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Tra~\ ar Žiedas?
Neseniai mokslus einančio 

Liet jaunimo dra gija «Atei
tininkai» turėjo nepaprastą 
konferenciją apsvarstyti ypa- 
ting ems reikalam?- Ta pre
ga Š Amerikos ir Kanados 
at kų tarpe pravedė anketą 
— užklausimas. Vienas už
klausimas buvo; «Klek metų 
duodate At kų draugijos gy
venimui dar išeivi jo u* — 5, 
10. 15.. ?» Įvairūs buvo atsa 
kymai. Daugel moksleivių at
sakė: — «Bent 50 m » Mažiau 
metų — senieji ateitininkai

Taigi, lietuviškas jaunimas, 
ir išeivijoje gyvendamas, ma
no išlaikyti lietuviškas drau 
gijas bent 50 metų, tuo pa- 
č u ir lietuvybę Panašiai 
f nręskime ir čia gyveną išei 
viai lietuviai: jei tik turėsime 
ryžto ir noro išlaiky 
Sime lietuvybę, ir 
jaunoji karta jausis lie uvia s

Be abejo, met- šiandien sto 
vime prieš didingą uždavinį: 
Besu nykti trąšu s v e 
t i m u o s i n o s e o i š - i 
s * > «t i p a s- i u i \ > e 
Lietuvos >. e ’ « i 
r j škia, <urti dvasinės erd
vės -ietuvą pasaulyje t sa
vo kūrybiška gražia ietuv š 
ka kultūra ja (rikiuoti 1 lais
vojo pasaulio « a»biąsias tau 
tas Gyvai- išliksime ne vos 
ti vegetuodami, šia n taip 
♦ išsilaikydami’ lietuviais bet 
savo taut nę gyvybę iš- 
skleisdami kūrybos 
žiedais lietuviškąja kul 
tūra Ja didžioosis mūsų jau 
noji karta ir žavėsis svetimie 
ji Jie norės ir didžiuusis bū 
ti lietuv ais. Svetimosios tau
tos mus laikys aukštai sultū 
ringą tauta, verta laisvės ir 
pagalbos

Tai didingas, bet ir sunkus 
už a vinys Šiam uždaviniui 
ištesėti reikia ryžtingų, sti

Kàip Sovietijos Gyventojai Supirkinėja Auba
Pagal pastarojo meto pra

nešimus iš Sovietijos, auksas 
Sovietų Sąjungoje, būdamas 
viena priemonių tarptautinių 
mokėjimų srityje, sovietinėms 
Įstaigoms kai kuriais požiū
riai kelia nemažų rūpesčių. 
Vis dažniau iškyla nelegaliu 
būdu įsigyto aukso supirteinė 
i as sutaupome ar spekulia
cijos 1 ks. ms.

Pasaulio rinkose sovietinis 
rublis turi mažą perkamąją 
galią, tad vyriausybė verčia
ma tarptautinius sandėrius ap 
mokėti auksu, O pačioje So 
vietijoje, jos piliečiams pra 
dėjus dideliu mastu kaupti 

prių žnonių Vergiškai nesU- 
kiupti prieš nutautinančią ap
linką gali tik tik tie, kurie vi 
dujin ai yra dvasingi, atspa
rūs, jaučią savo lietuviškąją 
ir žmoniškąją vertę. Reikia 
žmonių vidujiniai apsispren
dusių už lietuvybę, o ne vien 
dėl gimimo ar kalbos esančių 
lietuviais; ž onių kurie dir 
ba ir aukojasi dėl lietuviško
sios bendruomenės ir kultu 
ros.

Tokiais tikrais lietuviais 
gali būti ir jaunimas, nors ir 
n bemokėtų dabar lietuvių 
kaibos Jos ga'i bačiau išmok 
ti, ja kalbančius gali 3upras'i 
ir turėti lietuviškąją sąmonę. 
Svarbu turėti lietuviškąją d va 
šią kurti ir my ėti savo ta - 
t ečius ėvynės meilė turi 
tapti patriotizmu, 
tai yra. tikra veiklia artimo 
meile. Mums, krikščionims, 
kiek Orevo meilė reiškiasi ar 
timo meile, tiek run o me lê 
iš s is k 1 e 1 d ž 1 a tau 
tie i ų meile. Iš jų 
mes kylę iš jų gavę tiek ge 
rybių su jais artimiausiai su 
sinšę Už tat Ii tnviškasis pa 
tdotizmas mum tampa Dievo 
mei!ė ii pilnojo žmogiškumo 
įrodymas štikimybė ietuvai 

krikščioniškai žiūrint
x r-a ištikimybė D i ■< 
vu i ir žmonišku
mu i 1 Be tikro patriotizmo 
esame dideliame pavojuje 
tapti besisvaidančiais skam
biais žodžiais, sustingusiais, 
apkerpėjusiais, savanaudžiai® 
mate ialistais Tokiems Die 
vas ir tauta turi tik tarnauti, 
o jie patys nieko neduoda. 
Mes ryžtumės Tautos Šventės 
proga bet kuria kaina būti 
pilnutiniais žmonėmis, lietu 
viais ir krikščionimis

(pagal Dr. J. Girnių,
Draugai 22 6 63 )

aukso atsargas ir supirkinėti 
svetimų kraštų valiutą, susi
rūpino Sovietijos vadai.

Sovietai supirkinėja pramo 
nes reikmenis iš technikoje 
daugiau pažengusių kraštų, 
jie dar įsigyja įvairaus pobū 
džio žaliavas bei didelius 
maisto kiekius, tačiau nesu
geba tą importą išbalansuoti 
savo eksportu Tai ypač lie
čia ryšius su Vakarų kraš 
tais. Tad įvairius pirkimus 
tenka apmokėti svetimąja, 
tvirtąja valiuta ar nemažomis 
savo aukso atsargomis Šalia 
Pietų Afrikos, sovietai yra 
antroje aukso gamintojų vie-

T1TO NEATVYKS Į 
SÃO PAULO. .

Sulig užsienio reikalų mi 
nisterijos nustatyta programa 
Tito į naujosios sostinės ae
rodromą atvyks 18 d rugsė 
jo 16 vai Programoje apie 
apsilankymą São Paulo ir 
Guanabaros estaduose nieko 
nėra 

toje pasaulyje 1946—1958 m. 
laikotarpy metinė sovietų auk 
so gamyba yra siekusi 15 mi 
lionų uncijų (tuo pačiu metu 
Kanados gamyba buvo 4,4 
mil une . JĄV - 1.7 mil ).

Kaip ir ki os pramonės ū 
šys Sovietijoje ir auksas yra 
valstybės monopolio žinioje. 
Jis kasamas dvejais būdais 

valstybiniu mastu panau
dojant geresnes technikos 
priemones ir v d. artelių, koo 
peratyvų besinaudojančių pri 
mityviais metodais Artelės 
prival vesti aukso sąskaity 
bą ir rastą auksą pristatyti 
valstybei Tačiau ir sovietų 
spauda dejuoja, kad įiiaty 
ma: esą dažnai pažeidžiami. 
Pagal tuos šaltinius auksas 
esąs vagiamas artelėse ir 
valstybės laikomose kasyklo
se. vz skelbta kad 5U kg 
«nejregistruoio» aukso rasta 
kažin šiokio Numitino Maga 
dano kasyklų inspektoriaus, 
bute dar 13 kg aukso rado 
pas keleiv.us Magadano aero 
drome ir pan

«Supirkinėtojai ir spekulian 
tai», to paties laikraščio ži
niomis, lyg musės sulekia iš 
viso krašto į rytims sritis ir 
aukso plovimo metu jie suge 
ba jį nelegaliai nupirkti

Spekuliacijos ir kt keliais 
įgytas russas Sovietijos pilie 
čių pardavinėjamas labai 
akštomis k inomi — brange 
nybių pirkliams, dantų tech 
nikams, įvairių pagražinimų 
dirbėjams Pvz, Sverdlovsko 
srity viena asmenų grupė su 
gebėjo per trumpą laiką į 
aukso žiedus auskarus ir apy 
rankes paversti daugiau kaip 
t 0 kg aukso

Sovietinė spauda skelbia, 
kad padėtis esanti aliarmuo 
janti, nes per dideli aukso 
kiek ai atsidūrę privačiose 
rankose ir dingsta pogrindy 
je. Vyksta aukse supirkinėto 
jų teismai i sovietų spaudo
je skelbiamos įvairios būdin
gos smulkmenos, pvz «pas 
suimtuosius rasta 6 kg auk
so. jis buvo >lepi <mas mui 
le virtuvės sienose, garažo 
duryse po g indimis ir net 
ka inėse» («rravdaUkr iny», 
šm sausiu 5 d), Maskvos 
«Izvestijos- (6 m. sausio 27, 
vasario 3 du. , skelbė žinias

