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Lietuviu kalbos painokos, va kal ir tėvai
. i

Brežnevo ir Mikojano galia stiprėja

Baigėsi atostogų, liepos mė 
nuo. Pradžioj rugpjūčio atsi
daro mokyklų dnirys. Moki
niai grįžta. Prasidės pamo
kos.

Vila Zelinoje, pasiaukojusių 
mokytojų ir seselių iniciaty 
va, yra suorganizuotos pra
džios mokyklos ir gimnazi
jos mokiniams 'lietuvių kal
bos pamokos. Deja, didelis 
nuošimtis lietuvių tėvų vaikų 
tų pamokų nelankė. O dalis 
lankančių pradėjo apsileisti, 
nereguliariai lankyti pamo
kas, teisincfiamiesi, kad jiems 
tėvai liepiu, del vienos ar ki
tos priežasties, anksčiau iš 
mokyklos grįžti.

Kokios to apsileidimo ar 
nerangumo priežastys?

Pagrindinė priežastis yra 
dalies tėvų abejingumas, ar 
trumparegiškumas lietuvių tai 
bai, ar stoka susidomėjimo 
kaip jų vaikai lanko pamo
kas, Dar vienas kitas sako, 
kad jų vaikai niekur iš Bra
zilijos nevažiuos, todėl ir ki
tų kalbų mokytis nesą rei
kale .

Taip tvirtinti yra per drą
su. Juk ir šitie tėvai, kai jie 
buvo savo vaikų amžiuje, nie 
kad nesvajojo kad dada nors 
jie Brazilijon paklius. Ar jų 
vaikai kur nors iškeliaus iš 
Brazilijos, ar ne, tai nežinia: 
Pavyzdžiui ir dabar jaunimo 
tarpe didėja tendencija vyk 
ti, laikinai ar nuolatiniam ap

Kaip atrodys «Mažoji lietuviška tarybinė 

enciklopedija»

«Mažosios lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos» me
džiagos pirmoji dalis Vilniu
je atiduota spaudai tik šių 
metų liepos mėnesį., Apie p& 
ruošiamąjį darbą Vilniaus «El
tos» korespondentą informa
vo vyr. redaktoriaus prof. 
Matulio pavaduotojas P. Ule
vičius. Pagrindinis tos enci
klopedijos tikslas, Ulevičiaus 
žodžiais, «visapusiškai mark 
sistiškai nušviesti istorinį lie
tuvių tautos vystymąsi, paro
dyti Lietuvos liaudies laimė
jimus ..» Jau tie žodžiai ganė
tinai nusako viso šio leidinio 
dvasią bei tikslą.

Pagal Ulevičių, pav. pirma
me tome bus plačiai rašoma 

sigyvenimui, į Ameriką. Jie 
dar gali išvykti, aplinkybėms 
pasikeitus, Lietuvon, Afrikon 
ar kur kitur. Ateitis yra sun
ku pramatyti. ■'

O pagaliau koks yra nuos
tolis vieną kalbą daugiau mo 
keti? Kalbos mokėjimas yra 
raktas į tautos amžiais sukur 
tus kultūrinius iiirtus.

Lietuva turi savo istorija, 
ji yra gyva, nors ir okupuo
ta, 'kuria savitą kultūrą. Lie
tuvos rašytojų veikalai, belo 
tristika poezija. įvairių sri
čių mokslo atstovai, gali drą 
šia1 stoti greta pačių kultū
ringųjų tautų mokslo ir me
no atstovų. Mes turime pa. 
saulinio mąsto mokslininkų, 
rašytojų Tãk dei propagan
dos stokos jie nėra pasauly 
plačiai žinomi. O pagaliau 
yra labai įdomi pati lietuvių 
kalba jos kilmė istorija. Ne
vienas būsimas lietuvių kil
mės studentas, mokėdamas 
lietuvių kalbą, galės surasti la 
bai įdomių ir originakų temų 
iš lituanistikos ir kartu pra
turtintų gyvenamo krašto 
mokslinę literatūrą.

Nėra argumento, kuriuo bū 
tų galima įrodyti kad lietu
vių kalbos mokymasis yra 
nereikalingas jau nekalbant 
apie tai, kad turėtų būti lie
tuvių tėvų garbės reikalas ãr 
pareigi Šiaurės Amerika tau 
tinių mažumų kalbų išlaiky
mui daug mili ouų dolerių 

apie kovą prieš buržuazinius 
nacionalistus, būsiąs platus 
straipsnis apie ateistinės pa
saulėžiūros plitimą praeityje 
ir dabar. Atskiruose straips
niuose bus rašoma apie už
sienio lietuvius ir «ypač apie 
aktyvius pažangaus judėjimo 
veikėjus». Redakcinėje kole
gijoje dirba 100 narių. Visuo
se trijuose tomuose numatyta 
daugiau kaip 25.000 straips 
nių ir apie 2.800 nuotraukų, 
piešinių, reprodukcijų. Leidi 
mas numatytas užbaigti 1966 
m., o tiražas (kaip ir pride 
ra agitaciniam leidiniui — E) 
būsiąs «masinis»-— 60,000 eg
zempliorių.

Vakarų viešoji nuomonė 
teigia, kad pastarieji Krem
liaus žygiai, A. Sovieto pir
mininku paskyrus A. Mikoja- 
ną ir ligšioliniam pirmininkui 
«prezidentui» Brežnevui pa
vedus CK sekretoriaus parei 
gas (Koziovo vietoje), tikru 
moję abiejų politikų galia su 
stiprinama. Brežnevui partijo 
je be kitų reikalų teks ršpin 
tis’personalinės politikosklau 
Simais, MiKojanas, kilęs iš 
Armėnijos, laikomas vienu 
gabiausių bolševikų • senosios 

skiria. Jos vyriausybė neno
ri. kad imigrantų vaitai už
mirštų savo tėvų kalbą. Tąi- 
gi ir lietuviai tėvai turi pa
reigos rūpintis, kad jų vaikai 
lankytų lietuvių kalbos pamo 
kas. Reikalingas sąlygas, bent 
čia S. Pauly, turime. Už pa
mokas nereikia mokėti.

Lietuvių kalbos pamokų su
organizavimu turėtų daugiau 
susidomėti ir kitos S. Paulo 
apylinkės kur daugiau lietu
vių gyvena. v

Kaip kiekvienas gyvis, taip 
ir tauta kovoja už savo taufci 
nę gyvybę O tautinės gyvy 
bės pasireiškimas yra kalba. 
Tonel daugiau dėmesio lietu
vių kalbai.

BRAZILIJOJE
Tokia šalia žiema, kaip 

šiais metais, Brazilijoje senai 
tebuvo. Panaši, tik netaip aš 
tri, buvo 1947 m. Campos de 
Jordão. Santa Catarina estado 
aukštesnėse vietose iškrito 
sniegas, Šakis kaikur siekė 
6 C. laipsnius, Paranoj ir ki
tuose estaduose šalnos pa
kenkė kavai ir kitiems pašė 
liams. Šaltį juto ir Rio de Ja 
neiro gyventojai Šaltį atneša 
šaltos oro srovės iš pietų po
liaus ar Andų sniegu padeng 
tų kalnų. Metereologai pra
našauja kad rugpiūčio mė
nuo bus lietingas.

