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Jei galėtu, is Lietuvos pasitrauktu didžio
ji tautos dalis

Atvykę iš Lietuvos pasakoja apie pasitraukimą j Vakarus — 
Sunkiai įveikiamos sieuos kliūtys — Laisvės troškimas Lie
tuvoje tikrai didelis — Kai Lietuvos gyventojai skubėjo 
Maskvon apžiūrėti JAV pramonės parodą — Juokiamasi iš 

grįžusiųjų

Elta Neseniai atvykę iš Lie 
tuvos buvo paklausti apie kai 
kurias pavergtos Lietuvos 
nuotaikas bei okupuotų lietu 
vių nuomones dėl pasitrauku 
šių į Vakarus, dėl likusių Lie 
tuvoje pažiūrų į Vakaruose 
gyvenančių veiklą, dėl kliūčių 
likusiems pabėgti į Vakarus 
ir kt. Pirmiausia ELTOS Infor 
redaktorius paklausė:

— Ar pavergtos Lietuvos 
gyventojai pagalvoja apie pa 
sitraukimą į laisvuosius Va
karus?

— Taip — atsakė vieni, o 
kiti pastebėjo, kad gyventojai 
aiškiai supranta, jog pasitrau 
kimas į Vakarus neįmanomas.

— O kokios pagrindinės 
kliu ys pabėgti?

— Siena, nenusivokimas, 
kokių esama įrengimų, kliu 
čių jai peržengti, dar ir kal
bų nemokėjimas Jūros keliu 
pabėgti neįmanoma ir vien 
dėl to, jog neturima valčių 
Žvejų laivai — valtys šutei 
kiamos į vieną vietą ir saugo 
mos pasieniečių Net ir spor 
tininkai. kaip buriuotojai jau 
daugiau kaip dešimtmetis te 
gali išplaukti į Kuršių Marias 
bet ne į jūrą Užsienio laivai 
uoste visą laiką saugomi pa 
sieniečių.

— Kokia Jūsų nuomonė: ar 
pavergtos Lietuvos gyvento 
jai pvz., atvykę į vakarus 
kaip studentai ar turistai, ga 
lėtų pasilikti Vakaruose?

— Tai priklauso nuo žmonių 
būdo, charakterio nes į V aka 
rų užsienį išleidžiami tokie, 
kurių šeimos nariai Lietuvoje 
paliekami įkaitais. Daugamas 
grįžtų atgal, nes švara omą — 
ar dėl vieno asmens verta 
paaukoti visą šeimą?

— Ar žmonės privengia pa 
bėgti į Vakarus dėl neaiškių 
gyvenimo sąlygų, dėl tėvynės 
netekimo ir pan — toliau 
ELTOS Inf redaktorius klausi 
nėjo neseniai iš Lietuvos at
vykusius

— Tik dėl to kad dar vie
ni. lieUiViu Ceui oje'-bu^'ma 
žiau. Svarbiausia, sunku įveik 
ti sienos kliūtis.

— Ar Vakarų propaganda, 
pvz lietuviškos radijo valan
dėlės turėtų informuoti lietu 
vius tėvynėje, kas laukia pa
bėgėlių Vakaruose?

— Taip, ypač nušviesti kon 
krečius atvejus, pavyzdžius. 
Reikėtų nurodyti, kad Vaka
ruose jie bus apklausinėjami 
ir kad jie turėtų žnoti. jog 
atsidūrę, laisvuose Vakaruose 
ir kad jiems nėra ko būkštauti.

— O ar buvo imtasi keršto 
priemonių prieš gimines ar 
draugus pabėgėlių, kurie Va 
karuose reiškėsi antikomunis 
tinėje propagandoje?

— Stalino laikais būta dau 
giau žinomų atvejų Pvz žine 
ma. kad sav< metu j Vakarus 
pabėgusių trijų žvejų (dabar 
gyvenančių JAV ėse) pusbro 
liai buvo pašalinti iš Klaipė’ 
dos jūreivystės mokyklos ir 
15 kai metų deportuoti Sibi
ran «k-.ip žinoję apie bėgimo 
sumanymus ir nepranešę sau 
gurnui».

— Ar daug gyventojų ban 
dytų išvykti iš Lietuvos į Va 
karus, jei būtų leidžiama lais 
vai išvykti? į kurį kraštą lie 
tuviai norėtų daugiausia pa 
bėgti?

Vieni atsakė — 80% visų 
lietuvių Kiti paryškino: iš pa 
prastų žmonių bandytų išvyk 
ti labai daug, gal ir visa Lie 
tava norėtų kompaktiškai per 
sikelti gyventi į kitą vietą 
Žinokite — laisvės troškimas 
Lietuvoje tikrai didelis! O dėl 
krašto, tai nesvarbu, tik kad 
kraštas būtų nekomunistinis 
Kiti daugiau pasisako uz JAV-

Atvykę iš Lietuvos ELTOS 
Inf, redaktoriaus toliau buvo 
paklausti, kas Lietuvoje kal
bama apie i Vakarus po II 
pas karo išvykusius pabėgę 
liūs, ar tikima, kad šie dirba 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.■ o 
gal pareiškiama abejojimai 
dėl tų išeivių veiklos?

— Taip, jie dažnai kalba 
apie išeivius, juk Kdaugėlis 
šeimų turi Vakaruose pažįsta 
mų, giminių, gauna siuntinius 
Kad Vakaruose išeivių veikia 
ma, apie tai žinoma ir iš «Tie 
sos» puolimų ar užuominų pa 
tiriama, apie veiksnių veiklą 
ir tuo būdu «tarp eilučių» gau 
narna informacijų. Šiaip dėl 
laisvinimo veiklos esama įvai 
«Tų nuomonių.

— Ar Lietuvoje žinoma apie 
pabėgėlių organizacijas?

— Mažai ar visai nežino. 
Mums teko pvz girdėti apie

POPIEŽIUS
Trijų Išminčių šventės išva 

karėse Popiežius Povilas VI 
keliauja Šventojon Žemėn, » 
tuo pačiu keliu, kuriuo kelia 
ve Išminčiai ieškodami gimu 
šio Karaliaus.