KENNEDY PAT: JKÉ 
PRAŠOMAS GARANTIJAS

WAS TINGTONAS. Oficialia
me rašte, pasiųstame JAV bių 
parlamento valdančiai ir opo 
zicijas partijai, Kennedy pa
teikė visas prašytas garanti
jas, kai sutiktų ratifikuoti 
Maskvos sutarti, uždraudžiau 
č ą dalinai daryti atominius 
bandymus. Tame rašte prezi 
dentas garantuoja, kad Vy
riausybė imsis visų saugumo 
priemonių, Bendrojo Genera
linio Štabo ir civilių žinovų 
reikalaujamų, kad kiek tik 
galima sumažintų pavojus ir 
rizikas, kilsiančias dėl sutar
ties priėmimo, Tarp jų yra: 
tęsimas atominių bandymu po 
žemėmis, pasiruošimas reika 
le tuoj pradėti bandymus ir 
ore. išplėtimas aparatų tin
klo, i ajėgiančių atidengti su 
tarties pažeidimus

VIETNAME AŠTRĖJA KOvOS 
NET PIETUOSE

SAiGON Pagal valdžios 
pranešimus apie 120 partiza
nų buvo įsiveržę į pietus nuo 
sostinės esantį fortifikuotą 
k imą Damdoi Sukilėliai tu
rėjo net sunkiųjų ginklų. Ki
nijos gamybos. Jie visi buvo 
ItKviduoti ašt .oje kovoje. 
Prieš tai jie jau buvo apiplė- 
šę kaimą ir išžudę visą įgulą.

Sukilėliai taip pat buvo ap 
supę provincijos sostinę Cai 
Noue Dar neturima tikrų 1- 
nių apie ten vykstančias ko
vas.

Sakoma, kad sukilėliai taip
(pabaiga 6 pusi)

apie valiutos supirkinėtojus, 
įsigijusius «milibnų rublių ver 
tės nuosavybę», apie jsigvtus 
deimantus, tūkstančius JAV 
dolerių, net ir lėkštės dydžio 
gryno aukso imperatoriaus 
Aleksandro II jo medalį. Vi
sos brangenybės buvusios pa
slėptos valiutos supirkinėtojo 
dukters karste kapinėse..

Aukso Kaupimu Sovietijoje 
pirmoje eilėje susirūpinę gy
ventojai, turį didesnes paja
mas pvz aukštesnieji parti
niai pareigūnai ir ūkių admt 
nistratoriai, aukštesnio laips 
nio karininkai ir paprastieji 
spekuliantai Daugelis jų, iš 
savo atlyginimų negalėdami 
įsigyti namų, automobilių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų 
ar motociklų, pinigus inves 
tuoja į iš valstybės pavogtą 
auksą ir svetimų kra>tų va
liutas '• pilkieji sovietiniai 
piliečiai būtinų gyvenimo rei 
kmių atsisakydami dažnai per 
kasi auksą jį skirdami «juo
dajai dienai».

F Ita

KAS LEIDŽIA Šį NUMERI 
NEISPÊSI E! NUGI 89 METŲ-

SENU'! Ė EI.ZBIF TA
ZIGMANTIENÉ.

«M L » admtmstratoriui ją 
aplankius, ji ir klausia: «Ar 
jau turi, kas išleidžia sekantį 
numerį? Sako: Ne! «Tai duok, 
aš išleisiu Negalima leisti, 
kad vienintelis žiburėlis Bra
zilijoj užgestų Kiek išleidi
mas kainuoja?» «Tai tarp 12 
ir 15 ūksiančių kruzeirų», ne 
drąsiai taria administratorius 
žiūrėdamas kas bus toliau.

— Gerai. Aš dabar duosiu 
12 tūkstančių. Let įrašyk į 
listą, kad ir kitais metais ga
lėčiau išleisti. Leisiu, kolei 
gyva būsiu Dar turiu kokį 
skatiną gyvenu pa- gerą 
dukterį Anelę amerikonką 
Farlov, esu visu kuo aprūpiu 
ta ir pinigų duoda

— O iš kur kilusi, senele, 
kad tokia patrijotė? — klausia 
administratorius

— Esu nuo Marijampolės, 
išauginau 3 dukteris ir vieną 
sūnų, visus gerai išmokinau 
ir pati m- akla galiu skaityti 
laikraščius ir kt yg^s m< ku 
daug visokių giesm ų ir dai
nų. Ir čia, bematant užtraukė 
vieną po kitos dai gana ge
ru balsu Ji turi pre sa^ęs 
lietuviškas ka tiekas ir mal- 
daknyuę Šaltinį a u.- į ran. 
kas dienraštį «Draugą» tuo
jau pradėjo, kaip riešutą 
krimsti Skaito garsiai ir ge
rai. Pertraukdama skaitymą, 
vis pasakoja apie senovę i 
krai — įdomi sei.ukė, o su- 
džiūv s kaip nagutis.

Vargšelę nesenai parstūmė 
bežaizdami jų pačių du dide
li šunes ir griūdama išsilau
žė vieną koją per klubą. Ant 
operacijos stalo išgulėjo nuo 
9 valandos ryto iki po pietų 
ketvirtos. Tą koją taisė, šriu 
bavo, gipsavo, o ji tik Dievui 
aukojo savo kentėjimus. Pra
ėjo kiek mėnesių ir vėl eina,, 
jau net be lazdos. Ji sako; 
«Tik Dievas man grąžino 
sveikatą ir visame gyvenime 
man Dievas pade j . O dab^r 
Dievas baudžia pasaulį v so 
Liais žemės drebėjimais,sa s 
romis ir brangumu, nes žmo 
nės pasileido, neklauso savo 
Sutvėrėjo, Jie priveltas 
bausti.

Taigi ši senutė Elzbieta Zig 
mantienė gyvenant»; Tremem 
bè, São Paulo pakrašty te 
gul būna mums visiems pa
vyzdys. kaip reikia . mylėti 
Dievų ir Tėvynę. Ir kitus lie
tuvius senus ir jaunus jos 
pavyzdžiu kviečiu paremti 
«Mūsų I i tu ą> tą vienintelį 
Brazilijos lien višką žiburėlį, 
senutėm ž< džiais tariant; kad 
neužge tų.

«M L» AdminBbratorius

1



3' pusi. MUSŲ LIETUVA 19*3 m rugsėjo 14. <•.

Pokarinės Deportacijos Pavergtoje Lietuvoje
KAZYS JURGAITIS

(tąsa)

KAS DAIGIAUSIA BUVO 
TREMIAMA

Daugiausia trėmimai nu
siaubė Lietuvos kaimą Tatai 
dėl kalėtos priežasč ų. Visų 
pirma, kaip tik kaime icvie 
t ims reikėjo įvykdyti refor 
mas, t.y apversti augštyn 
kojomis visa tai, kas buvo 
šimtmečiais įaugę lietuvių šir 
din ir sąmonėū.- savo.

Antra — kaimo gyventojo 
turtingumą apspręsdavo j>o tu 
rimo sklypo dydis, kurio nu
slėpti neįmanoma O miestie 
čiui nustatyti, ar jis neturi 
kur paslėpęs atsarginį kostiu 
mą ar atraižą, ar ką pana
šaus, buvo sunkiau.

Trečia — kaip tik miestie
čiai daugiau suprato artėjan
tį pavojų, ir kurie tik jautėsi 
galį tapti represijų aukomis, 
laiku traukėsi į Vakarus. Kai 
miečiai labiau buvo prisirišę 
prie savo žemės ir todėl ma
žiau jų pasitraukė.

Su didžiausiu stropumu bu
vo įvykdyta mokytojų atran. 
ka visiems aišku, kad kai
mietis ūkininkas visų pirma 
klausė ir žiūrėjo ką pasakys 
mokytojas. Kaimo mokytojo 
autoritetas buvo neginčija
mas. Vadinasi, nepageidauja
mus mokytojus rei ėjo paša
linti pirm visko 1948 metais 
iš Girkalnio valsčiuje dirban
čių 52 mokytoju 13 buvo iš 
vežti. Dar keliolika buvo iš
vežti sekančiais metais.

neužteko represijų prieš 
atvirai reiškiančius nepasiten 
kinimą sovietine santvarka. 
Jau 1948 metais pradėta ieš 
keti pogrindinių, slaptų orga
nizacijų Tais metais Girkal
ni» progimnazijoje suimta 3 
moKy <»įa ir visa eilė moki
nių Rudenį Kauno Mokytojų 
Seminarijoje suimta keli dė - 
tytojii ir daugiau kaip 20 mo 

Kinių, kurių atlapo apatinėje 
pusėje buvo rasti b» v» ik mi 
kroskopinio dydžio trispal Tai 
ženkleliai