— Prezidentas Castelo Bran 
co pasirašė dekretą, kuriš 
leidžia atsargon išėjusiems 
kariškiams daryti politinius 
pareiškimus Anksčiau veikęs 
potvarkis net ir atsargon išė
jusiems kariškiams draudė 
pasisakyti politiniais, užsienio 
ar vidaus klausimais. Už po

gvardijos» politikų. Pastaruo
ju metu jis buvo Chruščiovo 
pirmuoju talkininku ne tik 
ūkiniuose, bet ir politiniuose 
klausimuose Sovietų spaudo 
je paskelbtoje A. Mikojano 
biografijoje pažymėta, kad jo 
išsilavinimas — vidurinis (jis 
baigė armėnų dvasinę semi
nariją Tbilisyje). Jis esąs ap 
dovanotas keturiais Lenino 
ordinais ir kitais ženklais ir 
kaip žinoma, sugebėjo būti 
ištikimas Stalinui.

litinius pasisakymus karinin
kai būdavo areštuojami ir ad 
ministi alyviniu būdu baudžia
mi

— Darbo partija dar kartą 
mėgins iškelti analfabetų bai 
savimo teisės klausimą, kurį 
dar neseniai kongresas atme
tė. Trabalistai, atrodo, kad 
rimtesnių klausimų neįstengia 
paruošti.

— Fide4 Castro diktatoriaus 
sesuo Juanita Castro neužil
go atvyks nuolatiniam apsigy 
venimui Brazilijon. Ji yra di
delė revoliucionierė, bet taip 
pat nemažesnė ir komunizmo 
priešininkė.

— Anglija paskolina Brazi
lijai keturis milijonus svarų 
sterlingų.

— Carios Lacerda bus ml- 
nisteriu? Spauda paskelbė ne 
patikrintą žinią, kad Carlos 
Lacerda atsisakysiąs guberna 
toriaus vietos ir užimsiąs pla 
navim® ministerijos ministé
rio pareigas. Bet su sąlyga.- 
jei Herbert Levy bus pakvies 
tas finansų ministeriu. Gal ir 
neblogai būtų. Lacerda yra 
gabus pJanuotojas ir geras 
administratorius.

— Karo laivyne, Rio de Ja
neiro šiomis dienomis buvo 
areštuota 100 jūrininkų, kurių 
dauguma, ištardžius buvo pa
leisti Tai vis atsargumo prie
monės prieš galimą feubver 
gyvinę agitaciją buvusio pre
zidento Goularto naudai

— Del Brazilijos federali 
nės vyriausybės narių pakei
timo yra prieštaraujančių gan 
dų. Spauda rašė, kad bus pa 
keitimų, ir tai gana dideHų, 
gi prezidentas praeitą savai

tę pareiškė, kari nieko neži
nąs apie permainas ministe- 
rių kabinete: Bet po prezi
dento pareiškimo vis vien 
sklinda gandai apie vyriauey 
bės reformą., Norima iš vy
riausybės pašąįinfci «minkštos» 
linijos šalininkus;

— Amerikos žydų delegaci 
ja rugpiūčio mėn. 3 d. atvyks 
ta Brazilijon, geros valios 
misijos tikslu. Delegacija yra 
sudaryta iš žymių žydų vi
suomenės atstovų, buvusių 
aukštų valdininkų, nutversite 
tų profesorių, aukštųjų moky 
klų administracijos narių, 
stambių ekonominių organi
zacijų atstovų Žydai įvairiuo 
se krapštuose turi komitetus 
savo teisėms ginti Nesenai 
tokių komitetų atstovai buvo 
susirinkę Pietų Amerikoje ir 
Europoje kur jie darė spren
dimus žydų religinėms ir kai 
tūrinėms teisėms ginti Sovie
tų Rusijoje Atatinkami memo 
randamai buvo įteikti speoia 
liems tarptautiniams orga
nams ir Sovietų Sąjungos vy 
riausybei.

— Mirusio Amerikos prezi
dento žmona Jacqueline Ken 
nedy atšventė 35 tą gimta
dienį.

- ’spanij s sos inė Madri
das pasiekė tris milijonus gy 
ventojų.

- Italija daug pajamų gau
na iš turizmo. Tik šių metų 
gegužės mėn. Italiją aplankė 
du milijonai 192 tūkstančiai 
turistų.

— Amerikos lietuvių krep 
šinio rinktinė 9 d. liepos nu
vyko Australijon. Nuvyko pa 
tys geriausi krepšininkai. Pa 
žymėtina, kad iš buvusių Bra 
zilijoje prieš trejetą metų 
rinktinės sąstate yra tik vie
nas Alg. Varnas Vadovybė ta 
pati. Grupės vadovas inž. V. 
Adamkevičius, treneris — V. 
Grybauskas.

Lietuviai sėkmingai laimi 
prieš australus Pirnias susiti 
kimas buvo Parsieis kaman- 
da Melburne. Lošimą laimėjo 
mūsiškiai pasekme 84 — 49. 
Daugiausia taškų padarė Če 
kauskas - 25, o antroj vie
toj mums pažįstamas Varnas 
— 23

Susitikimas su N S.W. buvo 
baigtas lietuvių naudai 82x58.

Trečias susi ikimas buvo 
Sydney kamanda, kurio pa- 

(feęsinys’6 pusi.)

Lietuviška radijo programa per Radijo 9 de Julho sekmadieniais 10 vai. vidu- 
inėmis ir trumpomis 31 met. bang. Klausykite ir remkite pinigu radijo programa.
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pusi,

APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE

IŠ Sovietijos gilumos vieni grįžta, kiti
i ten keliauja

Sibiro tremtiniai negali įsikurti miestuose — Lietuvoje tebe
vykdomas ^savanoriškas» perkeldinimas į Sovietija

(Elta) Šią vasarą atvykę iš 
Lietuvos buvo paklausti apie 
iš Sibiro tremties atvykusius 
ir apie Lietuvos gyventojų 
«naujo tipo» išvežimus bei sa 
vanorišką keliavimą į Sovieti 
jos gilumą. ELTOS atstovui 
buvo nurodyta, kad pastaru© 
ju metu masinių deportacijų 
į Sovietų Sąjungos gilumą 
nepasitaiko.

— O kai o su iš Sibiro grį
žusiais? Kaip jiems tenka kur 
tis Lietuvoje, kokia jų sveika 
tos padėtis?