Tik keliauninkas šiandien 
vyksta ne iš Rytų, bet iš Va
karų,

Popiežius Šventoje Žemėje 
lankys visas žymesnes vietas 
turinčias ryšio su Kristaus 
gyvenimu ir darbais. Centra8 
bus Jeruzalė.

Pirm negu Popiežius atvyks 
Jeruzalė bus pilna maldinin
kų, žurnalistų ir smalsuolių: 
Ypač į ta n gausiai vyksta Li 
bano, Sirijos. Egipto, Turkijos, 
net ir Indijos tikintieji, pama 
lyti Povilą VI. Spėjama, kad 
Jeruzalėn atvyks apie pusę 
milijono svetimšalių.

Didelę problemą sudaro jų 
apgyvendinimas ir maitinimas 
bent porai dienų. Tie. kurie

VLIKą, o šiaip patariama iš 
kai kurių leidinių (p^z. apie 
Lukšą iš «Vanagai iš anapus») 
Apie partinį pasiskirstymą 
išeivijoje nežinoma.

— Ar žinoma apie pabėgė
lių materialinį įsikūrimą JAV- 
se, ar manoma, kad jie tuo 
požiūriu gyvena geriau kaip 
Lietuvoje?

— Čia aiškus klausimas — 
apie tai geriausiai liudyja siun 
kiniai ar nuotraukos. Amerika 
juk — turtingumo icealae! Kai 
Maskvoje vyko JAV bių pra
monės paroda, tai Lietuvos 
žmonės susiorganizavę po ke 
lis vyko ton vaiodon į Mas
kvą automobiliais Parsivežu 
su pasididžiavimu rodė ame
rikietiškųjų auto mašinų spal 
votus katalogus (tai bent, j;.e 
sakė, mašinėlės!) arba parsi
vežė žurnalą «Amerika», ku
riame rado straipsnį apie vie 
ną lietuvį, farmoje dirbantį, 
iš Lietuvos keliauta ir į JAV 
ledo spektaklį Maskvoje. Ap 
lamai, žinoma, kad Amerikos 
bedarbis gyvena geriau už 
vietos partijos sekretorių.

— Dar vienas klausimas — 
kaip žiūrima į tuos kurie iš 

.Vakarų grįžta į Lietuvą? Ar 
jie smerkiami?

— iš tokių žmogelių juokia 
masi, apgailestaujama Tokie 
sugrįžėliai laikomi propagan 
dos apgauti, jie užjaučiami, 
išskyrus tuos, kurie ir toliau 
už «Judo grašius» užsiima ko 
munistiniais plepalais. Kitų 
nuomone, atsiranda ir tokių 
lietuvių, kurie nesmerkia su- 
grįžusiųjų.

JERUZALĖJE 

neturės pastogės nakties me
tu, pasiliks gatvėse, ir kad 
jiems nebūtų šalta, bus sukur 
tos ugnys pasišildymui. Jeru
zalė sems miestas, gatvės 
siauros.

Popiežius 4 d sausio po piet, 
kai tik atvyks laikys mišias 
Kristaus kapo koplyčioje.

Betlejuje laikys mišias ant 
altoriaus įrengto prakartėlėje, 
kur Kristus gimė.

Jeruzalėj apsistos muncia- 
tūroje, šalia Alyvų Kalno, kur 
Kristus paskut nę naktį prieš 
savo kančią meldėsi ir krau. 
ju prakaitavo,

Alyvų Kalne melsis ir lai 
kys šv. mišas Šv. Karsto Ba
zilikoje.

Sausio 5 d. automobiliu vyks 
į Nazaretą. Pakelėje užlips 
ant Tabaro kalno viršūnės, 
kur yra pastatytos dvi koply 
čios. vieną pranciškonų, kita 
graikų. Taip pat aplankys Ti- 
berados ežerą, kur Kristus 
pasirinko pirmuosius savo 
apaštalus, Simoną ir Andrių. 
Šioje pat vietoje Kristus po 
prisikėlimo iš mirusių klausė 
šv. Petro»: Ar myli mana dau 
giau negu šįtie?

Ganyk mano avinėlius ..
Dar aplankys Kafarnaumą, 

Cezarėją. Pastarojoj vietoj 
Kristus Petrui pavedė vyriau 
šią valdžią: *Tu esi uola ir 
aut jos pastatysiu bažnyčią, 
kurios pragaro vartai nenu
galės > Šita kelionė yra isto
rinė Popiežius be veik niekad 
nėra iškeliavęs iš Italijos, ne 
bent svarbių aplinkybių ver
čiamas. Beveik tikra, kad rei

São Paulo miesto vaizdas.

Sausio mėnesio «Musų Lie
tuvos» leidėjas yra — K U N 
BENEDIKTAS SUGINTAS, bu
vęs S. Paulo lietuvių koloni
jos kapelionas, kuriam šį mė
nesį sueina 70 metų amžiaus. 
Šiam jubilėjui atžymėti ir lai
kraščiui paremti kun. B. Su
gintas yra sausio mėnesio 
«M. L.» leidėjas Plačiau bus 
aprašyta sekančiuose nume
riuose. Šiuo metu gyvena Chi 
cagoj.

♦ g » >!■* *»!<*** »» ***■

kšmingomis progomis aplan
kys ir kitus kraštus.

Jeruzalėje susitiks su aukš 
tais ortodoksų dvasininkais, 
kas beabejo prisidės prie kri 
kščioniškų bažnyčių suartė
jimo.

— Brazilijos prezidentas 
JOÃO GOULART Naujų Metų 
sutikimo proga pasakytoje 
kalboje ypač stipriai pabrė
žė reformų reikalingumą. 
Anot prezidento, be reformų 
yra neįmanoma sulaikyti ir 
pinigo vertės kritimą.

