠV. JUOZUPO VYRŲ 
BROliJa iuo ia išvažiavimą 
pikninką, birželio mėn 9 d. 
į Jurubatubą (Parque de São 
Bernaruo do Campo). Bus 
vykstama autobusais Bilie:us 
įsigyti galima pas Brolijos vai 
dybos narius ir klebonijoje.

— Organizacijų atstovų svar

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO VAKARĄ, 
tai atsilankyk į š m. birželio men. 1 d ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J, Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokyklos Globėjų

VAKARA
PROGRAMOJE: «Ant Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3 jų veiksmų drama (Dar mematytas 
San Paulyje veikalas).

Šokiams gros puikus orkestras. Lietuviškas bufetas su 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto įsigyti pas Valdybos narius arba pas J. Karpa
vičių (Av São João, nr 231 — prieš paštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai. (8 vai. vakaro) Pabaiga 4 vai ryto

M LOS GLOBĖJŲ VALDYBA.

bus posėdis, posėdis, oasita 
rimas šaukiamas gegužės m. 
13 d 20 vai. Vila Zelinoje 
klebonijoje. Pasitarime daly
vaus latvių kolonijų atstovai.

— Gegužės mėn 11 d. Vila 
Zelinos parapijos bažnyčioje 
18 vai šv. mišių metu sumai 
nys žiedus ANTANAS SINKE 
V1ČIUS su EL KRASSNIG.

MIRĖ

ELZBIETA SATKEVIÕIENÉ 
po antru vyru - Naujalienė, 
palikdama liūdesy du sūnus: 
Juozą ir Jeronimą Satkevi 
čius, dvi dukteris: Mikaliną 
Nemickienę ir Jadvygą Plan 
gienę, taip pat žentus Algir 
dą Plaugą ir Antaną Nemic 
ką, net 19 anuku ir 9 proauu 
kius Ji buvo gimusi Anykš
čiuose birželio 17 d 1880 m., 
atyko į Braziliją ir mirė šių 
metų kovo 22 d.

Praneša nuliūdusi duktė 
įkalina Nemickienė.

— šį sekmadieni 4 va’, po 
pietų šaukiamas MALDOS 
APAŠTALAVIM Draugijos su 
sirinkimas Visos narės kvie
čiamos dalyvauti. O tos na
rės. kurios užsisakė 19 3 m. 
«Žvaigždę» f r *Šv Pranciš
kaus ' arpelį». prašomos apsi 
mokėti prenumeratas

ATITAISYMAS 
J

Kazimieras Gaulius iš Rio 
atnaujindama® laikraščio pre 
numeratą davė ne 1 000. bet 
2 030 kruzeirų. Adrninistraci 
ja atsiprašo.

Prenumerata atsinaujino: 
Marija Stankūnas 1 000 cr,, 

Jonas Vosylius 1.000 cr.

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI—PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei. 
Suinteresuotieji prašome kreiptis-,į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & ČIA. LTDA, Av. N. S Apa

recida, 204, Vila Albertina, Tremembė, S Paulo.
Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 

Vila Albertina iki galo

(pabaiga iš 1 pusi)

kos "imperialistus”. Dabargi 
Gromykas savo išleistoje kny 
goję visą atsakomybę už šal 
tą jį karą verčia Stalinui, Mo 
lotovui ir Višinskiu!. Kaip tie 
komunistai greitai maino sa
vo nuomonę, sunku ir susi
gaudyti, lygiai kaip tas ka- 
maleoDas savo spalvą

ATSIMINIMŲ KNYGA

Sovietų rašytojas ii ja Ebre n 
bergas, jau dabar 72 metų, 
yra parašęs atsiminimų kny
gą ir ten kaltindamas Stali 
ną. kam jis taip arti Maskvos 
prileido vokiočius. tarp kitko 
rašo, kad vokiečiai savo kul 
tūra padarė didelį įspūdį ru 
sų tautai Tik vėliau, k-»i žiau 
riai pradėjo elgtis kaimuose 
ir miestuose, sukėdė rusų tau 
toje pasiba sėjimą ir vokieti® 
pralošė karą.