— Lietuvon grįžę, buvę Si
biro tremtiniai gauna leidi
mus apsigyventi tik nurodyto 
se vietovėse. Daugumai drau 
džiama įsikurti Kaune ar Vii 
niuje Jie patys privalo susi
rasti darbą. Dažnai pasitaiko, 
kad tie sugrįžėliai jau nebe 
gali dirbti savo ankstyvesnėje 
sepeeiaiybėje, kadangi rašant 
pareiškimą gauti darbui rei
kia būtinai nurodyti ar esi 
teistas ir už ką Bu vaisieji 
tremtiniai negali dirbti kaip 
mokytojai, teisingumo organų 
darbuotojai ir pan proeesijo 
se Laikoma, kad tokie asmens 
yra nustoję politinio pasitikę 
jimo, . Pridurtina kad atvykę 
liai iš Sovietijos gilumos at
likę įvairaus dydžio bausmes, 
negali užimti vadovaujančių 
pareigų

Tų sugrįžėlių amžius įvai
rus. Sibiran būdavo vežamos 
ištisos šeimos su mažamečiais 
vaikais Suaugę spėdavo pa
senti ir į Lietuvą jie sugrįžta 
paliegę senukai, o išvežti ma 
ži vaikai, Sibire ar kitose sri 
tyse praleidę 10-15 metų, 
jau tapo suaugusiais ir jų da 
lis pamiršo Lietuvą, nes trem 
tyje j ems tek© lankyti rusiš
kas mokyklas Daugumos su
grįžusių sveikata būna suirusi, 
dažnai pastebimos įvairios U

gos kaip reumatas, skrandžio 
opos bei kita.

— Ar girdėjote apie atsiti
kimus kai iš Lietuvos grįžta 
ma atgal į Sibirą?

— Žinoma, tokių atvejų pa
sitaiko, nes, kaip minėta, su- 
grįžėliams sunku gauti darbą 
ir butą Reikia atminti, kad 
ne visiems dirbantiesiems pa 
vyksta gauti Lietuvoje mini
maliai pakenčiamas (tarbo są 
lygas ir todėl jie yra privers 
ti ieškoti uždarbio Kazachijos 
rūdynuose, plėšininėse žemė
se ir kitose Sovietijos gilu
mos vietose.

— Kiek žinoma darbas Ka 
zachstane ar kitur — neleng 
vas. Gal keliauti į ten vilio
ja kas kita, pav. atlyginimai?

— Taip, darbas Sovietijos 
gilumoje labai sunkus, be to 
ten neįprastas klimatas, jau
čiamas maisto produktų trū
kumas Vis dėlto atsiranda 
vykstančių į ten lietuvių nes 
juos vilioja uždarbis, kuris 
tose srityse yra didesnis ne
gu L etuvoje. Kitus vilioja 
noras pažinti naujas vietas. 
Žmonės galvoja kiek užsidirb 
ti pinigų, o jaunimas, pav. 
vaikinai samprotauja: už su
taupytus pinigus galėsiu nusi 
pirkti motociklą...

— Ar darbininkų telkimas 
ir perkėlimas vykdomas «sa
vanoriškai»? Kuo gi pasireiš 
kia tas «savanoriškumas»?

— Lietuvoje prie režimi
nės Mrn Tapybos veikta va
dinamoji «Vyriausia perkėli
mo ir onganizuoto darbininkų 
telkimo valdyba». Tos vaidy
bos x.(su skyriais įvairiuose 
Lietuvos miestuose) skelbi m 4 
reguiiarial pasasirodo spau
doje. Tojie vaidyboje yra su 
daroma kolektyvinė darbo su
tartis, pagal kurią darbinin-

MUSŲ LB8TUV

Ruduo. Jau ilgesio gėlė
Auksiniai lapų tanais žydi 
Kaip paskutinis vasaros sudie 
Prieš atsisveikinimą didį.

O melsvuma dangaus švelni, 
Liūdna, kaip Dieviškasis Niekas, 
Neradusioj kažko širdy, 
Kaip atminimas, lieka.

Dabar kiekvienas mažas daiktas 
Nurodo Begalinį.
Kūrybos metas baigtas.

Lengviau pulsuoja jau visi šaltiniai... * 
Tik žydi ilgesio gėlė
Ir vėjas dvelkia kyepiančiu sudie.

Lietuvos Gyventoju Uždarbiai ir Buitis
Pasikalbėjimas su šią vasarą iš Lietuvos atvykusiu — 
Kodėl užsienio turistams neparodomas Kaunas? — 
Gydytojai negali pragyventi iš gaunamų atlyginimų — 
Inžinieriai verčiami vykti į Sovietiją — >
Iš Sibiro grįžę mokytojai nebegauna Savo profesijos darbo

(Elta) Neseniai, dar šią va 
sąrą Vakarus pasiekęs lietu 
vis mielai sutiko pasidalinti 
įspūdžiais apie pastarojo me 
■<M»~aO -g» O

kai įsipareigoja nur< dytoje 
vietovėje (pav Kazachstane) 
dirbti 2 5 metus. Tokią su
tartį sudarius, nebegalima jos 
atsisakyti Reikia pridurti, 
kad porai metų į Sovietijos 
gilumą įvairiems daruams siun 
čiamae kai kurias aukštąsias 
mokyklas baigęs jaunimas 
(pav. baigusieji Kaund Poli
technikos institutą, Vilniaus 
universitetą baigusieji kai ku 
rie fizikai, matematikai, gam 
tininkai).

Iš viso, sunku pasakyti kaip 
yra Sovietų Sąjungoje, kurios 
gyventojams ištisus 46 metus

Vytautas Mačernis

1$ U d U O

to gyvenimo sąlygas Lietuvo 
je Jis gerai susipažinęs su 
Lietuvos miestais — Vilniumi 
ir Kaunu, gyventojų buitimi, 

kasdien kalamas «sovietinis 
patriotizmas», tačiau Lietuvo
je tokių «patriotinių» ar sa
vanoriškų vykimų Sovietijos 
gilumon pasitaiko labai ne
daug Tai komjaunuoliai — ak< 
tyvistai, kuriems tenka ki
tiems rodyti «pavyzdį». Net ir 
jie, po poros metų sugrįžę, 
yra nusivylę. 1 ietuviai į to
kius savanoriškus išvykėlius 
žiūri su gailesčiu ir pajuoką.

Vienas kitas išv.ykėlis ten 
sukuria šeimas su kitatautė
mis ir žmoma, nuolat apsigy 
vena Sevietijoje.

1964 m. rugpjūčio 1 d

nuotaikomis jaunimo tarpe» 
kultūrinio gyvenimo reiški
niais.

Pirmiausia jis buvo pa
klaustas apie Lietuvos mies
tų išvaizdą. Ar Vilnius žymiai 
pasikeitęs? Kodėl užsienio tu 
ristai te leidžiami į Vilnių ir 
tik išimties keliu į Kauną?

— Vilniaus statybai, graži
nimui skiriama žymiai dau
giau lėšų, kaip kitiems mies 
tams.

Dėl Vilniaus kaip «turisti
nio objekto» mano nuomonė 
tokia: Vilnius gražesnis, čia 
daugiau ką gali padaryti. An 
tra, saugumo sumetimai; kau 
nieč’ai laikomi daugiau «reak 
cingi» komunistų atžvilgiu ne 
gu vilniečiai. Kaip tariama, 
Kaune daugiau likę «reakci
nės» inteligentuos sovietinės 
valdžios atžvilgiu, pagaliau 
ne paslaptis, kad užsienie
čiams turistams pagal «grafi
kus» rodoma tik tai, kas yra 
pavyzdingiausia tad pakan
ka Vilniaus. Juk prie kiekvie 
no turisto pristatomi «angelai 
sargai» (saugumo ^žmonės).

— O ką galite pasakyti 
apie Lietuvoje atailankiusių 
užjūrių turistų įspūdžius?