— São Silvestre São Pau- 
lyje šiais metais suruoštuose 
Naujųjų Metų išvakarėse, tra 
dicinės bėgimo, 7 kilometrų. 
400 metrų lenktynes, S Pau 
lo mie to gatvėmis, dalyvau 
jaut virš 40 tautų atletams, 
pirmąją vietą laimėjo belgas 
Henri Clerek Antra ir trečia 
vieta teko portugalams Ket
virtoji — Brazilijai.
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Popiežius Žino!
«Nesenai per laisvojo pasaulio radiją buvo perduotas j 

pavergtą Lietuvą šis žodis Ji randame naudinga perduoti 
mūsų skaitytojams, kviesdami skaitytojų atmesti Lietuvos pa 
vergėjii leidžiamus laikraščius, kurie teršia ir šmeižia visa 
kas yra mūsų tautai šventa».

REDAKCIJA.

Dažnai turime progos pa
vartyti dabartinėje pavergto
je Lietuvoje leidžiamą spaudą.

Atrodo, kad nėra nė vieno 
laikraščio ar žurnalo, iš ku
rio nedvelktų, taryb ne termi 
nologija tariant, bedieviškas, 
atstumiantis tvaikas.

Priešreliginių straipsnių ra
šeivos. dažnai prisidengę sla- 
pyvardėmis, nesiskaito su tie 
sa. nepaiso nei garbės, nei 
padorumo. Rašo, matyti-, tai, 
kas jiems užsakoma ir įsako
ma. Jų akiplėšiškumas pasie 
kia net to laipsnio, kad savo 
bedieviškuose, pilnuose šmeiž 
tų straipsniuo.se prieš lietu
vius patriotus ir lietuviškas 
įstaigas, jie 'šaukiasi net gar
bingos atminties popiežiaus 
Jono XXIII autoriteto Lyg šis 
.ristaus Vietininkas žemėje, 

būtų buvęs jų pusėje, lyg jis 
būtų nežinojęs kas yra Die
vo ir Jo Bažnyčios priešai ir 
kas yra ištikimi Dievo tarnai, 
lyg jis būtų nežinojęs lietu
vių vyskupų ir dvasiškių vi
sais laikais ir visur didelio 
atsidavimo Bažnyčiai ir jiems 
pavestai misijai, rūpintis ne
mirtingų sielų išganymu.

Popiežius Jonas XXIII kaip 
ir kiekvienas kitas sveikai 
galvojantis ir gyvenimo fak 
tas sekantis žmogus, gerai 
žinojo, kas yra bedieviškasis 
komunizmas, kokie yra jo šie 
kimai ir kokie yra jo panau
dojami metodai Tent-mano nė 
vienas, kad nusišypsojimais, 
ar tam tikrų delegacijų atsiun 
timu, Dievo, religijos ir žmo
nijos priešai galės kada pa
lenkti savo planams popiežių 
ar kurį nors kitą atsakingą 
Bažnyčios vyrą. Popiežiai ne
užmiršo ir neužmirš tų vys
kupų ir tų kunigų, ir tų tikin 
čiųjų, kurie kentėjo ir ken

čia nuo bedieviškojo komu- 
nizmo siautėjimų, gindami 
Dievo, Bažnyčios ir žmogaus 
mi-ndžiojamas teises.

Popiežius žino, kad nūdien 
komunistų valdomuose kraš
tuose Bažnyčia yra absoliu
čioje valstybės kontrolėje, 
kur nieko pegalima be kulto 
komisaro žinios ir leidimo Ir 
tai vadinama Bažnyčios ats. 
kyrimu nuo valstybės'

Popiežius žino, kokia yra 
laisvė bedieviškame komunis 
tiniame rojuje, kur klėsti tik 
moralinė ir policinė prievar 
ta ir vienam kito baimė.

Popiežius žino, jog Lietuvo
je neliko nei pusės kunigą; 
kad uždaromų bažnyčių skai 
čius kasmet didėja; kad nėra 
jokios galimybės ir jokių 
priemonių betkokiam jaunimo 
religiniam mokymui ir net 
laisvam religiniam praktika 
viro ui.

Popiežius žino, jog buvo 
tariamai leista pastatyti Klai 
pėdoje bažnyčią, o vėliau, ne 
paisant tikinčiųjų maldavimų 
ir protestų, ji buvo ginkluotų 
raudonarmiečių užimta ir pa 
versta profaniška sale. Ir 
taip sutryptas bet koks žmo
niškumas.

Popiežius žiną kad Vilniu
je, senoji lietuvių tautos šven 
tovė — katedra pavesta pro
faniškiems tikslams. Jis taip 
pat žino, kad šv Kazimiero 
bažnyčia, baisu net pagalvo
ti, religijos pajuokimui ir re
ligijos naikinimui mūsų tau
tos sūnų ir dukterų širdyse, 
paversta bedievišku muzie
jumi.

Taip, šv. Tėvas žino visą, 
tragediją, kurią išgyvena šian 
dien Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje Todėl nenuostabu, kad

Halina Didžiulytė Mošinskienė

KúCiu Vakara
Bal a snaigė krenta tyliai 
Ir sustingsta ji lange... — 
Motinėlė lūkestėlyj 
Verkia savo širdyje.. —

Žvaigždės žiba dangaus skliaute, 
Jau arti Šventa Naktis. — 
Jau balta gimta palaukė, 
Į ją veržias mus širdis. —

Štai prie balto Kūčių stalo
Širdis širdį sus ras — 
Laužiant trapų Aplotkėlį 
Nusibrauksime rasas

Nuo gyvenimo audrų
Išvagoto blyškaus skruosto. 
Bet mintimis tarp savųjų 
Iki Amžinybės uosto!..

kai jis neseniai susitiko kuni 
gą, kuris pasisakė esąs atvy 
kęs iš Lietuvos, iš popiežiaus 
tėviškės, giliai mūsų tautą 
mylinčios širdies išsiveržė 
skausmingi žodžiai:

«Lituania! Oh! mea amamtis 
sima Lituania! Amor meus 
Condolentia!»

«Lietuva! O mano mieliau- 
šioji Lietuva! Mano meilė! Gi 
liausios užuojautos!»