Universitetas tuo laku vos 
egzistavo. Nebuvo pastovus 
nei kl.usytojų. nei profesorių 
skaičius. Kasdien buvo lauk
ti! a viena kitam prieštarau
jančių potvarkiu, siudertų 
areštu dėstytojų kaitalioj mo. 
Jau 1945 metų ruden s ekiant 
papildyti universitetą šnipais 
komums ais prie universiteto 
bu'.o įsteigtas specialus sky- 
r i s, vadinamas DvPK (darbi 
mukų valstiečių patengia 
mieji kursai), uiden i pra
mintas «drapaku», į kurį bu 
vo priimami partijos ir NKVD 
parinkti asmenys, nepaisant 
išsilavin’mo. r šie kursai» 
per metus laiko išduodsvo 
brandos atestatą sunkiai pa 
rašą besuraitančiam komso 
molcui. Tai buvo universiteto 
•atnaujinimas» ir papildymas 
Šie kursai veil-ė. berods iki 
1949 metų 1950 m. Betygalo 
je dirbo mokytoja Do’ ydaity 
tė, kuriai niekalo nesisekė 
min inai įsimint daugybos ien 
telė, o drapako .šduotame 
atestate iš matematikos sto
vėjo «labai gerai» Tokių ir 
panašių «pedagogų» gavo pra 
retėję mokytojų kadrai.

išvežtųjų ūkininkų nebuvo 
kuo pakeisti, bet to nė ne-rei 
kėjo okupantui Išdaužtais lan 
gaiš, žolėjančios pirkios, dil 
gelių prižėlę darželiai buvo 
kaip pavaizdumo priemonė 
buudanč am pagalviai apie 
nepaklusnumą okupantui

SUSIDORt JIMAS SU 
IŠVEŽAMAISIAIS

Techniškasis išvežimu for
maluma- buvo visais atvejais 
toks pat Jau iš vakaro kai 
me pasirodo būreliu enkave
distų Vietiniai stribai šiam 
darbui buvo pril isti tik re
tais atvejais. Bet paskutinį,

P. Vaičiūnas

Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų! 
Jeigu jie kalbėtų daug ką pabylotų!
Aš ėjau per lauką. I aba«. mergužėle! — 
Net rugiai sušnaro girūže sužėlę..
Ak, tie vosilkėliai iš ingių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų daug ką pabylotų! 
-■ Ta taipogi labas! Vai. kkk vosilkėlių! 
ir jų žydrią puol&štę prie akių pakėliau! 
Ak. tie vosilkėliai iš rugių miglotu1 
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabyktu!

■ B »

1953 m. trėmimą vykdė lietu 
viai stribai ir milicija

Nakties metu išvežamojo 
sodyba būna apsupama Ryto 
šeštą vai ateina keliese en 
kavedistai j namus, pelekai 
to vyriau ybės nutarimą, l ad 
esi nepageidaujamas gyven o 
jas ir todėl esi perkeliamas» 
iš Lietuvos TSR ibų asir n 
gimui laiko 2 valandas Su 
savimi le stinas imti krovinys 
- 200 kg Jokių nuolaidų j » 
kių išimčių Galima įsi aiz 
duoti, kiek t m reikia smurto 
beširdiškumo kad negirdėtų 
aimanų ašarų klyksmo, sene 
lių ir ligonių vaitojimo Šitaip 
i pspardomus, šautuvų buožė 
mi »š paskos pastumdomus, 
pamušamus. arkliais suvežą 
arti įausion geležinkelio sto 
tin arb į miestelio centrą. 
Stambesnėse stotyse kaip 
Klaipėda Mažeikiai Kaunas, 
Radviliékis sudaromi ešaionai. 
Keturašiui Pulmano vagonui 
paprastai tenka 80 asmenų. 
Apie 60 vagonų ešalonas «pa 
puošt s kulkosvaidžio tarny 
ba ties trečiu vagonu užkal 
tomis vagonų durimis rieda 
rytuosna. Vagonai atidaromi 

kas antra diena, kad būtų ga 
Įima pašalinti lavonus. Neteko 
girdėti, kad tokie ešaionai 
būtų leisti per Maskvą Nuo 
Smolensko visi pasiunčiami 
Mič urinsko kryptimi ir Mask 
va aplenkiama lai visokius 
•švaros» sumetimais, be to, 
turbūt, kad nepastebėtu Mask 
voje begyveną ar besilanką 
žmonės iš užsienio

Kaip jau i inėta, pirmieji 
ešaionai buvo nuvežti į Vidu 
rinę Aziją būtent, Kirkiziją. 
Ant as vežimas buvo nukreip 
tas Sibiran maždaug iki Bai 
kalo — geležinkeliu ir įvai
riose vietose iki Šiaurės Led 
jūrio imtinai

1948 m. išvežtieji beveik be 
išimties pakliuvo miškų kirti- 
m darbams, vėlesnieji — kol 
chozams.

Vėlgi sunku aprašyti atvež 
tųjų būklę ir -nuotaikas Pas
kirstymo punktuose atvyksta 
kolchozų pirmininkai, derasi, 
kad negautų šeimų su mažais 
vaikais ar su seneliais o 
juos gavę, plūstasi, vėl apžiū 
rėję — išvadina banditais ->u 
sodina į sunkvežimį ar veži 

mą, parveža pas save ir ap
gyvendina po kęlias šeimas 
kokiame nors tvarte ar kita
me pastate.

Išvežtųjų turtas lieka kol
chozo nuosavybei, arba, ki
taip tariant, nuvaromas nie- 
kais.
, N ra jokios galimybės nu
statyti ar suskaičiuoti ištrem
tųjų tik liūs skaičius. Galima 
tik spėlioti kad jų skaičius 
siekė iki keliolikos % visų 
gyventoju

IŠVEŽI I SAVO TIKSLO 
D\UGEL1l ATVEJŲ 

NEATS1EKÉ

is» pirma išv» žimais buvo 
siekiama palaužti .• lit nį pa 
s riešinimą Toliau — -usilp 
ninti lietuvių tautinį vie» tisu 
ma nes j išvežtųjų 1 etuvių 
vietas atveždavo «vyresni! j j 
broliu rusų Kaimuose šie 
«giminaičiai' apsu. vei ti ne
drįso bet miesteliuose jų 
knibždėte knibždėjo Šiuo lai 
k u jų skaičius yra dar labia i 
padidėjęs ypačiai miestuose» 
ir vis dar didinamas.

tusų svarbiausias tikslas 
buvo nutautinti r išnaikinti 
atspariausią lietuvių t utos 
da į ir uo pačiu gauti vergiš 
kos darbo jėgos Sib ro taigo
je Bet rezultatas rusams a- 
vosi nelauktas išvežtieji ne 
tik kad nejsiliejė iiusų masę, 
bet atvirkščiai ž' miai išsis 
kyrė ir demonutraiy via' visur 
pasirod» 'Panašesniais Sibir i 
lietuvio vardas nekrito Sta
čiai stebėtinai retas atsitiki 
mas. kad lietuvis ar lietuvai
tė apsivestų su rusu. Tokiu 
vedybų kur kas gausiau pa 
čioje Lietuvoje

(B D)

/ B 03 I 15 A £
■Sibiras . — šis žodis lie

tuviui šimtus šiurpių asoci- 
jacijų lyg tai būtų minimas 
šios žemės pragaras, kuria 
me Kenčiu uuiiij »nai gyvų 
būtyoių, despotiško režimo 
ištremtų iš savo namų.

Lietuvių Enciklopedija
XX / i i me tome <psl. 355 364) 
išsamiai duoda žinių apie 

5 šj Kraštu Beabejo, bus pra 
j vartų skaitytojams plačiau 

i; susipažinti kas yra Sibiras, 
kur gal ne vieno dar ir gi
minių tebeesama, ne savo 

,. valia teu «uukelevusių» ..
Kadangi retas šio laikraš
čio skaitytojas turi įsigijęs 

j? « Lietuvių Enciklopediją»» tai 
redakcija nori bent šiuo at. 
veju skaitytojama pasitar 

j naųti ir suteikti žinių, ku
rių vargiai taip išsamiai 
rasite bet- kurioje kitoje en 
ciklopedijoje apie Sibirą ir 
Sibiro lietuvius.

(Red )

SIBIRAS visa šiaurinės Azi 
jos dal s, priklausanti Arkti
kos vandenyno. Ochotsko ir 
Beringo jūrų basei ams Jo 
geografinis plotas apima 10 
milijonų kvadratinių kilo
metrų, ir pagal 1960 .. davi
nius turi per 23 milijonus gy- 
ventojų Keršai šiaurės pie 
tų 1 ūkine, Sibiras yra apie 
3.500 km , o išilgai 7 000 km

Po itiniu administraciniu at 
žvilgiu Sibiras apima visą azi 
jinę Sovietų Sąjungos dalį su 
Pamario kraštu (Primorski-j 
kraj) m Sachalino sala, bet 
be vakarų Turkestano, kur 
gyvena turkų grupės tautos.