— Jų dažnai teigiami įspū
džiai man suprantamų Juk 
jiems iš kolchozų ar kartais 
sovchozų parodomi tik pavyz 
diniai, o jų Lietuvoje nedaug 
ir jie visapusiškai remiami 
valdžios.

Turistams rodomos įvairios 
naujos statybos, nauji kino- 
tea rai. Atvykusius iš užjūrio 
susitinka su gėlėmis ir šyp
senomis pionieriai ir komjau
nuoliai ir tai daroma tik val
džios nurodymu. Deja, čia 
neįžiūrėsi jokio nuoširdumo

Kad tikrai pažinti dabarti
nę Lietuvos gyventojo būklę 
ir nespręsti apie ją iŠ šypse
nų ar naujų namų (kurių tik
rai nėra jau tiek daug, kaip 
atrodo iš JAV atvykusiam ir 
Lietuvą prieš keliasdešimts 
metų palikusiam lietuviui)

(pabaiga 3 pusi,)

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864

(tąsa) i
Ponas Skrodskis sugrįžo iš 

Šilėnų paniuręs kaip debe
sys. Prakeikti chlopai! Nu
plakti visus tigi vieno! O ši- 
tam velnio išperai bernui odą 
nulupti, mirtinai užkapoti! Ši 
tokia impertrinencija! Ir tai 
pusės sodžiaus ir juriskomsul 
to Jurkevičiaus akivaizdoje!

Jurkevičius visą kelią nuo 
sodžiaus ligi dvaro santūriai 
kylėjo, tik prieškambary man 
dagiai paklausė, ar jo patar
navimas maloningajam ponui 
bus reikalingas.

— Ne — atsakė Skrodskis, 
stengdamasis kalbėti ramiai, 
— šį vakarą aš noriu dar pa 
rašyti laišką dukteriai. Ryt 
tamsta man būsi reikalingas.

Taigi, ligi rytojaus.
Linktelėjęs galva, jis atsi

sveikino su juristu, o pats 
užsidarė sav® kabinete Laiš
ko jis nė nemanė rašyti, bet, 
kritęs į krėslą, pirmiausia 
stengėsi nuraminti nervus. Ši 
toks autoriteto įžeidimas ir 
dar tokiomis aplinkybėmis! 
Dėl ko jis nešėrė tam bjau
rybei nendre per snukį?! Ir 
štai berno paveikslas, lyg ma 
giškos liepsnos nušviestas, 
visu ryškumu išniro Skrods 
kio vaizduotėje. Ponas susi
raukė, užsimerkė, suspaudė 
vokus ir net galvą papurtė, 
norėdamas juo nusikratyti- 
Bet bernas kaip kokia šmė
kla stovėjo prieš jį su savo 
ąžuoliniu vėzdu ir rijo jį bai
siomis akimis.

Dvarininkas pakilo, perėjo 
kelis kartus per kambarį, su 
stojo prie spintos, išsitraukė 
seno vengrino butelį, prisipy 
lė ir išmetė krištolinę taurę 
ligi dugno. Maloni šilumos 
banga perliejo pono Skrods- 
kio vidurius, netrvai apsileido. 
Jis išgėrė dar vieną, taurę, 
priėjo prie sofos, pasitaisė 
šilkines pagalvėles ir išsitie 
s ė. Bjaurus berno snukis iš 
nyko, o akyse kaip gyvas at
sistojo tos mėlynakės, gelton 
plaukės mergos paveikslas. 
Kokia gražuolė! Seniau po
nas Skrodskis labiau mėgo 
brunetes: varno juodumo plau 
kai, žaižaruojantis žvilgsnis, 
pablyškę skruostai — kontras 
tų žaismas... Bet tos visoe 
•čigonės — Karmenos, Lukre- 
eijos — jam nusibodo. Į se
natvę jį vis labiau žavi idiliš 
kas šviesiaplaukių, mėlynakių 
grožis. Senieji lenkų roman 
tikai taip lietuvaites ir vaiz 
duodavo. Bet kad tokių atsi
rastų jo baudžiauninkų būry 

ponas Skrodskis niekados ne 
būtų tikėjęs Tai jau ne vien 
lietuvaitė, tai tipiška šiaurės 
Krimhilda, Jis mato jos vei
dą ir visą stuomenį. Aukšta, 
liekna be«t stipri. Ji žiūri į jį 
išsigandusiomis akimis, bet 
jų mėlynumas kažkoks kie
tas, plieninis.

Ponas Skrodskis svajoja to
liau. Tą merginą jis turi pa
imti į savo dvarą, ją -rūmuo- 
se įkurdinti, Kokia puiki tai 
būtų kambarinė! Kai jis ją iš 
prūsinių, aprengtų, — pats 
gubernatorius jam pavydėtų.

Bet kaip ją paimti? Pernai 
nebūtų buvę jokio klausimo. 
Įsakytų, ir baigta. Šįmet kas 
kita. Manifiestas atėmė teisę 
elgtis su baudžiauninkais kaip 
su savo nuosavybe O svar
biausia pakitėjo moralinė at
mosfera. Ir poną Skrodskį 
jau buvo pasiekusios žinios 
apie baudžiauninkų riaušės, 
stačiai — maištus. Ogi ši a n 
dieninis atsitikimas Šilėnuo 

se! Tas banditas, be abejo, 
dėl merginos taip įsiuto, O 
kas bebūtų, jei merginą prie
varta paimtume į rūmus? Tie 
plėšikai gali padegti dvarą, 
o ir jem, Skrodskiui, grėstų 
mirties pavojos. Galicijos pa 
vyzdys — įspėjantis ir pamo
kantis. Štai į ką veda visos 
tos reformos, liberalizmai ir 
demokratizmai! ir atsiranda 
gi net iš pačių dvarininkų ba 
jorų tokių, kurie tam viskam 
pritaria. Ne tik pritaria, bet 
patys tvirkina ir agituoja chlo 
pus, kaip, pavyzdžiui, Survi
lai arba Paberžės Šilingas. 
Net ir kunigų tokių atsiran
da, kaip antai tos pačios Pa
beržės kunigas Mackevičius 
Reiks kuo greičiausiai apie* 
tai pranešti pačiam guberna
toriui, Bet dabar metas už
kąsti ir pailsėti.

Ponas Skrodskis pakilo ir 
paskambino. Įėjo senasis lio
kajus Motiejus, kokių septy
nių dešimčių metų senis, išti- 
lamas Skrodskių šeimos tar-
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reikia Lietuvoje pabūti kol 
chozininko šeimoje ar arčiau 
pažinti darbininko ar tarnau
tojo būklę ir išgyventi ilges
nį laiką, nesinaudojont tais iš 
anksto suplanūotais «kelionių 
grafikais».

— O ką mums papasakotu
mei apie kekehozininkų, dar 
bininkų ir kitą profesijų ats 
feovų padėtį, jų atlyginimas?

- Kolehozininkas su šeima 
verčiamas ištisus metus dirbti 
kolchoze. Jo darbadienio ver 
tė lygi keliems šimtams gra
mų javų; Darbininko vidutinis 
atlygintoms — 50 -70 rb. 
mėn. (kvalifikuotų kiek di
desnis).