Mes visi tikime, kad ir la
biausiai savo neapykantos dar 
buose prieš Dievą. Bažnyčią, 
dvasiškiią ir tikinčiuosius už 
kietėję bedieviškieji komunis 
tai, vieną dieną išgirs savo 
sąžinės sukrečiantį balsą ir 
liausis persekioję ir skriaudę 
savo tautiečius.

Tebemano Dievo, Bažnyčios 
ir mūsų tautos priešai, kad 
jie savo puolimais bei šmeiž 
tais ką nors laimės.

Priešingai, šitokie jų negar 
bingi kovos' būdai dar labiau 
grūd aa kovai už Dievo ir Jo 

Bažnyčios bei už mūsų ken
čiančios ir persekiojamos tau 
tos pagrindines teises.

Taip, mes tikime, kad tik 
«su Kristumi eina tautos gy
venti» ir kad su «Kristumi 
eis visa Lietuva!»

SUNKIAI GIMSTA
«LIETUVIŠKOJI» MAŽOJI

ENCIKLOPEDIJA

Per Vilniaus televiziją (plg. 
«Tiesą*, nr. 273, lapkr 22) 
painformuota apie vis sunkiai 
gimdomą «mažąją lietuvišką
ją tarybinę enciklopediją» ir 
jos bendradarbius. Pagal vyr. 
red akad. J Matulį į išsiųs
tas anketas atsaką šimtai žmo 
nių. Jo pavaduotojais esą P, 
Ulevičius ir J. Macevičius. 
Kiti bendradarbiai: A. Čižas 
(vardyno, mokslinės ir litera
tūrinės kontrolės redakcijos 
ved), A. Žukas (jis nušvies 
lietuvių liaudies kovą «už na
cionalinį ir socialinį išsivada 

vimą»), literatūros ir kultūros 
sk. red. vedėjas — V. Berži
nis — jam pavestas uždavi
nys: nušviesti lietuvių litera
tūros ryšius su rusų ir kitų 
«broliškų tautų» literatūro
mis. Pagaliau, geografijos sk. 
vedėjas yra V. Kvietkauskas 
— jam rū,pėsią aprašyti kraš
tą, gamtą ir dar pasiekimus 
ekonomikos srity.

DEJUOJAMA: JAUNIMĄ 
VEIKIĄ MIESČIONYS

Kaune lapkr. mėn. įvykusio 
je partinėje konferencijoje 
buvo susirūpinta netinkamu 
jaunimo auklėjimu. Esą blo
gai jaunimą veikia miesčio- 
nys. veltėdžiai, o tokių Kau
ne vis pasitaiko. Blogiausia, 
kad neryžtingai kovojama 
prieš parazitinius elementus 
ir dar blogiau, kad kovai kliu 
d<... teisingumo organai. Pri
mintas kauniečio Ručinsko 
pavyzdys — jis, uždirbdamas 
per mėn 95 rb. ir išlaikyda
mas 4 žmonių šeimą pasista
tė namą ir nusipirko lengvą
ją mašiną. Visuomenei susi
domėjus, namas buvo atim
tas, bet... Aukšč. Teismas nu 
taręs namą grąžinti. Taigi, 
jau esąs kaltas teismas ir 
prieš jį norima nustatyti vi- 
duomenę.

— Nutausti yra lengva, nes 
nutautimas nereikalauja jo
kių pastangų Nutaustama «sa 
vaime», pasyviai pasiduodant 
aplinkos veikmei Nutautimas 
yra aplinkos triumfas prieš 
individą Kokia stipri yra ap 
linkos veikmė žmogui, aki 
vaizdžiai matome iš to, kaip 
sparčiai nutautimas įs'šakni- 
ja net politiniuose išeiviuose, 
gimtąjį kraštą palikusiuose 
su priesaika niekada jo ne 
pamiršti Sąžinės nuramini 
mui ir savęs pateisinimui ap 
linkos poveikis absoliutina 
mas į «neišvengiamybę»: neį
manoma aplinkai pasipriešin 
ti, nutautimas yra būtinas — 
visi visada svetur nutauto!

Nelė Mazalaibė Krūminienė

Kūčių Vakarienė
(pabaiga)

Jie nematys mūsų ir amži
nai bijos, ir daug kas bus iš
gelbėta dėl jų baimės». Jis 
kalbėjo, kad ir aš turiu gel
bėtis svetur bet jūs supran 
tat, kad aš negalėjau. O jeigu 
iš ištrėmimo atvarys jus prie 
sunkių darbų čia? O jeigu aš 
savo buvimu galėsiu apginti 
nors vieną medį, nors vieną 
gyvulį? Argi aš ueišslėpiau 
jų? Argi aš užleidau nors vie
ną ūkio darbą, suvėlinau jį 
nors esu tik viena su gimi
naite? Gal būt, pavasarį aš 
nebeturėsiu kur dirbti, gal 
būt, jie atims žemę — tačiau 
pavasaris yra stebuklų me 
tas, ir mes galime būti išgel 
bėti. Nepykite, kad aš likau 
Jis verčia jus laukti, nes ne 
galima paliesti plotkelės. kol 
nėra visi susirinkę. Gal būt, 
mes pagiedosime ką nors ka 

lėdiško tuo metu?
Kai motina šitai pasako, vi

si sėdintieji už stalo ima gie
doti šventą bernelių giesmę. 
Iš pradžių ji gieda drauge, o 
paskui tiktai klausosi — jų 
balsai yra tokie skardūs ir 
gražūs, kad ji pradeda verk
ti. Ir ūmai viduryje giesmės 
kažkas lauko pusėje uždaro 
vieną, antrą ir trečią langinę. 
Iš po stalo pašoka šuo ir urgz 
damas puola į duris. Ir durys 
atsiveria.

— Mama, — taria tyliai 
įėjęs Stasys — Kaip tu ne
atsargiai sėdi prie tokios di
delės šviesos? Kas žino, kas 
čia dabar gali valkiotis?