SATELITAS «TELSTAR II» 
VEIKIA GERAI

J AV paleido vėl naują sate 
litą vardu “Telstar Ii”, kuris 
veikia labai gerai, ir aplėkęs 
keturis kartus žemę, praoėjo 
transliuoti televizijos paveiks 
lūs tarp JAV ir Europos. Tuos 
paveikslus gana aiškiai paga 
vo įvairios televizijos stotys 
Amerikoj, Anglijoj, Prancūzi
joj ir kitose valstybėse.

Kai satelitas aplėks 34 kar 
tus aplink žemę, tuo momen
tu tikimasi paleisti j erdves 
aplink žemę astronautą Gor 
don Conper ir tada satelitas 
atsiradęs virš Atlanto, galės 
perduoti informacijas apie 
astronautą Gordoną. Lauksi 
me tos dienos.

- ŠNIPAMS B.UŠ MIRTIES 
BAUSMĖ. Rusijoj šiomis die

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

norais sug 
ną anglą ir antrą rusą, kuriem 
gręsia mirties bausmė. Anglas 
vadinasi Wynnne, o rusas Pan 
kėvski. Abudu prisipažino 
kalti.

SKLYPAI — ILHA8ELA 
250 metrų nuo pajūrio 

sklypai iš 560 kv. mt. 
ligam išsimokėjimui.

Smulkesniu Informacijų: 
Av. Zelina. 515 — V. Zelina 

pas L. Šukevičių

PARSIDUODA

Namas Vila Beloj — Rua das 
Giestas.

Namas Vila Beloj, r Saruma.

Vaistinė — V. Prudentėj

Ba> as-Bilhar as - V. Prudentėj

Baras krautuvė ir copa su gy
venamu namu - V. Zelina

Sklypas Jurubatuba prie Via 
Anchieta

Sklypas Boqueirão - Praia 
Grande
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976

V Zelina

— GERA PROGA patogio 
mis sąlygomis įsigy i nuosa
vybė Dviejų lotų žemės skly 
pas, arti Vira Copos tarp au 
tinio aeroporto, vienas jų kam 
pinis, 620 kva iraiinių metrų. 
Kitas šalia, 700 kvdr metrų. 
Parduodami kartu arba atski,.; 
rai. mainos bazė 750 tūkstah-' 
čių kr zeirų. Išsimokėjimas 
su palengvintomis sąlygomis.

Informacijoms gauti prašo
ma kreiptis šiuo adresu: 
Rua Ibit rama, 976, V. Zelina.

ŽEMĖS SKLYPAS SANTO
AMARO - PEDREIRA

320 kvdr, me rų, vieta pui
ki, aukšta ir sausa, su šviesa, 
ir vandeniu, arti užtvankos. 
Ligi omnibuso 100 me rų, ku
ris eina į Anhangabaū. Kaina 
900 tūkstančių kruzeirų. Išsi- 
mokėjimas palengvinamas

Kreiptis: Rua Ibitirama, 976, 
Vila Zelina.

ŽEMĖS SKLYPAI PRAIA 
GRANDE, BALNE AR IO IT A ■

GUAI — VILA SÃO JOSÉ

Sklypai 320 kv. metrų, už- 
perkant įmokėti 10 procentų, 
likusius išsimokėjimui 60 uiė 
nėšių. Mėnesinis mokestis pra 
dedant Cr.$3.000,00. Omnibu
sas prie durų. Jau yra pasta 
tytų namų.

Kreiptis į pardavėjus be 
jokių įsipareigojimų pamatyti 
vietą. Suinteresuoti bus nu
vežti į Praia Grande, kur bus 
galima visą dieną praleisti, o 
papietauti — Boqueirão,

Informacijoms gauti: Rua 
ibitirama, 976.

~ VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçaio, Pra
ça João Mendes, São Paulo 
tel. 36 2628, Brasil

O
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