Tuo tarpu maisto kainos, 
įvedus naujus rublius bei pa 
kėlus kainas mėsai ir pieno 
produktams, žymiai pabran 
go. Pvz, sviesto kilogramas
— 3 50 rb , pieno litras — 26 
kap , importiniai moteriški ba 
tai kainuoja 30—40 rb , vieti
niai — 20—30 nb. O užsienio 
ir Lietuvoje naudojamų dra 
bužių ar batų kekybė tai 
kaip diena ir naktis, žinoma, 
sovietinės gamybos nenaudai.

— Beje, kokie kiių profesi
jų atstovų atlyginimai?

— Baigusio Kauno medici
nos institutą gydytojo mėne
siu s atlyginimas siekia 70 rb. 
Prieš įsigydamas baigimo di
plomą medicinos studentas, 
kaip ir kitų specialybių stu
dentai, privalo sutikti vykti 
darbui į jam nurodytą vieto
vę Toks privalomas darbas 
trunka dvejus metus Vėliau 
daktaro atlyginimas kyla.

Nepasitenkindami gaunamu 
mažu atlyginimu tie gydyto
jai šalia savo pagrindinio dar 
bo dirba dar antraeilėse pa
reigose. Tuo būdu jie būna 
užimti visą dieną, o jų atlygi 
nimas gali pasiekti 100 rb.,

— O kokie inžinierių, moky 
tojų atlyginimai?

— Jie taip pat siekia apie 
100 rb Vyresniųjų inžinierių
— ligi 120 ir daugiau rb.. Pa 
žymėtina, kad dauguma Kau 
no Politechnikos institutą bai 
gūsių studentų priverčiamai 

siunčiami dvejiems metams 
dirbti Į įvairias Sovietų Sąjun 
gos vietoves, pvz., į Uralą. 
Išsiųstieji savo laiškuose gi
minėms skundžiasi, kad su 
maisto produktais Sovietijoje 
yra dar sunkiau kaip Lietu
voje.

Mokytojų atlyginimas pri
klauso nuo pamokų skaičiaus. 
Mokytojų ir aukštųjų moky
klų dėstytojų darbas bei atly 
ginimas ypatingai siejamas su 
priklausomumu partijai. Iš Si 
biro tremties grįžę buvę mo 
kytojai, kaip taisyklė, nebe
gauna mokytojo darbo ir turi 
verstis kitu užsiėmimu.

— Ar skirtingi vyrų ir mo
terų atlyginimai.

Ne. Tačiau reikia pasakyti, 
kad vadovaujančioms vietoms 
paprastai skiriami vyrai At
rodo Lietuvoje nėra moterų
— fabrikų direktorių Prie sta 
tybų, gatvių tiesimo moterys, 
anot sovietų spaudos, tikrai 
lygiateisės - jos atlieka ir 
pačius sunkiausius darbus, 
Dar galiu pridurti, kad pvz 
medicinos seserų atlyginimas 
labai žemas — 45 rb., todėl 
ir jos, panašiai kaip gydyto
jai, dirba papildomai, pvz. 
privačiai leisdamos vaistų in
jekcijas

- O kokia kategorija pa
tenkinta savo uždarbiais?

— Jai priklausytų; atsakin 
gi partijos ir valdžios pare! 
gūnai. mokslininkai, meninin
kai sportininkai. Čia vargiai 
tektų priskrti teatrų akto 
rius. Pvz, eilinio dramos ak 
toriaus mėnesinis atlyginimas 
svyruoja 100 rb ribose Čia 
nekalbu apie žymesnius ope
ros dainininkus — jų Lietuvo 
je vos keli. Filmų aktoriai ap 
mokami už vaidmenis paski
ruose filmuose. Atmintina, 
kad profesinių fi mų aktorių 
iš visa nėra tai daugumo
je įvairių teatrų aktoriai.

— Pagal «Die Welt» (nr 149) 
berlyniečiai Kenm di ypatin
gai šiltai sveikino dėl to, kad 
savo asmeniu jis simbolizavęs 
laisvę, kuriai gręsiąs pavo 
jus O Varšuvoje ir Krokuvo 
je reikšta viltis dar nesančiai 
laisvei

Britij «Tho Daily Telegraph»

M0SŲ LIETUVA

Užgeso žiburys, Širdy kaip kapinyno.
Rami ir abejinga švinta man diena.
Nutrūko ilgesio, kaitrių jausmų grumtynės;
Atrodo, visko man, ak, visko man gana!

Žvelgto be sielvarto į praeitį ir laimę, 
Žvelgiu be vilties ateities naktin, 
Kažkaip man aišku, rodosi, savaime, 
Kad viskas nesustabdomai jau rieda pražūtim

Praeina daug kas pro margąsias pievas,
Pro žydinčius sodus vidudienio kaitroj,
Bet ne kiekvieną žingsnį laimins Dievas, 
Ne kiekvienam teks pailsėt) sodyboje gimtoj1.

I
Keleivių daug — kiekvienas laimės siekia, 
Kiekvienas trokšta meilės ir šviesos. — 
Nakties ir sielvartų nenori niekas, 
Ir laimės užu skausmą niekas neparduos.

O šiandien aš parduočiau laimę savo, 
Parduočiau džiaugsmą ateities visos 
Už žvilgsnį į banguojantį Tėvynės javą,
Už vieną žvilgsnį tėviškės laukuos!

Mokslas neteko

Prieš tris mėnesius mirė 
Goettingeno universiteto geo
fizikos profesorius-Julius Ber 
tols Dievas. Didysis gamtos 
Valdovas, Bartes'ą pasišaukė 
65 metų amžiaus. Julius Ber 
teis nuo 1946 metų buvo Goet
t------—- ūiT.iiauiiMi i~ii m rrrrii-iT —

liepos 1 d. laidoje pažymėjo, 
kad tūkstančių lenkų ovaci 
jos amerikiečiui siejosi su 
lenkų nusivylimais vidaus po 
iitikos ir kultūros srityse. Jei 
1956 m. Gomulka buvo paža
dėjęs didesnes laisves, tai 
pastaruoju metu jos vis la
biau varžomos. Negaluoja ū- 
kie, kyla bedarbių skaičius 
net ir pati darbo partija (ko 
munistų) suskilusi į įvairias 
grupes Tad ar tenka stebė
tis. kad eiliniai lenkai į lais 
vuosius ir turtingus Vakarus 
žvelgia su vilties bei pavydo 
žvilgsniais?

Alė Sidabraiiė

Juliaus Bertels o

tingeuo universiteto Geofizi
kos katedros vedėjas. Be šitų 
pareigų nuo 1955 m. Bertels 
buvo Max Planck’o draugijos 
Aeronomijos instituto d i rėkti* 
rius. Bartels dar buvo narys 
ištisos eilės tautinių ir tarp
tautinių universitetinių draugi 
jų. Tarp 1957 ir 19 63 m. Bar 
teis buvo Tarptautinės geode 
zijos dr jos viceprezidentas. 
1963 m Romoje jis buvo vien 
balsiai išrinktas «Tarptautinių 
ramiosios saulės metų» tary
bos (International Quiet Sun- 
Year) pirmininku. Bartels bu
vo Internacionalinių geofizi
kos metų vokiečių nacionali
nio Komiteto pirmininkas. Bet 
ankstyva mirtis jo visus dar
bus nutraukė Bartels visu 
energingumu ėmėsi tirti erd 
vių pasiekimo galimybes Jis 
yra pagrindinis Gausso drau
gijos Goet-tmgene steigėjas.