Sovietų administracinėj sis
temoj Sibiras priklau o vad. 
Rusijos sovietinei socialisti
nei respublikai ir yra pada
lintas į 18 vienetų, sugrupuo
tų į 3 grupes: Vakarų Sibiras 
(2 423 400 km2, 11.7 mil. gy 
ventojų; 1954 m) sudaro liu 
menio, Kurgano, Omsko, No 

vosibirsko, Tomsko Kemero 
vo sritys ir Altajaus kraštas; 
Rytų Sibiras (7 201 990 km 2 
72 mil gyventoju) sudaro 
Čito- ir Irkubsko sritys. Jaku 
tų ir Buriatų Mongo ų «auto 
nominės respublikos», Tuvos 
«autonominė» sritis ir Krasno 
jarsko kraštas; Tolimuosius 
Rytu (3 106 900 km 2, 5.1 mil 
gyventojų) sudaro muro. Ma 
gadano ir achalino sritys, 
Chabarovsko ir Jamario kraš 
tau Tat politiniu administrate! 
niu atžvilgi Sibiras yra di
desnis (12.732 200 km 2. per 
24 mil gyventojų) už Sibirą 
geografiniu atžvilgiu Papras 
tai Sibiras yra dalijamas j dvį 
dalis: vakarų Sibirą arp I ra 
lo kalnų ir JeniM jaus upės 
(žemuma pietuose pereinanti 
į Altajaus kalaus ir rytų Sibi 
rą kuriam atitenka vis liku 
šioji ir d: iesn <>įi dalis dan 
giausiakalnuota, išskyrus šiau 
rėš pakraštį.

KLIMATAS išskyr ■« rytų 
pajūrį, griežtai kontinentinis 
su labai šaltomis žiemomis ir 

rytų dalyje laoai sausomis. 
Beveik viso Sibire vidurkinė 
metų temperatūra yra 0°C. o 
šiaurės rytų dalyje 15 18°C. 
Vidurkinė pirmojo mėnesio 
temperature 20 48°C vercho- 
janske 1892 m buvo už egis- 
truota I mėn vieną rytą 67 6° 
C Šį šiaurės pusrutulio šal
čiausios vietos rekordą 1930 
m «paveržė Oim akonas su 
■kaitą užregistruota 71°C tem
peratūra Ligi 1960 m žemes 
nė kaip 60°C temperatūra už 
registruota šimte vietų.

vasaros vėsios ir trumpos 
šiaurės dalyje, bet karš os 
(Karštesnės negu turėtų bū i 
pa ai geografinį plotį) pietų 
dalyje Didesnė jo Sibiro daly 
je podirvis amžinai įšalęs; 
šiaurės pakraštyje vasara at
šyla tik plonas (apie 30 cm 
storo) žemės paviršiaus šiuo 
ksnis. o toliau j pietus atšyla 
per 1 mtr. storio. Klimatas 
drė aesnis vakarų dalyje; 
šiaurės ir rytų dalyje drėg 
mentį;iškrenta per puse ma
žiau-.7; .j

□augiau kaip pu ė viso lo 
t • apaugusi pirmykščiu įnin
ku - taiga; undroms tenka 
2.7 mil. km.2 Vidurinio ir 
vakarų S>ibiro mišraus miško 
juosia pietų linkme pamaži! 
pereina į žolių tyrumas 
stepes. ji

Didžiosios Sibiro upės, iš
skyrus Amūrą teka į Arktikos 
vandenyną. Visų jų deltos yra 
anapus poliiračio Upės bū- 
ding s ilgu apledėjimu dide
liais pavasario potvyniais ir 
va aros vandeningumu. Iš vi 
so upės sudaro apie 100.000 
km vandens kelių Dirvos 
daugiausia šilainės — jauri- 
nės ir pietų dalyje pasižymi 
derlingumu Žemdirbystei ge 
riausiai tinka vakarų ir pietų 
vakarų dalių dirvožemiai kur 
didžiuliuose plotuose išplitęs 
juodžemis. Kai Kur, ypačiai 
tarpkaifiių slėniuose yra rau
donžemio dirvų Gyvuliai pri 
klauso palearktinei sričiai. 
Taigi būdingi brangiakailiai 
(sąbalis. kiaunė, bebrus); tun 
d£ái — lemingas, arktine la

2
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PALENGVINIMAS LIETUVOS 
PASAIS ĮVAŽIAVIMAS Į 

VOKIETIJA

Rugp 19 d raštu Fed Vo
kietijos užsienio reikalų, mi 
nisterija pranešė VLIKo Vykd 
Tary bos U R T Vald d r P Kar 
veliui, kad Fed Vokietijos 
Pasiuntinybės ir Konsulatai, 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kai 
myninių valstybių piliečiams 
prąšant vizos įvažiuoti į Vo
kietiją nebebus įpareigoti atsi 
klausti Bonnos ir ga ės teik 
ti Vizas paprasta tvarka kaip 
ir visų kitų draugiškų valsty- 
biu ‘piliečiams

Vli Ko VT ’ žsienio Tarny 
ba praėj metų spali mėn 
buvo įteikusi Vokietijos vy 
r jaunybei memorandumą, p-a 
švdama Lietuvos asus turiu 
tie aš enims leisti laisvai1 
įvažiuoti į okietiją

Palankiai išsprendus prašy 
mus, atpuola iki šiol buvę 
sunkumai vizoms gauti °asai 
išduodami' Nėprikl Lietuvos 
atstovybių ir konsulatų.

12 JI EGZILŲ SOČI L’STŲ 
KONFERENCIJA AMSTER

DAME

. Rugsėjo 7 8 dd. Amsterda
me, Olandijoje įvyko dvylik
toji vidurio ir rytų Europos 
socialistų sąjungom konferen
cija. Joje dalyvavo Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Jugoslavijos, Latvijos Lietu 
vos, Lenkijos, Rumunijos, Uk 
raiųos.ir Vengrijos socialde
mokratų partijos delegatai eg 
žilyje .Konferencijoje buvo 
aptarta pastar» jo meto vy
kių raid rytų Europoje ir so 
cialistinių partijų tolimesnį 
1 ėn iradarbiavimą išeivijoje

a»» 'ta istų sąjungos egzily- 
je Posėdžiuose dalyvavo ir 
I, )c' ; likimo Internacior alo ir 
j i na iii a'stovai Pati vidur o 
iš rytu (įropos’ soc, s ga tu- 
i i '/glaudžius' ryšius su Sočia 
lįstų nternacionalu S-gos 
Dariai dalyvavo ir Amsterdã 
me šaukiamame Soc. Interna 
cionalo kongrese — jis vyko 
rugsejė 9-12‘d.d.

Pasaulinio Komunizmo LuZis
Maskvos ir Pekino^vaįžybos ir konfliktas turi ir turės 

didelių padarinių į Kiėjc abiejų šalininkų visuose konti 
partijos skaičiuosenentunse — Kom

( ąsa iš 36 nr ),

’ndone 
niiT) ir 
(1W0 ') 
šHpi i 

akt” ’■ s

Pati didžioji Pekino *ali 
minkė žinoma yra ^Min j?fi 
kom p r J ja turinti didžiau 
šią kom nariu skaičių pašau 
ly 17 milionų. Kinijos ko 
munistu nartija oalaiKoir vėl 
pn p diniu svvravimu valdau 
čios nartiina šreurės Korėto- 
je (1.120 000 nariui ir šiauri. 
D'ame Viptname f60n oon) d^r 
Pekiną naiflik' «tinri 
zijns knm nart’ja <2 
Japonijos knm n ja 
nariu) '’’rio opk’on 
dar smuik '•«
partijos Rurmoje Kambodžo
je Laose Maišiuose irrR’» 
me '"rh”iland) Mo^góiims 
(45 000) ir Tndiios (300 ono) 
kom nart’ins va pro=ovínt; 
nėję stpvvk'nip N?.n»G<sanf 
Kinijos ganto« paramos 
bu knmunictnmiž. už IpUį 
Sąjunga naci'sakė ne1ega”os 
Art Rvtun«p »’òjkiansioe knm. 
partijos Trake 'ran? ’phono 
n? 'irfioip. r’n kiinip ir r-'i 
pro salėje R to dar Mask 
vos laikysena nelaiko dvi 
smulkios ir ipgabns partijos 
Izraelyje ir Clpilnne Tuo tar 
pn nelegalios bet kini vei 
kiamos partiios kanale °a- 
kistane ir Filipinuose vises 
pasi ak? už Pekiną.

24 Azijoje veiki- nčios kom 
partijos bendrai trr’ 21.5 mil- 
nariu Dešimts iš tu partijų 
su °1 m'l nariu šliejasi prie 
Pekino b?i jo laikysenos Tad 
išvadoje Azijoje susiduriame

Vid ir r\-u ^'įropos soc. 
s gos konferencijose ' ietuv ų 
Socialdemokra+u Partijos De 
legatūra atstovaus VLIK© 
Vykd Tarybos pirm J, Glem 
ža (Vokietija) inž J Vilčins
kas (Cidž Britanija), J. Pe
traitis (Vokietija) ir P. Jukne 
vičius (Belgija).

su kinų į akos pranašumu.

KOKIA VA ŽOVŲ GALIA IR 
KOKIOS GA IMYBÊS 

"LAIMĖTI?