— Tu nutraukei jų giesmę, 
— sako ji priekaištingai, ir 
kai mato jo nustebusį žvilgs
nį — prideda: — Tėvas ir vi
si buvo čia atėję, tik tavęs 

truko.
— Mama, — šnibžda jie iš

gąstingai, ir tada ji nusišluos 
to akis ir atsipeikėja.

— Kaip stipriai ir keistai 
regėjau aš juos savo minty
se, — sako ji. — O tu esi 
man vienas, vienas-------- Ir
staiga ji išbąla.- Kieme snin
ga, o tavo kailiniai visiškai 
sausi — tu taip pat esi tik
tai šmėkla.

— Seniai nusigiedrijo, — kai 
ba jis ir bučiuoja jos ranką. 
— Aš esu gyvas, gyvas, barz 
dotas ir alkanas. Esu stiprus 
ir sveikas, mama.

Ir dabar ji iš naujo nusi
gąsta:

— Kaip tu atsiradai čia, 
kaip tu nebijai?

Jis užgesina lempą, užkabi 
na duris ir įmeta į ugnį mal
kų. Šitoje prieblandoje jis sė
di šalia motinos ir valgo. 
Paskui pasakoja, kaip netoli 
čia laikėsi su dvejetu draugų 

ir negalėjo ištverti neužėjęs 
namo.

— Ir nesibijok, mama, aš 
visuomet budžiu. Ir kaip toli 
benueičiau, aš visuomet ži
nau, kaip tu gyveni, ir visuo
met grįšiu laiku.

Jie pasėdi valandą, kitą, 
ir jis sako:

— Eisiu.
Ji tylėdama išeina iš tro

bos, ir grįžta rankose laiky
dama baltus drobinius marš
kinius.

— Persivilk, — sako, ir iš
tiesia vienus ant suolo šalia jo.

Ir ji kloja maišelį dar ir 
dar baltinių, renka nuo stalo 
valgius, išeina ir grįžta su 
pilnomis rankomis, ir viską 
deda j maišą. Ant viršaus už 
deda plotkelę ir parodo mai 
šą sūnui;

—• Tavo draugams
Ji išlydi jį — yra žviguliuo 

jautri skaisti naktis, ir jie ei
na pro tvartus. Valandėlę jis 

stabteri ties tvartų durimis; 
lengvai subliovė veršiukas ir 
toliau suprunkštė arklys.

— Vidurnaktis, — sako mo
tina, — jie kalbasi Bus lai
mingi metai, jeigu gyvuliai 
kalbasi per Kūčias.

Ji skubiai bučiuoja jį ir 
grįžta Ant slenksčio sustoja 
ir pažvelgia atgal — tačiau 
toliau juoduoja miškas, ir že
mai yra sniegas, nieko kito 
ji. nemato, nieko. Paskui jiį 
pakelia akis į viršų:

— Kiek žvaigždžių, — sa
ko ji, — kiek žvaigždžių — 
bus vaisingi metai.
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BIJO KONTAKTŲ SU 
UŽSIENIO JŪREIVIAIS IR

TURISTAIS

«Ciną» Korespondentas pas 
tebėjo Rygos uoste «gėdingus 
reiškinius»; su kuriais, esą, 
reikia kovoti. Rygos jaunuo
liai mielai susitikinėję su už
sienio jūreiviais ir turistais, 
atplaukiančiais į Rygos uos
tą Užsieniečių jtakoje Rygos 
jaunuoliai lengvai pasiduodą 
visokiems «vakarietiškiems vė 
jams» Iš užsieniečių jie išsi- 
ubagaują ar išsimainą įvairių 
užsienietiškų prekių: kojinių, 
marškinių, skepetaičių, vaka 
rietiškų šokių plokštelių ir 
kt. Reikia manyti, kad kom. 
vadai Rygos jaunuolių kon 
takto su besilankančiais užsie 
niečiais bijo ne tik dėl vaka
rietiškų prekių ir įtakų, bet 
dar ir dėl to, kad tie jaunuo 
liai galėtų būti užverbuojami 
užsienio institucijų agentais- 
Toji baimė Sovietuose yra tie 
siog ligūsta.

KELIAI NEIŠBRENDAMI

Latvijos provincijoje keliai 
labai apleisti, rašo Rygos 
«Pad, Jaunatne», Kelius ma
žai kas tetaiso. Kai vežama 
miško medžiaga, keliai dar 
labiau sujaukiami. Ypač blo 
goję padėtyje esą keliai tarp 
atskirų kolchozų ir sovchozų. 
Kai kurie esą tokioje padėty 
je. kad jais visai nebegalima 
susisiekti.

VISUOTINĖS ŽMOGAUS
TEISIŲ DEKLARACIJOS

> SUKAKTIS

Gruodžio 10 d suėjo išme
tu Jungtinių Tautų priimtajai 
Visuotinei Žmogaus Teisių De 
klaracijai. Jos sukaktį atžy 
mėjo pačios JT, bet sukak
ties ir pačios deklaracijos ti
kroji. prasmė labiau ryškėjo 
Pavergtųjų Seimo sukaktuvi
niame posėdyje. Ta proga 
Seimas priėmė papildomą ra
portą apie religijos ir bažny 
čios padėtį sovietų pavergtuo 
se Europos kraštuose, taip 
pat rezoliuciją apie žmogaus 
teisių tuose kraštuose panei 
girną Raportas pateikia nau

MUSŲ LIETUVA 1964 m sausio 4 d.

São Paulo - didžiulė autobusu stotis — Rodoviaria.

jausius duomenis apie bažny 
čios padėtį, o rezoliucija ape 
liuota į JT narius, kad jie, 
lygiai taip kaip pasielgė dėl 
religinės laisvės tariamo pa 
žeidimo Hetų Vietname, su 
darytų specialią komisiją žmo 
gaus teisių pažeidimams Alba 
nijoje, Bulgarijoje Čekos.ova 
kijoje, Estijoje. Latvijoje. Lie 
tuvoje, Rumunijoje ir Vengri 
joje ištirti Lietuvos Delega 
cijos vardu kalbėjo P. 1 ai 
nauskas

Pavergtųjų Seimo sukaktu
viniam posėdžiui pirmininką 
vo Lietuvos delegacijos pirm 
V. Sidzikauskas, kuris ta pro 
ga Pavergtųjų Seimui primi
nė Prezidento Kennedy mir
tį, taip pat mirtį trijų žymių 
Seimo veikėjų — Lietuvai la
bai draugingo Lenkijos dele
gato O. Pehr, Čekoslovakijos 
delegato V. Pavlik’o ir Ven- 
grijos L. Bartock-’o.