Moksle jis turėjo aštrų pro

1964 m. TUgpiučio 1 d

tą ir buvo geras matemati
kas. Geofizika jam dėkinga 
už statistinių metodų patobu
linimą. Bartels tyrė žemės 
magnetizmo svyravimus. Dide 
lis jo nuopelnas yra saulės 
elektromagnetinio ir korpus- 
kuiiarinio spinduliavimo tyri
mas.

Sartais paskelbė ištisą eilę 
mokslinių darbų, iš visų iš
siskiria dvejų tomų veikalas 
«Geomagnetizmas». Antrasis 
šito veikalo autorius yra Sid 
ney Chapman. Bartels bendra 
darbiavo taipgi ištisoje eilė 
je kolektyvinių veikalų Vo 
kiečių Max Planek'o Mokslu 
draugija leidžia dvisavaitinį 
gamtos mokslų žurnalą «Die 
Naturwissenschaften». Bar
tels buvo šho žurnalo tary 
bos narys.

Bartels akademinės paskai
tos apėmė kursą nuo geismo 
logijoe iki meteorologijos Pas 
kaitas skaitė su dideliu aišku 
mu ir miiitiee gilumu. Mėgo 
humorą Bartels priklausė dau 
geliui mokslinių draugijų. Pas 
kuliais meaalis. kuriuo Bar
tels buvo apdovanotas, yra 
William—Bowie medalis, kurį 
jis būtų priėmęs Amerikoje 
šių metų balandžio mėnesį.

Bartels, kaip žmogus, buvo 
didelio kuklumo. Jis nemėgo 
švęsti asmeninių švenčių ir 
sukakčių Bartels išsisuko iš 
savo 60 metų sukakties minė 
jimo. Nesirengė jis švęsti nė 
65 metų sukakties. Geofizikos 
mokslas ir Gottingeno imi- 
versitetas, Juliui Bertels mi
rus. neteko vieno reikšmingų 
jų dabarties mokslininkų.

Drau t. as

— 24 metų a mžiaus sovie
tų poetas ir vertėjas (į rusų 
kalbą išvertęs Donelaičio 
«Metus») Josif Brodski nešei 
niai grįžo iš priverčiamųjų 
darbų stovyklos Kovo mėn 
jis buvo nuteistas kaip «velt
ėdis» penke iems metams pri 
verčiamųjų darbų Jo eilėraš 
čiuose buvę rasta antisovie- 
tiškumo. Brodskis atliko baus 
mę kaip mėšlo išvežiotoms 
viename Archangelsko sov- 
choze.

tfluann

nas Ponas Skrodskis kritiš
kai ir priekaištingai apžvel
gia senio figūrą Tikras grioz 
das! Plika makaulė, žilais kar 
čiais apžėlęs sprandas, už
griuvusios akys, apdribę kaip 
buldogo žandai ir ta mėlyna 
kaip slyva nosis! Visi dvariš
kiai žinojo, kad Motiejus po 
kiekvienų pietų ir vakarienių 
ištuštindavo neišgertus ponų 
stiklelius ir butelius, o vaišių 
bei pokylių dienomis nusilak 
davo mirtinai. Dar niekad se 
uis Motiejus neatrodė Skrods 
kiui toks atstumiančiai abuo 
jas, kaip šiandien Kaip būtų 
gražu ir miela, kad vietoj ši
to grėvos sukinėtųsi liekna, 
graži, stipri geltonkasė, mė
lynakė mergina!

— Amžinai apsileidęs, —su 
niurnėjo penas, piktai apžvelg 
damas senį. — Frakas dulkė
tas, liemenė sulaistyta, o marš 
kiniai ir apikaklė — šlykštu 

žiūrėti... — Ir staiga susierzi 
nęs apmaudingai suriko.- — Ne 
bedrįsk man daugiau šitoks 
akyse rodytis!

Motiejus klausė abejingas, 
tarsi visa tai ne jam buvo sa 
koma, ir ramiu balsu ištarė 
įprastą klausimą:

— Ką įsakysite, pone?
— Atnešk arbatos ir ką 

nors lengvo užkąsti. Pasakyk 
Agotai, tegu ruošia patalynę. 
Aš noriu šiandien anksčiau 
atsigulti.

— Klausau, pone
Motiejus išnyko ir po valau 

dėlės sugrįžo padėklu neši
kas. Paskui jį įvirto stora, 
jau nebejauna moteris su pil
nu glėbiu pagalvių ir antklo
džių. Motiejus kaip statula 
atsistojo lacgo niAoje, o po
nas Skrodskis valgė ir šnairo 
mis žvilgčiojo į besitriūsian- 
čią prie sofos Agotą. Antra 
grėva! O juk prieš dešimtį 

metų ji buvo dar visai pa
irau kli moteris Kaip ji galė
jo taip ištižti, išsipūsti ir ne
betekti viso savo ankstyves
niojo žavesio ypatybių? Ap 
maudu! .. Stačiai pikta ir ap 
maudu!.. Ir lieknos mėlyna
kės geltonplaukės merginos 
paveikslas su jaudinančiu ryš 
kurnu vėl išniro pono Skrods- 
kio vaizduotėj.

Baigusi tvarkyti patalynę, 
Agota pasakė ponui labanakt 
ir liūliuojančia eisena iškiūti
no iš kabineto, nebesitikėda 
ma, kad dar bus ponui kam 
nors reikalinga Pavakarienia 
vęs ponas Skrodskis liepė 
Motiejui uždegti pypkę, ran
kos mostu įsakė išsinešdinti, 
o pats sėdo į krėslą prie ma 
žojo staliuko, kur stovėjo se 
no.vengriao butelis ir krišto
linė taurė.

Ponas Skrodskis iš tašų rū 
mo kambarių labiausiai mėgs 

ta šį savo kabinetą. Salonas 
ir valgomasis per erdvūs, tuš 
ti ir šaltį kambariai, miega
masis jam primena ligonę 
žmoną ir paskutines jos va
landas, taip pat, kaip ir jos 
buduaras Biblioteka ir vaikų 
kambariai apleisti, nejaukūs. 
Nebent kai parvažiuoja sūnus 
ar duktė ir ima lankytis sve
čių, rūmai atgyja ir palinks- 
mėja,

Pono Skrodskio kabineto pa 
dėtis rūmuose labai patogi. 
Iš vieno šono niekieno ne be
lankoma biblioteka, iš kito — 
nuolatos tuščias miegamasis. 
Stiklinės durys išeina į ve
randą sode Šis antrasis išė
jimas paslėptas nuo pašalie
čių akių, daugeliu atvejų po 
nui Skrodskiui būdavo labai 
patogus.