Ptagal paskutinius oficialius 
duomenis, bendras organizuo 
tų komunistu «kaičius pasau
lyje siekia 41 6 mi1io»nų jie 
yra n^iais 88 nart’iu kotu 
ri'iosp kontinentuose ’ngal 
ankščiai) natin^ą apžvalgą 
galima nn«*atvti i-ad 76 par
tijos su 20 2 m’’ n»r’H nalai- 
ko Maskva, ir t? n-»’Hh> «u 
anie 21 mil nariu stoja Peki 
no pusėie Visos jos išsky- 
rus dvi, yra kom. partijos 
valdomuose Azijos kraštuose.

Didžioji partijų auguma 
Yra Maskvos, nusėje. tuo tar 
pu abu mržovai narių akai 
činmi beveik lygūs, o Peki
nas tu šalininkų turi kiek 
daugiau Tau vien dėt tn Ki 
p» o« kom nartija nekartą 
siū’vdavo kviesti tarptautinį 
visu partijų «uvažiavim ir 
jame halsus skaičiuoti pagal 
kiekv enoje par ‘ i joje esamą 
balsu skaičių Tad Pekinas 
galėtu įsigyti balsų daugumą 
ir aišku kad Maskva tai min 
čiai vis priešinosi

Pasaulio komunistu judėji 
me įsivyravusį lūži dar padi 
dina revizionistinės nuotaikos 
ir jos s ipriai pasireiškia Tt«a 
lijojo Lenkijoje ir Vengrijoje 
veikiančiose partijose be to 
dar ir Jugoslavijoje Nors tie 
revizionistai ir palaiko ivask 
vą jos Kon likt? su Kinija, ta
čiau jų laikysena skirtinga 
nuo Chruščiovo pažiūru

Dabartinė padėtis, pagal 
Brun« Kalriiaš a škiai budy- 
ja anie vis d deja čius komu 
nistinio pastato plyšius Ko 
munistinis judėjimas jau sus
ki ęs Abu didieji varžo ai 
v» da kova pasinaudodami lei 
diniais ir radijo programomis

Benediktas Rutkunas

Liejas Jaulė...
Liejas saulė iš dangaus - 
aukso motina žmogaus, 
šyvo 
kupina svaigaus —

Kas to šyvo 
gers, raga — 
bu-, p r amžius juunas gyvas 
lyg tas pasėlis ankstyvas, 
lyg pavasario alyvas 
To mirtis šalta, beūantė 
niekad, niekad nesugaus!

NAUJA DRAUGYSTES 
DEKADA SU LENKAIS

Balandžio 15 25 d.d vėl su 
organizuota Lietuvos ir Len
kijos draugystės dekada Šį 
kartą dekadon buvo įjungti 
Kauno ir Lenkijos miesto - 
Bialystok (buv B iistogė) me 
nininkai, prop sz-andininkai ir 
kt Balandžio 15 d per Vil
niaus rad ją nurodyta, kad 
nuoširdi lietuviu enkų drau 
gystė buvo gimusi dar gilio 
je senovėje, o stiprėjusi bol
ševikmečio laikais Dekada 
buvo vykdoma ne t k per a- 
diją. organizuoti pokalbiai a- 
pie Lietuvą ar Lenkiją šių 
dviejų miestų įmonėse, mo
kyklose klubuos? knygynuo
se buvo pardavinėjamos Ipr 
kų ar lietuvių rašy ojų knv 
gos aiškinta, kokių «laimėji 
mų> pa iekę lenkai stoję į so 
cia istinį kelią ir p n.

ir įvairiuose kraštuose slap
ta remia savo šalininkus 
Nors galutinis lūžis dar nėra 
įvykęs faktas, tačiau netenka 
daug skirti ir vilties į sėk
mingą pasaulinio komunistų 
judėjimo ateitį.

(B D)

MOKSLE.VIAI IR INTERNA
CIONALINIS AUKLĖJIMAS

Lietuvoje švietimo ministe
rija išleido specialią knygą 
apie internacionalinį moks
leivių auklėjimą mokykloje. 
Tai straip nių riekinys — 
esą, lietuviškasis jaunimas tu 
rįs būti auklėjamas ne «tau
tinio užsisklendimo>, bet par
tijos skiepijamo vadinamo pro 
lelarinio internacionalizmo 
dvasioje,

KAI «DRAUGYSTÊN» 
SI VEDAMI UKRAINOJ IR 
LIETUVOS MOKYTOJAI

Balan žio mėn. į ietuvą 
buvo atvykę Ukrainos, Kirov 
grado «rities švietimo darbi# 
tojai aplankę Vilniaus. K u- 
no. Ukmerge* - anevežio n o 
k\ k b «• | Ukra ne švyko 
lietuvi pedagogų grupė. To
kios kėlu net- bei e-u si pa žiu t- 
mai. tikima labiau artinsią 
tautas, tiksliau lie’uvišką- 
ją labiau apšviesią komunisti 
nėję dvasioje

pė;'Stepėms — švilpikai:
GYVENTOJAI pagal savo 

kilmę skirtingi į dvi pagrin
dines grupes.- čiabuviai ir eu 
ropiečiai — daugiausia rusai 
ir nuo 1930 prievarta apgy
vendinti ukca niečiai Visame 
Sibire 1959 m buvo 23.573 300 
gyventojų

Seniausiais Sibiro gyvento 
jais laikomi ostiakai ir jeni- 
siejai, sutinkami išilgai Jeni 
siejaus nuo Jeniseisko iki 
Tunguskos Jie nėra giminin
gi Obės baseino os akams ir 
nepriklauso mongolų grupei 
Mongolų grupei priklauso bu 
riatai (252 000), tiurkų — ja- 
kutai (236 000). altajai (45 000), 
chakasai (57.000), tuvai (100 
€00). šorcai (15 C00), totoriai, 
bucharai ir tofalarai; semoje- 
dų — nencai (25 000), selkųpai 
(4 000), paleozijiečių ėiukčaj 
(12 000), koriakai (6 300), itel 
menai (1100), mandžiūrų tun 
guzų-evenkai (24 000), evėnai 
(9.000), nanaicai (8.000), ulčai 

očai, orokai, udegeijai Ne 

priskirtini jokiai etninei gru
pei yra jukagirai, nivchai 
(4 000), ketai (1 000), eskimai 
(1.100) ir aleutai.

Čiabuviai daugiausia verčia 
si medžiokle, žvejyba, elnių 
laikymu (Žiemos metu elniai 
įkinkomi j roges ir jais leng 
vai pasiekiama vietovė ku 
rion norima patekti. Taipogi 
čiabuviai minta elnių mėsa 
ir geria jų pieną.

Žemės ūkio svarbiausios 
sritys yra Omsko. N. vosibirs 
ko ir Tomsko apylinkėse I y 
tų Sibiras žemės ūkiu verčia 
si Anga» os upės baseine. So 
drios ganyklų žolės dėka Si 
biro karvių pienas turi didės 
nį riebalų procentą (5%) net 
už Danijos karvių pieną. Iš 
viso Sibire yra apie 22 mil. 
ha dirbamos žemės, iš kur 
per 7 mil ha pradėta kulti 
vuo:i nuo 1955 m, pietų da 
lies stepėse Pagrindinė javų 
kultūra yra vasariniai kv e 
čiai, kuriais užsėjama apie 

pusės visų p»oių Po jų eina 
avižos, rugiai miežiai, linai-, 
saulėgrąžos, cukriniai runke
liai

S biras yra labai turtingas 
mineralinėmis žaliavomis ir 
tauriaisiais metalais Akmens 
anglies telkiniai vien Kuzba- 
se (Kuzos upės baseine \ak 
Sibiro daly (yra 900 000 000 00 
tonų t y. didžiausi pasaulyje), 
o neseniai išalkinti jo ište 
kiiai rytu t- hi»-e yra 7 000 000. 
000 tonu Sovietų Sąjunga 
gauna (1961 m iš Sibiro 75% 
vi o iškasa o akme s an 
glies 65% cino 65% aukso, 
80% uptu energijos. 80% me 
džio. Tomsko apylinkėse yra 
didžiausi visoj Sovietų Sąjun 
goj geležies rū. os telkiniai. 
Didžiausios aukso kasyklos 
y a prie Lenos intako Vitimo 
su centru Bobaido kur gau 
narna per 25% viso iškasamo 
aukso Sidabro daugiausia 
randama /.muro intako Silkos 
baseine su centru Nerčinsku. 
Be to, daugybėj vietų aptikta 

kitų mineralinių turtų: naftos 
vario rūdos, švino, cinko, ura 
no rūdos, magmo, grafito 
ir kt

Vieni iš didžiausių pramo
ninių deimantų telkinių aptik
ta 1960 m rytų Sibiro tundroj 
tarp Lenos ir jo intako Nilu 
jo Jų kasyklų centrai yra 
prie Lenos.