LIETUVIAI— NAUJI TARPT.
MOKSLO AKADEMIJOS 

NARIAI

ELTAI pranešta iš Pary
žiaus: prof dr. J. Baltrušai
čio ir prof, dr A. Greimo pri 

statymu. Academie l-nternatio 
nale Libre des Sciences et 
Lettres gruodžio 7 d. vienbal 
šiai naujais nariais išrinko 
pasižymėjusius lietuvius moks 
liniukus: dr Margerį Jesaitį, 
dr. Vytautą Pavilanį, dr. Ma 
riją Gimbutienę -Alseikaibę ir 
dr Juozą Girnių Akademijos 
posėdyje prof J Baltrušait s 
kalbėjo apie užsienyje po ka 
ro įsteigtas lietuvių kultūri
nes institucijas Posėdžio me 
tu išstatyti ligšioi pasirodę 
29 Liet. Enciklopedijos tomą* 
j posėdžio dalyvius padarė 
labai didelį įspūdį. Atkreiptas 
dėmesys ir į «Knygų Len 
tyną».

KALĖDŲ EGLUTĖS IŠKILMĖS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Gruodžio 13 d. Vasario 16 
Gimnazijoje surengta jau de
vintą kartą iš eilės, įspūdin 
ga Kalėdų eglutė I Hūtten 
feldą atvyko ne tik nemažas 
liet, svečių būrys, bet ir vo
kiečių visuomenės ir ameri 
kiečių kariuomenės atstovai 
iš Schweitzingeno. Pagrindi 
niu prograim s dalyku buvo 
direkt. kuo. B Liubino pa

ruoštas vaidinimas «Kalėdos 
svetur» — jį atliko įvairaus 
amžiaus Gimnazijos mokslei 
viai. Vaidino net ir prieš ke- 
leris metus dar lietuviškai ne 
mokėję Vaidinima režisavo 
E. Tamošaitienę, meninę dalį 
tvarkė daii A, Krivickas. Po 
vaidinimo pasirėdė mok K. 
Motgabio vadovaujamas Gim
nazijos choras (giesmės) ir 
trimis kalbomis: lietuviškai, 
vokiškai ir angliškai buvo 
įvairių klasių moksleivių de
klamacijos, įteiktos dovanos 
geriausiai pažengusiems liet 
kalboje R Tamošaitytei ir A. 
Smitui Kalėdų eglutę organi 
zavo Gimnazijos Ateitininkų 
kuopa ir Evangelikų Jauni 
mo Ratelis Kalbėjo vokiečių 
ir amerikiečių atstovai, šie 
pastarieji dar įteikė ir pinigi 
nių dovanų Eglutės iškil
mėms vadovavo mok. F. Skė 
rys, vokiečių svečius dar in
formavęs vokiškai. Mokslei
viai ir mokytojai gavo kalė 
dinių dovanų.

FRANKFURTE PRASIDĖJO 
AUSCHWITZO ŽUDIKŲ 

BYLA

Gruodžio 20 d. Vak Vokie 
tijoje, Frankfurte prasidėjo 
buv nacių koncentracijos sto 
vykios Auscwitze 22 SS pa
reigūnų byla. Frankfurto by
la truks ilgesnį laiką, kviečia 
mi liudytojai ne tik iš Euro
pos kraštų bet ir iš JAV.

Magdeburginiai miestai 
ir miesteliai, esantieji prie 
valdovinių dvarų, turėjo di. 
džiajam kunigaikščiui mokėti 
mokesčius.

1551 m Vilnius turėjo sumo 
kė i sidabrinės 500 kapų gra
šių Kaunas 100 kapų, Trakai 
20 kapų, Merkinės miestelis 
20 kapų Puaia 15 kapų, Uk
mergė, Anykščiai, Utena po 
10 kapų, Raseiniai, Alytus, 
Valkininkai po 5 kapas.

I šias sumas neįėjo muitų, 
svaiginamųjų gėrimų pardavi 
nėjimo ir kitokios rinkliavos.

Tauragnai, Molėtai, Šešuo
liai, Biržai, Kėdainiai buvo 
buvo bažnytinių ir pasaulie
tinių didikų nuosavybė.

Simas Sužiedėlis

Karaliaus Mindaugo Dilemos
«Aidai» 1963 m. Nr. 6

(tąsa)

Po krikšto Mindaugas iš 
siuntė delegaciją pas popie
žių Inocentą IV, prašydamas 
globos ir karališko vainiko. 
Delegacija, pirmoji iš Lietu
vos, buvo priimta su dideliu 
pasitenkinimu ir dėmesiu. Ino 
centas IV 1251 liepos 17 Min 
daugui rašė: «Jūsų prašymui 
pritariame su didžiausiu pa
lankumu ir pagarba.. Niekas 
tenesikėsina Jūsų bauginti ar 
skriausti vien dėl to, kad r e iš 
kiate ištikimybę Šventam Scs 
tui.. Toks tebūnie atskirtas 
nuo Bažnyčios» Tie žodžiai 
buvo skirti tiem, kurie jau 
buvo Bažnyčioje

Mindaugas buvo vainikuo. 
tas Švento Sosto autoritetu ir 

ano meto bažnytir ėm apei 
gom Jis pats rašė, kad buvo 
pateptas Lietuvos karalium 
šventais aliejais ir gavo ka
rališką diademą Vainikavo 
vokiečių vysk Henrikas, vai 
niką uždėjo magistras Andrie 
jus popiežiaus įgaliojimu. 
Pirmasis buvo Prūsijos ordi 
no, antrasis — Livonijos. Abu 
susijungę ordinai įsipareigojo 
Mindaugo nebauginti ir nes- 
kriausti. Praktika pasironė 
kitokia, ir nėra žinios, kad 
kas būtų nuo Bažnyčios ata 
kirtas