Kabinetas tm tingai ir jau 
kiai įrengtas Tamsiai rudais 
apmušalais dengtos sienos, 

keletas geros mokyklos seno
viškų paveikslų, ani ąžuolinio 
parketo persų kilimas, prie 
lango, kampe, rašomas! s sta
las, vidury kambario apskri
tas valgomasis stalas ketu
riems ž.monėms susėsti, pasie 
ny, netoli nuo knygų spintos 
mažas staliukas su dviem 
minkštais krėslais — mėgsta 
ma pono Skrodskio poilsio 
vieta Prie staliuko pypkė su 
ilgu kandikliu, stalčiuje rū
komosios ir uostomosios ta
bokos ir retų tais laikais ci
garų dėžutės. Spintoje šoni
nėje lentynoje pono Skrods
kio mėgstamojo vengtino bu
telis; padėklas ir keletas kriš 
toMnių taurių Motiejaus šven 
ta pareiga b ir. o prižiūrėtų 
kad vengtinas neišsektų ne- 
rūsyje, nei kabineto spintoje,

(B. D)
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Músu
Vyskupas

Kiekviena tauta branginan- 
1 ti save praeitį mini įvykius 

/ ir asmenis turėjusius savo 
tautai ar žmonijai reikšmės. 
Taip daro ir religinės ben 
druomenės. Juos minėti skir
tas dienas lietuviai vadina 
šventėmis Šis žodis mums pa 
sako, kaip ir kuriuo tikslu 
tokios dienos turi būti sunau 
dotos Kiek mes suprantame 
kurio nors įvykio, asmens 
vertę, parodo tai kaip juos 
minime

Šalia bendrų visiems kata
likams religinių švenčių kiek 
vieno krašto, kur kuris gyve
name, tautinių švenčių, lietu
viai turime mums brangių die 
nų, kurias minime ir kurias 
verta minėti Jas priminsiu 
kalendorinėje eilėje:

Vasario 16-ji: Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
deina.

Kovo 4-ji: Šv. Kazimiero, 
Lietuvos, lietuvių tautos, visa 
me pasaulyje lietuviško jau
nimo šventojo globėjo diena, 
•/erta taip pat atsiminti, kad 
lietuviai visame pasaulyje tu
ri teisę liturginiai švęsti ir 
sekmadienį po rugpjūčio 22 
dienos: šv. Kazimiero relilsvi 
jų grąžinimo šventę.

Birželio 15 ji: bolševikų te
roro ir masinių deportaeijų 
lietuvių į Sibirą minėjimas. 
Šią dieną dera minėti ne tik 
1941 metų įvykius, o atminti 
Lietuvoje įvykintus žiaurumus 
tautos aukas nuo 1940 m. iki 
šiai dienai.

Rugsėjo 8-ji: Lietuviai tą 
dieną minime Šv Marijos pa
sirodymą Šilųyeje ir kelis ki
tus istorinius tautos įvykius. 
Tą dieną lietuviai pagarbina
me Šv. Mariją kaip Lietuvos 
gynėją, globėją, motiną.

Kiekvienam lietuviui reikia 
atsiminti, kad Lietuva ir lie
tuvių tauta turi dar kelis sa- 
v© pasirinktus šventuosius 
globėjos šalia šv. Kazimiero. 
Liturginiai švi Kazimieras skai 
tosi pirmaeilis globėjas, kitį 
— antraeiliai. Jie yra: šv. 
Jurgis (balandžio 23 d.), šv. 
Jonas Kantietis (spalio 20 d), 
šv. Josapaias (lapkričio 14 d J

Ypatingai anos keturios pra 
džioje paminėtos dienos mums 
yra ir liks giliai prasmingos 
Jas užmiršdami parodytumėm 
kad atšąlame viskam: ne tik 
šventiesiems, o savo tautai, 
gimtajam kraštui, protėvių ir 
tėvų tėvynei, tos šalies dide 
liems įvykiams.

šventės
V. Brizgys

Kaip besistengtumėm, tai 
visur ir visada žmonės grei
tai apsipranta su paviršuti
niai atliekamais dalykais Taip 
yra ir su minėjimais. Jeigu 
jie netenka gilesnės pras
mės, tampa tik metine ruti
na, formalumu be gilesnio iš
gyvenimo Visuomenė nuo to 
kių minėjimų greitai atšąla, 
lieka tik saujelės pareigūnų 
oficialiai atliekama pareiga. 

, Jeigu Kristaus gimimą, atsi
kėlimą pradėtumėm paminėti 
tik menine ar moksline pro 
grama bažnyčioje ar audito
rijoje tai ne daug praeitų 
metų kai į tokius minėjimus 
pradėtų ateiti ne minios o bū 
rvs, saujelė ir pagaliau nie
kas. Tiesa, kad dideli įvykiai 
asmens yra tokiais ir be mū
sų pripažinimo, tačiau jų su 
pratimas ir įvertinimas yra 
reikalingus mums patiems. 
Minėjimai arba šventės nenu 
sibosta ir lieka visada pras 
mingi, kai švenčiame visa 
širdim, visais jausmais. Tik 
tuo keliu ir išlieka žmonių 
širdyse amžinai gyva Dievo, 
Šv. Marijos, šventųjų globė
jų savos šalies, tautos įvykių 
meilė. Ką švenčiame visa 
širdim, visais jausmais, tai 
šalia to ir ta proga kultūri
nės ar kitokios pramo os išei 
na prasmingos ir lieka mė
giamos.

Nebus perdaug pasakyta, 
kad visur gyveną ir visų kar 
tu lietuviai turime laikyti 
mums privalomomis šventėmis 
anas keturias: vasario 16, ko
vo 4, birželio 15, rugsėjo 8. 
Šventė yra tada, kai diena 
šventai praleidžiame. Tų die
nų gilią prasmę ir vertę iš
laikysime, jos niekam nenusi 
bos, jeigu jas švęsime giliais 
religiniais išgyvenimais Tokš 
šventimas yra prasmingas ir 
psichologiniai ir antgamtiniai. 
Psichologiniei — nėra giles
nio išgyvenimo už pastangas 
susisiefeti su Dievu Antgam
tiniai — Dievas yra ir jis at
siliepia į žmogaus pastangas 
jį pasiekti Tinka kiekvienam 
išgyvenimui švento himno au 
toriaus žodžiai: «Tik patyręs 
gali pasakyti, ką reiškia Jė
zų mylėti». Tik patyręs gali 
pasakyti, kokios naujos pras
mės mūsų pačių širdims ir 
akims įgauna įvykiai mūsų 
pačių iškelti iki Dievo.

Išvadoje budėkime, kad di
delių įvykių ir asmenų prisi
minimai neprarastų vertės 
mūsų pačių, mūsų jaunimo ir 
mūsų kaimynų akyse. Mūsų

Sudrumstė debesis vėjas, 
šėlsta audra po marias.
Nerimas drumsti pradėjo 
mėlynas krašUo girtas.

Ūžiančiai jūrai dainuoju 
vėtra žaliuos pakraščiuos. 
. Jano jaunystė kaip vilnys 
drumsčiasi vėtrų garsuos.

Ūžia jau v>Tys neramios, 
pušys, dainuokit audroj. 
Ošia pakrantė žalioji, 
skęsdama vėtrų dainoj.