Mineraljnių žaliavų atiden
gimo vietose kuriami nauji 
pramonės miestai, pav. No- 
rilskas poliarinėje juostoje 
netoli Jenisiejaus deltos, iš 
augo per keletą metų amži
nai įšalusioje tundroje į 
100.000 gyv. didmiestį tik dėl 
to, kad ten buvo aptikti dide 
Ii telkiniai akmens anglies, 
vario, nikelio, platinos, auk
so, sidabro, kobalto, ir kad 
ten buvo apgyvendinti TREM
TINIAI PRIVERČIAMIESIEMS 
VERGŲ Darbams (Red. pa
braukia)

Visi naujieji (nuo 1920 m) 
Sibiro pramonės miestai ku

riais didžiuojas sovietiria 
propagandistai kaip i dinin- 
kais nuostabių lainiėjiruu po- 
liarnėje žiauraus k» n aio ju< s 
toje pastatyti t r e m’t » u . ų 
vergų k o c e n >: r a c • 
jos s to v y k 1 u kalinių 
kurių daugumas m - 
rė nuo epakenčla
mų klimato sąlygų 
ir bado dar staty
bos metu Tačiau 
m i e s f u statymas ne
su e i t r u k d ė nes į mi
rų s i ų j ų vietą atga 
benami kiti politic , 
niai kaliniai. T ip 
pat ir šiaurės Sibi
re miner, žaliavų 
ir aukso kasyklo
se visa sunkiausia 
dar na atlieka trem
tiniai ir kalio i a i.

(Red. perbraukta.)

(B. D.)
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Bronius Zumeris

Vos pabudęs, anksti rytą, 
pamačiau šalia savę atvers* 
ta nuostabią knygą. Pradėjau 
skaityti. Bet jau pirmame pus 
lapyje nesupratau nė vieno 
žodžio

Tito liepsnojantis rytas žai 
dė lyg nepasotinamas džiaugs 
mas Aš stebėjau deganti vi
satos altorių Jo spinduliuose 
sėmiau viltis ir svajone.

Kaip kulka gręžė mano 
aky» būtie kolonas. Bet aš 
bijojau žengti. Jaučiau žemę

MŪSŲ PASAKOS

Žvirbliai
Vieną sykj žvirbliai antsto 

go susišaukė didelį seimą. 
Čirškė tarėsi kas daryti kad 
Būtų geriau ir linksmiau gy
veni; nutarė pasidaryti alaus, 
įiada uoti, drauge pa i 
džiaugti

Ket kas darys alų? — 
klausinėjo žvirbliai vienas ki- 
tų. Visi nutilo, snapelius nu
leido. Vienas, pasiprašęs bal
so, ne irąsiai tarė:

— B olyčiai! aš negaliu a- 
jaus daryti man lizdelį vėjas 
nukreipė, turiu jį taisyti, 
ramstyti

- O aš turiu vaikelius pe
nėti, sučirškė kitas.

— Mano patelė peri, — at
sitiesė trečiasis: turiu kas 
dien jai pietų paruošti. Nega 
liu del alau?- -aisti

i — O mano patelę katė su
ėdė. i ikau vienas su mažų 
vaikelių būriu

l‘r taip kikvienas teisinosi, 
kad tik išsisukti nuo alaus 
darynf • Daoar senas žvir 
bits? šėimo pirminiokas pra 
b.lšį’

* Vyručiai nors ir norim 
alaus, bet niekas mūsų nemo 
ka jo daryti Reikia rimtai 
šis dalykas pasvarstyti. Aš 
patariu štai ką; ūkininkas, 
kurio čiukure aš turiu lizde
lį, taršo’1 vestuves ir jau bus 
'pradėjęs alų daryti. Mačiau, 
miežių salyklai pamerkė, dai 

„gįna^ ųpynius džiovina. Tūpė 
damas čiukure aš stebėsiu, 
kaip jis tą alų daro, o pas
kui jums papasakosiu

Birbilai nudžiugo — čirš- 
kė, šokinėjo* sparneliais plas 
nojo

— Puikiai dėde sugalvojai? 
Pasidarysim alučio, kaimynus 

ir nedrįsau atsistoti. Aš bu
vau ta ytum aklas. Ištiesto
mis rankomis graibiausi apie 
sarę, nesuprasdama* daiktų 
reikšmės ir kas toje knygo
je parašyta

Verkdamas draskiau savo 
bejėgiškumą!

...O šalia manęs gulėjo at
versta knyga su daugybe pus 
lapių, kurių aš nemokėjau 
perskaityti.

Tos knygos vardas... gyve
nimas.

paeikvieeim, šoksim, dainuo 
sim. visi drauge džiaugsimės! 
— Čirškė žvirbliai.

Senis žvirblis tupi čiukure 
ir žiuri, kaip ūkininkas alų 
daro. Ugnis per dienas ir 
naktis kūrenasi Žvirbliui dū 
mai akis ėda. Bet jis kenčia, 
mokosi. Mato didžiausius ku
bilus kur tekina alų. kitame 
visa vėsina dar kitame duo
da alui gyventi: apynių deda, 
valyklos pila Ir j b< sus ko- 
šia. O to vandenėlio' Verda 
ir verda katilai ant ugnies.

— Kiefc čia darbo prie to 
alaus’ — net pasipurtė žiūrė
damas žvirblis — Žmonių su 
sirinks kelios dešimtys, ir 
ir tiek kubilų alaus padary. 
ta! O mūs, žvirblių — šimtai 
tūkstančių'. Kame mūsų ku
bilai, bosai, katilai? Su saly- 
klomis — ne bėda: mielių 
yra laukuose — prisikulsim, 
apyniai taip pat ne visur nu
imti, bet su indais.. su vie
ta... V sur katės, varnos, viš
tos Gyvas vargas — įgalvo- 
jo tupėdamas senis žvirblis. 
Galt gale, štai ką sumanė:

— Ką tie jaunikliai apie 
darbą išmano! Verčiau, nieko 
nesakęs pats pasidarysiu a- 
laus Jei pavyks geras pada
ryti, paskui ir kitiems pada
rysiu.

Kaip sumanė taip ir pada 
rė Tuoj išlupo iš miežio var 
pos grūdą, ir nusinešęs, įmer 
kė j karvės pėdos prily a 
duobelę ant kelio Nuskynė 
apynio spurgą, ir vėl nu ne 
šęs įmerkė prie miežio gru 
do duobelėje šokinėja aplin 
kui žvirblis, spardosi, alų da 
ro, vėsina Kol grūdas išmir 
ko, papampo, o spurga pa 
purto, vanduo duobelėj prieš

Ada Karvelytė Dubauskienė

Susimastymas
O. Kristau, o Dieve geriausias, 
Kaip menka dulkelė esu — 
Dreba žemė po kojom, Aukščiausias, 
Čia esu — čia nesu.»

Ir mastau, kad nerimt, ir ilgėtis,
Ir mylėti tu čionai ateini

k, kaip keista, ir nori stebėtis, 
Čia esi — čia nesi...

saulę ėmė putoti Žvirblelis 
džiaugiasi, kad jo alutis ge 
rai gyvena Paragavo ge
ras! A situpęs prie duobelės 
jr geria Rodo?- daug eria, 
be duobelėje alaus vis tebė 
ra. O juk Dievo dovanos ne 
laistysi veltui, re kia išgerti. 
Gė?£ žvirbleli-, gėrė kol pa
sigėrė Pasigėręs, senis spar 
nelius išskleidęs, kojeles iš
tiesęs prieš saulę vėjoj vo
liojasi

Kur buvęs, kur nebuvęs, 
katinas - kapt ir nutvėrė 
žvirblelį, Žvirblelis prašosi:

— Katinėli broleli, aš ne
kaltas! Aš negirtas tik taip 
sai, juokais voliojausi, pa 
leisk! Nepjauk, brolyti!

— Plausiu, piausiu! gyvo 
nepaleisiu! - niurna katinas, 
ūsus kraipydamas — Dievas 
davė gerą kąsnį negaliu pa 
leisti

ir niurnėdamas katinas vėl 
ka žvirblį į sausumą

Mato žvirblelis jog mirtis 
jau ant nosies, drebėdamas 
čirškia:

— Žadi piauti Sakai, Die 
vas davė kąsnį, tai bent per 
sižegne k pirma..

— Teisybę sakai, suniurnė
jo k tinas, ir pasidėjęs žvir
blį kelia kola >°gnotis

Prrrr žvirblelis ir nuskrido 
jam iš nagų! Įpuolęs į kar
klynus, džiaugiasi, šokinėja, 
čiauška;

— Negirtas nesivoliok — 
Dievo duotas — nesižegnokv

Katinas žiūrėdamas į žvir 
blį vypt lypt vaiposi, seilę 
ryja ūsus kraipo — viau 
miau!

- Sugausiu dar aš tave, ne 
sididžiuok!

- Ar žinai jog stipriausia 
jėga pasaulyje yra meilė?

A T.