Vainikavimas mūsų laikais 
reikštų valstybės nepriklauso 
mybės — jos de iure pripa
žinimą Popiežius Aleksan 
dras IV, Mindaugui prašant 
jo vainiką padarė paveldimu 

— pripažino vienam iš Min
daugo sūnų. Deja, niekas ki 
tas iš Lietuvos valdovų to vai 
niko nedevėjo. Mindaugas bu 
vo pirmasis ir paskutinis Šiuo 
vieninteliu Lietuvos istorijoje 
atveju lenkų istprikai ir šian 
dien tebesidžiaugia nes Lietu 
vos valdovam buvo dedama 
Lenkijos karūna Čia galėtų 
būti ilgas svarstymas kitokio 
Lietuvos likimo, jei Mindaugo 
vainikas būtų išsilaikęs, o 
krikštas — neužstelbtas Bet 
mūsų mintijimas istorijos įvy 
kių nekeičia, o tik juos seka. 
Kas sekė po krikšto ir vaini 
kavimo?

Krikštydamasis Mindaugas 
buvo statęs sąlygą: vokiečių 
riteriai turi jam padėti įveikti 
jo priešus. Krikštytojai statė 
savo sąlyga: užrašyti jiems 
žemių. Abi sąlygos ir tarpu 
savio taika, — ji truko apie 
dešimtį metų, — pirmu žvigs 
niu atrodė nukreipta prieš 

lietuvių tautą. Ji nesuprato ir 
negalėjo suprasti, kad bendra 
vimas su vokiečiais neštų ko 
nors gero. Tebuvo matoma 
pikta: tas savinauda tesirūpi 
na išsilaikyti valdžioje

Negalima sakyti, kad Min 
daugui tai nerūpėjo. Padeda 
mas Livonijos riterių, jis įvei 
kė sukilusius Žemaičių kuni 
gaikščius — Vykintą ir ^rdvi 
lą Sūnėnas Tautvilas susitai 
k ė ir gavo valdyti Polocką, 
dabartinėje Gudijoje Poloc
kas ir Minskas nuo Mindaugo 
laikų priklausė Lietuvai dau 
giau kaip 500 metų Plekuose 
Mindaugas įveikė Volinijos 
Danilą Taika sustiprinta Da
nilos sūnaus ir Mindaugo dūk 
terš vedybomis Mindaugo ry 
tų politika buvo pratęsta kitų 
didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių. Kalavijas ir vedyų žie
das apvaldė didelius Rusijos 
plotus.

Vakaruose tos priemonės 

negalėjo būti tokios veiksmin 
gos. Lietuvių giminės rėmėvsi 
į gintaro marias, ne žmonių, 
kunigaikštijas, ir tik Kastytis 
yra vedęs gintarinių rūmų 
Jūratę. Už marių lietuviai ne 
plaukė jieškoti žmonų ar že
mių. Kai pradėjo atplaukti 
vokiečių riteriai, pasirodė, 
kad jų ginklai pranašesni, sta 
tomos pilys tvirtesnės, karia 
vimo būdas labiau ištobulėję?. 
Reikėjo laiko visam tam pas! 
savinti, kad priešui prilygtom 
tokiom pat kovos priemonėm 
Didesnė narsa ar kelis kartus 
didesnis skaičius tegalėjo lai 
kinę persvarą, bet tokie lai 
mėjimai visos kovos negalėjo 
lemti ir nelėmė, kaip Šiaulių 
ar Durbės kautynės.

Mindaugas tą padėtį supra 
te, griebęsis krikšto, vainiką 
vimo taikos su pranašesniu 
savo priešu.

(B. D)
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— Naujų Metų sutikimą ruo 
šė Liet. Kat Bendruomenės 
choras Vila Zelinoie gimna
zijos salėje, kuris! praėjo ge
roj nuotaikoje,

Vila Anasfcacio ruošė Mok. 
Globėjų Būrelis, kur linksmu 
mo ir skanių užkandžių bei 
alučio buvo gausu. Tai vis 
tradiciniai Naujų Metų sutiki 
mai, ruošiami kiekvienais me 
tais.

— Lucija Šukytė baigė kon 
servatoriją, piano skyrių. For 
matūra bus 9 d Sausio su se 
kančia programa: 9 vai mi
šios Katedroje. 20 vai. įteiki 
mas diplomų Mackenzie Uni 
versiteto iškilmių salėje, Rua 
Maria Antonia, 403.

— iMisijonierius T. J. Bru 
žikos dar tebeilsisi Santa Ca
sa ligoninėje, Fernandinho 
Simonsen pastate, 5 aukštas, 
510 salėje. Turintieji laiko 
aplankykite ligonį.

— Gruodžio mėn. 29 d. bū
rys lietuviško jaunimo, lydi
mas kun J. Šeškevičiaus ir 
kun. J. Kidyko S. J. išvyko 
kelioms dienoms stovyklauti 
arti L bambos. «Sete Fontes» 
pusiausaly.

— Kun. Dr Milius išvyko 
keliolikai dienų atostogų Pa 
ranon, į Kondratų fazendą.

— Casa Verde lietuviams 
pranešama, kad tik šį sekma 
dienį parapijos bažnyčioje 
šv. Mišių nebus

— Kalėdų Eglutę, gruodžio 
mėn. 29 d. ruošė at kų ramo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
Jbylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 ■ 9 o Andvr 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 LIT VANIA* 
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.^78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko]būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA, 

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

Susisiekimas.- iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

vėje at kai ir p. M. Vinkšna, 
tienės vadovaujama mažųjų 
sekmadienio lietuviška mo
kykla. Mažučiai mokinukai iš 
pildė didesnę programos dalį 
Kalėdų senelis gausiai apdo
vanojo mokiniukus.

— Į Ateitininkų stovyklą 
Argent noje, Kordubos kalnuo 
se 4 d sausio išvyko sesutės 
Julija ir Jrenė Šimonytės ir 
A Sejunaitė. Pakeliui dienai 
sustos Porto Alegre ir porai 
dienų Urugvajaus sostinėje 
Montevideo.

— Laiškai: Br. Matelionytei 
Ed. Žalandauskui, t. Skurke- 
vičiutei, Ant. Balčiūnienei, N. 
Danieliui, L. Mitruliui J. Gu 
davičienei, M. Jonavičiutei, 
A. Pangonienei, P. Verzbickui 
Gigai Sejevičiutei. Pr. Luko 
ševičui, V.Tatarurui. I. Kut 
kienei, Jurgiui Matelioniui, E. 
Skurkevičiui, Pr. Zagorskie- 
nei. J Vepstui. A Kasparavi 
čiui, J. Krutulytei, R. Luns- 
kiui, Alb. Tijūnėliui, Butkams 
A. Andruškevičiui, S. Bakšiui 
K. Sadzevičiui, W. Zabielai, 
A. Dirsytei, Kl. Budėjui, E. 
Bartaškaitei, V. Bielskytei V. 
pundzevičiui.

— Jokūbas Katsas 34 m. 
amžiaus mirė sausio mėn 1 
d. naktį Pompeia ligoninėje. 
Nuliūdime paliko žmoną Ma
riją Alaburdaitę, penkerių me 
tų sūnelį Vladimirą, gimines. 
Palaidotass S. Caetano kapuo 
se. Septintos dienos mišios 
bus 8 d sausio " vai.- ryto 
Vila Zeiinoje.

São Paulo Katedros bokštai.

Visiems dalyvavusiems mano brangių tėvelių 

ONOS ir JONO JASAIČIŲ laidotuvėse, septintos 

dienos šv mišiose, pareiškusiems nuoširdžios užuo
jautos liūdesio valandoje, giminėms už parodytą di
delį rūpestį ir pagalbą laidotuvių metu, tariu nuo
širdų ačiū..

Vitas Jasaitis

— Šis laikraščio numeris 
išeina 4 puslapių del šventos 
dienos viduryje savaitės ir 
del nenumatytų techniškų 
kliūčių.

— Plečiantis didiesiems Lie 
tuvos miestams Vilniui ir iš da 
lies Kaunui, visoje Lietuvoje 

-prie stambesniųjų dvarų ku- 
rė>si miesteliai Miestelio kū 
rimosi pagrindą sudarydavo 
didžiojo kunigaikščio leidi
mai rengti vietoje turgus ir 
laikyti karčiamas. buvo mo
kestis didžiojo kunigaikščio 
iždui.

Miestelių kūrimąsi būdingai 
pavaizduoja didžiojo kuni
gaikščio Aleksandro 1495 m. 
raštas Žemaitijos seniūnui, ku 
riame rašoma: «Lenkėsi mums 
žemai ponas Mykolas Sirevi- 
čius ir prašė mus. kad leistu
me jam laikyti turgų jo Ža
garės dvare, ir pasakė mums, 
kad tai nekenks mūsų tur- 
gams Žemaičių žemėje Ir jei 
tai nebus ^alinga mūsų dva
rų turgams, tai mes sutinka
me tą turgų jo Žagarės dva
re leisti».

- Švediją paskatino užim
ti Pabaltijo kraštus Lietuvos 

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos dąrbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms). 

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo.

ir Lenkijos nusilpimas beka 
riaujant prieš Rusiją.

Jos karalius Karolis X Gus 
tavas 1655 m. vasarą, kai Ru 
sijos kariuomenė jau buvo pa 
siekusi Vilnių, trimis armijo
mis pradėjo pulti Dvi armi
jos per Prūsiją užpuolė Len
kiją, o trečioji per Livoniją 
ėjo į Lietuvą.

Lietuvos didikai visiškai 
pakriko.

— Senovės egiptiečiai na 
mie visi turėjo būti basi Ta
čiau kur nors eidami prisiriš 
davo po kojomis palmės lapų 
ar papiruso žievės karnų, ar 
ba net sandalus ar etiopiškas 
dailias kurpaites.

Asiriečiai vaikščiodavo ba
si. Tik jų karaliai ir didikai 
prisirišdavo sandalus ar kur
pes. Kariai dėvėdavo pinti
nius šikšnos batus net beveik 
iki Kelių ilgumo.

Senovės persai dėvėdavo 
iš priekio suvarstomus batus 
ir kurpes.

Hebrajų tik diduomenė ži
nojo sandalus. Tačiau namie 
ir ta diduomenė turėdavo bū 
ti basa.

VIENAM VYRUI GERA PRO
GA APSIVESTI. . .

Našlė, be vaikų ieško vyro 
ištekėii. Adresas: Rua Silvia, 
1225, Vila Gerte — São Cae
tano do Sul.

PAIEŠKOJIMAS

Meilutė Gaidukevienė Kone 
taneija, gyv. Lietuvoje, Ute
nos rajone, Norvaišių Taryb. 
ūkyje, ieško savo brolio AN
TANO MEILAUS, atvykusio į 
Braziliją prieš 30 su viršum 
metų Jo paskutinieji adresai 
yra buvę: Caixa Postai 129, 
Ibipora ir S,P.P. Villa Jotahy, 
Ėst. do Parana.

Kas turėtų apie šį asmenį 
kokių nors žinių, maloniai 
prašomi pranešti šiuo adresu: 
A \ alavičiūtė, Caixa Postai 
403, São Paulo arba kreiptis 
į Rua Uranium, 236 Brooklin, 
Sto. Amaro, Ėst São Paulo

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama. 976

V Zeliaa

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel. 35 8873.

»»»*.»» ft*
- VILA ZELINOS LIETU- 

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5978
Rev. Jonas Bružikas, S. J. 

Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo 
tel. 36-2628, Brasil.

— PARDUODAMAS SKLYPAS
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedies (už Lapa) Praça 
Sta. . Hedviges, 3. Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKLYPAI ILHABELA 
A CAPRI BRASILEIRA 

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15.000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevič
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