JUOKAI

SUMAIŠĖ

Mokslininkai dažnai būna 
išsiblaškę, ir apie juos paša 
kojama visokiausių anekdotų. 
Toks įdomus pasakojimas yra 
ir apie Amperą.

Mokslininkas grįžo vėlai 
vakare namo Pareinant jam 
smarkiai l’jo Grįžęs jis nuė 
go j miega nąjj. savo šlapią 
skėtį atsargiai paguldė į lo
vą, o pats atsistojo į kampą 
išdžiūti.

— Švedų dailininke Larso- 
nas labai mėgo literatūrą. 
Pats turėjo savo biblioteką.

Bičiulis kartą paklausė jį:
- Tamsia, tur būt, esi la

bai išsimoiulinęs jei perskti 
tei tiek daug knygų?

Dailininkas šyptelėjo ir at
sakė:

— Skaitau daug, bet greit

DAINA
Ko ciu’bi

Ko čiulbi, lakštute, palangėj, 
Sparneliais ko taip plazdeni 
Nubėk į Tėvynę mūs mielą 
Kurią su daina man meni.

Nuskrisk pas močiutę tėvelį 
Pas mylimą mano nulėk, 
Ir sunkų vargelį nedalią 
Palangėj visiems iščiulbėk.

Nuneški paguodos žodelį 
Sakvki kad sunki nešta 
Oi spaudžia manąją širdelę 
Kad laimės pasauly nėra.

— ATEINANTĮ sekmadienį, 
po 9 va L mišių, įvyks mėne
sinis Moksleivių At kų visuo 
tinis susirinkimas. Visi kvie
čiami dalyvauti

— Linksmas lietuviškas su. 
batvakaris bus spalio 24 d 
7 vai vakare, Ramovėje Pa
skirkite šį vakarą praleisti 
kartu su lietuvišku jaunimu.

pamirštu, ką esu skaitęs Kai 
esi daug skaitęs ir daug už
miršęs, tai tas kas išliko, ir 
vadinasi išsimokslinimu

KADA NAUDOTI VAISTUS

Pas gydytoją atėjo storas 
vyras ir paprašė vaistų prieš 
nutukimą

— Siūlau jums dieta, - ta
rė gydytojas Riekeiė juo
dos duonos su margarinu, 
veršienos kotletas arba viš 
tos kulšelė baltas sūris ir 
pora obuolių kas en

O kaip visa tai priimi
nėti? Ar prieš valgį ar po 
valgio?

DIDELIS DĖKINGUMAS

Anglų didikas savo kirpė
jui paskolino nedidelę sumą 
pinigu Reikšdamas didelį sa 
vo dėkingumą kirpėjas tarė: '

— Jeigu jūs kada atsidursi 
te bėdoje ir jeiuu jūsų net, 
atsižadėtų tėvai, broliai ir vi. 
sas pasaulis, ateikite pas ma 
ne, ir aš nuskustu jus už 
dyką.

— Šventoji Dvasia, tartum 
silpmutit vakarų vėjelis — 
vos jaučiama.

A. T,
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Klausyk ir remk 5' -- >
LIETUVIŠKA PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas Siųsti šiuo adresu. Mods. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
‘R 15 de Novembro, 244 
4 o Sala 7-Tel. 37-0324 

no 14,00 ik* 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius naų 
jagimiams ir kit.
Riia lundiapeba. 45, Fone . 63-4258 Vila Zelina arti ;R'J

Ibitirąma ir Av. Zelina).

M LONI ŽINIA LIETUVIAMS
' LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS I)i ODA NEMO 

’ KAMAI JURIDINES INFORMACIJAI SAVO TAUTIEČIAIS
T . IIME GRITÉNAS

Advogada
ESCRITÓRIO RESIDENCE

Praça da ''é, >23 10 ç/101ll02 Rua Coelho Netq, 281
į Fone 33-9951 Fone 63- 697, V. Prudente PRANAto & ČIA. LTDa

Bscsitóiio lentábil Vila Zeiína S/C Ūda.
(REGISTRADO NO C.R C,)

RAPIDEZ — HONESTIDADE - EÇO> MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

A berturas de firmas - Encerramentos 'de firmas - Transferências 
de firmas - ^ontiatos na Junta, Comercial - Distratos na junta Co 
merci" - Regidros de firman nd Junto ' omercial • Escritas com 
contabilidade cm geral' Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locac-ic- - artas de fiança - Seguro* de fogo - Seguros de aciden

tes ■ Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇt IO'fi DOS CAM1 OS, 8 SALAS ! E2- 
FONF 6005 VILA Z LIN* SÃO PAULO

SEDE Rua México, tu - a 904 Fone: 52-0229
Enderôc'’ relegfaf.'e< ( A B I U N A '

9 dp .Li' iro
Serraria « I 'r — do- Mmorės Municiom de 

no p p>tadn de Minas Gerais

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVlLONIS”

Rua Prol. Gustavo P. de Andrade, 884 • 902, caixa 
pohm 4118 - Vila Zeliná lei. 63-4130 São Paulo.

ia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams daliu.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ f € F II JI A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Parūkia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
í pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų 
'į 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

i Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5M8 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektntt 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios at
vanos visoms progoms.

| 'iE/CKlTOEIO. COfMTABM. Į

Irmãos Nascimento
R8«. C.R.e. «P. u»o 1.484

G Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki-
f tos rūšies darbus atlieka.
P Juridinis* Departamentas — Nejudamo turto pardavimas

Av. Zelina, 831 - Vila Zeiina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 7,45 va).
Bom Retire, 10 vai. < •

i Utinga 18,00 vai.,

Trečia:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai..
Lapa ”• vai.,
K e t v i r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai
Paskutini r-

Vila Anastacio 8.30 va» * ‘
’ ' :.»l; ' 1 •*

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS \

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS 'i

Kasdien 20,15 iki 20,50 vah
Sekmadieniais 10.3b iki 11, 

vai 19, 25; 31 ir ’9) metrų, 
bangomis

RIO E JANhlkO

Lietuvių radio valandėlė 
«A vuz da Lituania» yra tranr 
liuom nu ANTRADIENIAIS 
18 va . 4i m< .

d i u v E j A S
PU v lb ac AiviBhuZEVIČlUfe
Rua dos Ciciames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą -

INTU A TSTOVA1 RSIOJO VANDENS LINDO Y A

i i) / i v 11 11 > yrf .> ai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite i-r visaaos naudokite’

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Wit?*™» medžiagos e®n<Ws ir ywwriq gateiitoĖą durfkfcĮ, indų bei da^bo įrankių™
1 krautu vė tiktoji tsss

I J AKUTIS & U FIEIIS LT B L

* RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA J
? • ■’
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LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
BRAZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI

L; S. B. Valdyba praneša, 
kad š m rugsėjo mėn 22 d. 
15 vai. Sąjungos rūmuose. Vi. 
la Beloje, yra šaukiamas vi
suotinis nepaprastas narių su 
sirinkimas (Assembleia Gerai 
Extraordinaria) naujų Sąjun- 
gos įstatų svarstymui ir pa
tvirtinimui 
: Nesusirink's kvorumui 15 
;yal., po 30 rainučiu bus šau
kiamas antras narių susirin
kimas tam pačiam tikslui ir 
skait sis teisėtu bet kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

^rašome vis narių apsi
mokėti pilnai nario mokestį, 
nes neapsimokėję, negalės 
dalyvauti nei balsuoti šaukia 
mame susirinkime.

Kas iš narių pageidautų su
si >ažinti, prieš susirinkimą, 
su naują įstatų projektu, pra
šoma kreiptis pas Sąjungos 
iždininką p. Joną Jodelį se
kančiu telefonu: 52 3424

L S. B VALDYBA

- UK iAINIEČIAi KVIE
ČIA. Ukrainiečių organizaci
jos rugsėjo mėn, 15 d. kvie
čia j išKiimingą minėjimą pa 
gerbti genocido aukas. 1933 
m Kruščiovas išžudė du 
išmarino milijonus ukrainie 
Čių. Šia proga kalbė bu »:s 
S. Paulo ^stado parlamen > 
pirmininkas Dr Rober.o de 
Abreu Sodrė ir vereadora 
Uuice Sales Cunha Braga. Mi 
n ‘.|:mo vieta: São Bento gim 
nazijos salė Laiuub — 16 
vai. uiecaviai, palaikykime 
bendro liKimo draugus daly
vaudami jų ruošiamame mi
nėjime.

— Y'Ų BRO-IJOS pik 
kas praėjusį sekmadienį š-u- 
niai pavyfco Ryte po àv mi
šių dviem autobusais nuvyko 
į Praia Grande Kiti nuvyko 
privačiomis susisiekimo prie
monėmis Ryte oras ouvo šai 
tas ir vėjuotas. Vėliau buvo 
galima maudytis Po piet acsi 
rado ir muziką. Linksminusi 
ir dainavo iki vakaro. Dai 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai.
' Av Liberdade, 47 9 o And”r Res R Fernando Falcão, 35

; Fones: 37-0395 - 35-5650 33-6011 Sno Paulo

PRANEŠIMAS

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

į iVILLA LITU AN IA
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
“1- L. ROMA — IT ALI A
Rąšije jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą .
t 'Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų

, susitarta iš anksto.
g KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

•A > • • s, • • ■ • -

npms skambant grįžom į São 
Paulo. Brolija dėkoja Prel. 
Miliauskui už šv. mišių atlai 
kymą, Laurui ir K. Rimkevi
čiui už tvarkos palaikymą ir 
visiems už dalyvavimą.

P A D È K A

Dėkojame didžiai gerbia
miems: kun Juozui Šeškevi
čiui už parūpinimą piknikui 
gražios vietos — chacara San 
to Elias, o industrialui p. An 
tanui i’aviloniui už suteikimą 
nemokamai susisiekimo prie
monės tai vietai pasiekti.

Išvažiavimas į gamtą mums 
visiems labai patiko

Dėkingi mažieji lietuviukai

ATNAUJINO PRENUMERATĄ

P. Konsulas A. Polišaitis 
3 000 cr , Petronėlė Nakvazas
1 000 cr.. Jonas Skrebys 1.000 
cr., Ona Krukienė 1.000 cr., 
Kun. Feliksas Jekubauskas
2 000 cr., Pranas Braslauskas 
1 000 cr.

LIETUVIAMS PAMALDOS

Rugsėjo 15 d (sekmadienį) 
Agua Raza 8 vai, Moinho Ve 
Iho 11 vai ir Lapa 16 vai.

Seni ir jauni visi dalyvau 
kime pc m d iose

- Rugs 17 d Misijonieriui 
T Jonui Bružikui sukanka 
kunigystės 41 metai

— Šį sekmadienį 4 vai po 
piet šaukiamas Maldos Apaš 
talavimo Draugijos narių su
sirinkimas. Liet Kat Moterų 
Draugijos susirinkimas kitą 
sekmadienį.

- Rugsėjo mėn 16 d. 8 
vai. Vila Zelinoje bus egzek
vijos mišios už Jurevičių šei
mos mirusius

— Laiškai: J Seliokui, J. 
Rusevičiui, V, Kutkai, O. Švi 
trai. V Zabielai, J Tątarū- 
o .

KA ÉDUJIMAS

Ateinančią savaitę bus šven 
tinami namai ir paliekamos

- JUOZO JAK' ČIO kandi, 
datūra į vereadorius yra už 
registruota S aulo Regu no 
Rinkimų Tribūnoje Visi bal 
suotojai įsidėmėkite gerai J. 
Jakučio nr. 1 3 3 8. Tai yra 
svarbu rinkimų metu.

plotkelės Kūčiou s Casa Ver 
de. Utinga Sta Teresinha, 
Camilopolis ir V, Industrial.

—•Rugsėju men. 9 d. naktį. 
Vila Z imoje mirė MARTA 
ADOMAV Č1LNĖ. 84 m am
žiaus ‘ elionė yra kilusi iš 
dzūkų žemės Kučiūnų bažnyt 
kaiiino. Nuliūdime paliko tris 
dukteris: Veroniką Skurkevi- 
čienę \ne ę Krutu’ienę Oną 
Rutkauskienę ir tris sūnus, 
Balį gyvenantį ão auly, Jo 
ną ir Leoną gyvenančius Gua 
nabaroje, marčias, žengus, 
anūkus. Kadangi Adomavičių 
šeima turi daug draugų bei 
pažįstamų. tai laidotuvėse da 
lyvavo daug žmonių Į kapus 
São Caetano do Sul ydéjo 
apie 60 aut< mobilių.

Velionė, kai buvo stipresnė 
dalyvavo Liet Kat Moterų 
Draugijoje buvo Maldos Apaš 
talav mo narė Būdama susi 
pratusi lietuvė Dievo ir tė

SAVI P AS SAVUS!
Pala kykim lietuvių įmones!

Vila Albertina, A v. N Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius tūri įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pas teirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur f i

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

< j' ' U, ■ ■ . :

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBĖ SANTO5ÁNDRÉ - ' iš
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,

kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę fo,3O vai. vak.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio

‘vestuvių ir kitomis progomis. 1

Radijui laiškus siųsti šiuo adresų, caixa postai 4118, J 
São Paulo. Fone: 63-5975. i

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

LIETUVIAI, DEM.ESĮ

Pakeistas Lietuviškos Programos per Radio Clube 

Santo Andrė įtaikąs

Nuo šio sekmadienio ligi 20 d. spalio lietuviška radijo 
programa, kuri vakarais būdavo pusiau devintos (20,30 vali,) 
laikinai bus transliuojama 7 vai vakaro sekmadieniais. To
dėl vibt radijo klausytojai prašomi atkreipti dėmesį. Lietu
viška programa per Radijo Clmbe S Andrė 19 (7 vai) .._ i ii nm _ n r i., «  ■■'n1' r---" ""tittkwiiioi—i)it hihiiibMr Bwrmrir~ ~~in~in i 
j_______ DĖKOJA

Visiems dalyvavusiems A A MARTO š ADOMAVIČIENĖS 
laidotuvėse, septintos dienos šventose mišiose, gilaus 
liūdesio valandoje mums pareiškusiems užuoj utos, nuo. 
širdžiai dėkojame. Adomavičių šeima

ADOMVVIČŲ ŠEIMAI, liūdesio valandoje mirus jų 
mielai motinėlei

A A MARTAI ADOMAVIČIENEI,
reiškiame nuoš rdžios užuojautos

Vytautas ir Konstancija Rutkauskai

vynės meilę įdie ė irsavo sū 
nų ir dukterų širdis, Ilsėkis 
ramybė le. ;

ŠILUVOS ŠVENTE

Praėjusiame sekmadienį, 
rugsėjo 8: buvo kaip tik Šilų 
vos šventė Mis J Bružikss 
tą šventę išgarsino trejose 
vietose. Jaęanoj, Bom Retire 
ir Utingoi. Visur žmonių pri 
striuko apsčiai, kad jis kiek 
vienoj vietoj buvo priverstas 
pagirti ir pasidžiaugti lanky 
tojų -kaičiumi O Utingoj spe 
cialiai į tą šventę atvyko Par 
que das Nações choras su sa 
vo va :ovu Albinu ir gražiai 
pagiedojo Pamokslą pasakė 
mis J Bružikas o šv. Mišias 
at' ikė ir Švenčiausiuoju a 
laiminimą suteikė tik ką iš 
Urugvajaus atvykęs svečias 
Tėvas Dr. p Daugintis. S Jį

SVEIKINA

Naujai atvykęs visiems 
mums pažįstamas T Dr Pe 
tras l>a gintis S J labai karš 
tai visus sveikina o J Gie 
drys S J jau esąs Urugvajų 
je. irgi per T Dangintį vi 
stem- dėkoja U7 m I- Jas iš 
leistuves ir dovanas Linki vi 
siems Stiprio»- sveikatos ir 
dvasiniu malonių. Ir ten — 
Urugvajuje buvo labai šau 
nios T. Giedrio priimtuvės a 
T Dauginčio išleistuvės visi 
Montevideo lietuviai labai 

sveikina sampauliečius lietu 
vius ir ruošiasi 1965 .metais 
atvykti j JI-jį Lietuvių Kon 
gresą Sanpaulyje.

(pabaiga iš 1 pusi.)

pat organizuoja įvairius strėi 
kas, neramumus ir manifesta 
cijas studentų prieš vyriausy 
bę. -lap to i policija yra suė
musi api? 800 studentų ir bū
rį gimnazisčių ir išvežusi juos 
į <perauk ėjimo stovyklas» 
krašto vidun.

Naujasis JAV bių ambasado 
rius Henry C Lodge būk pra 
š^s Vietnam p*ez;dentą atsta 
tyt slaptosu s poli ijos vadą 
Nhu, prezidento brolį.

Žiniomis iš Cambodge net 
tr>s ketvirčiai viso ie ų Viėt 
namo esą jau sukilėlių komė 
iiistų kontroliuojami

SK YPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000.00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevičių

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE, netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICENT
TE B/Quinha. Ilgam išsimoU 
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Želi- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Riia Lbitirama, 976 

V Zelina I . <

^LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Ita petihinga, 262, 
4‘d and, sala4C6,Tel. S5-8873.

■ r s J*. , ’ f t . ,

VILA ŽELI NOS LIETU5 
/|Ų KUNIGŲ telefonas 63-5978 

Re v. Jonas Bružikas, S. J. 
i greja dę São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulėj 
tel. 36 2628, Brašil.

6


	1963-nr37-MUSU-LIETUVA-00058
	1963-nr37-MUSU-LIETUVA-00059
	1963-nr37-MUSU-LIETUVA-00060
	1963-nr37-MUSU-LIETUVA-00061
	1963-nr37-MUSU-LIETUVA-00062
	1963-nr37-MUSU-LIETUVA-00063