Mėlynos marios. Ir pušys, 
Ūžkit ant krantų žalių. 
Ūžk, ir jaunystė žalioji, 
dainą Vilnių mėlynų.

Stiprybė Iš Artimos Praeities
TRAGIŠKO LITUANICOS SKRIDIMO PRISIMINIMAI

Jonas Rugis

(pabaiga)

Vokiečių žinomas laikraštis 
«Berliner Tageblatt» Nj . 330 
iš 1933 m. paskelbė, kad bu
vo gydytojų nustatyta tuojau 
po katastrofos, t y liepos 17 
à 7 vai ryto, kad lakūnai 
mirė tik 3-4 valandas prieš 
tai. Reiškia, jie buvo p© ka
tastrofos dar gyvi^kelias va
landas Viens iš padarytų vie 
toje nuotraukų rodė Darių to 
kioje padėtyje, lyg jis būtų 
stengęsis iššliaužti iš lėktuvo 
griuvėsių Advykusi Lietuvos 
oficialioji komisija liepos 17- 
tos ryte rado, kad daug lėk
tuvo dalių ir įrengimų buvo 
pranykę, © lakūnų lavonai 
buvo įdėti į karstus.

Vokiečių socialdemokratų 
spauda rašė, kad «Lituanicos» 
sudužimas įvyko dėl to, kad 
hitlerininkų SA apšaudė lėk
tuvą, manydami jį esant — 

šventės toliak šventos, jų es
mė turi būti giliame pamal
dume maldos namuose. Kas 
seks iš tolo už maldos namų, 
viskas bus malonu ir nenuo
bodu, nes seks iš gilaus sie
los išgyvenimo. Nenorintiems 
ir nemanome nieko siūlyti, 
primesti Tikintiesiems tačiau 
anos keturios mūsų šventės 
telieka gilaus religiniai dva
sinio susikaupimo dienos. Tai

Kazys Jakubėnas

«priešo» — šnipinėjančiu lėk 
tuvu. Pirmos žinios iš vietas 
tą versiją patvirtino. Bet vė 
liu buvo įsakyta visus pėdsa 
kus «Lituanicos» pašovimo ir 
numašimo nuslėpti. Buvo net 
minima, kad į Dariaus kars
tą buvo įdėtos per klaidą trys 
rankom, o Girėno kūne buvo 
matyti kulkų žaizdos.

SUSIJAUDINIMAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje dar ilgei buvo kai 
bama apie paslaptingą Da
riaus ir Girėno žuvimą ir ke
liamos įvairios versijos. Tas 
dar labiau didino tą gilų vi
sos tautos suuijaudiniiną. Tų 
laikų Lietuvos vyriausybė 
greičiausiai buvo atitinkamai 
paveikta Vokietijos vyriausy
bės, kad jokių įtarinėjimų ir 
kaltinimų ne tik nekeltų, bet 
juos malšintų. Atrodo, kad tra 
giškas žuvimas mūsų didvy 

pagilins ir tautinius ir kitus 
kilnius jausmus. Visuomenės 
barimas, kaltinimas už atšali
mą minėjimams yra netinka
mas būdas atgaivinti žmonių 
dėmesį, jausmus. Priešingai, 
toks būdas žmones veikia nei 
giamai. Išlaikykime didelėms 
šventėms derantį turinį ir dva 
šią, o antraeilių dalykų sek- 
mė savaime bus graži. 

riškų laknnų liks amžinai ap 
gaubtas paslapties šydu Pra- 
ūžusios karo audros ir įvykę 
dideli pasikeitimai turėjo pri
sidėti prie panaikinimo pas
laptingos tragedijos paskuti
niųjų pėdsakų.

Bet nei tragiškas skridime 
finalas, nei iškeliamos paslap 
tingos jo aplinkybės nė kiek 
nesumažina to skridimo reikš 
mės, didingumo ir kilnaus 
drąsumo. Dariaus ir Girėne 
skridimas plačiai nuaidėjo vi 
same pasaulyje, sukeldamas 
pasigėrėjimą laimėjimu ir su
jaudinimą tragišku likimu. 
Tas 18 tasis transatlantinis 
skridimas, rekordinis savo lai 
kams, atliktas ypatingai sun
kiom sąlygom su nuostabiu 
tikslumu, buvo reikšmingas 
įnašas į moderniosios aviaei 
jos pažangos eigą ir kartu 
didingas įvykis, kuris liks 
ryškiai atžymėtas aviacijos 
istorijoje, įrašydamas joje ir 
mūsų tautos vardą. O lietuvių 
tautai tai bus gražus įrody
mas, kad ji guli semtis sti
prybę ne tik iš tolimos, bet 
ir iš artimos praeities.

«Draugas»

J. Tauroms
AUKSO MINTYS

— Alkoholį vartoja ne dėl 
to, kad neįvertina jo kenks
mingumo, bet dėl to, kad yra 
jo vergai.

— Su pamėgimu iš pradžios 
geria pasaulio linksmybių tau 
rę, nes išsyk jų saldume ne
jaučia nuodų.

—■ Kas kasa dorovei kapą" 
tamsy bių’angelas tą vainikuos.

— Tas erelis, kuris beveik 
kiekvieną aplanko ir išmoki
na visokių ydų, iščiulpia svei 
katą, išplėšta viltį, sugriauna 
gyvenimo rūmą — tai alko
holis.

— Nešvarios kalbos ir min
tys užteršia fantaziją ir pa&a- 
ližuoja žmogaus moralę.

— Dažnai žmonės skaudžiai 
gailisi pasielgę taip ar kitaip 
nes neapsvarstė pasielgimo 
padarinių.

— Vertingas žmogus nie
kuomet nežiūri išdidžiai į 
menkesnius.’

— Kas dalyko kenksmingu
mą ar vertingumą svarsto 
post factutm, to protas pavir
šutinis.

— Kas perdaug liežuviu 
mala, daugiausia visuomenei 
daro skriaudos.
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10 vai. ryt

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUSLietuvi

Klausyk ir i

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

RIO DE JANEIRO

©®

V t ., A.J

Caixa Postal 3937

c 3 3-3 •

»n. ■ .į ."»S?MV fl>Oc.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÒN vyriškų rūbų’

SHJVYKLOJEfyLAURO
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 V AND

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

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

PU . A.ubh* a ' iCiUfe 
Rua dos Ciciamos, 510 (sėdė 

propria) — t ila Belą

’Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama_ ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
yra transliuojama kiekvieną^ sekmadienį, 

. per RADIO NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusįiirubelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258AVila Zelina (arti R;

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

v IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/101H02

Fone 33-9951

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto, 281 

[Fone-: 63-3697, V, Prudent?

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postai, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório:

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente -- S. Paulo

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

ANTANO ÓAVIILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

žesniais kiekiais, Įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

F]

1EJ€i2iT€)»®O CONJaWIÍ Wįį

ifl

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;

«o

63-3285 VILA ALBINA
IU'

CC S ’A BARROS, 356

Irmãos Nascimento
RES: O.R.C. SP. Nro 1.434

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

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

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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio^ darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,' nuomininkų išmetimastlir kiti darbai;

Residência:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

rh> i./l"!

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

Jaçana klieriką kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 val.,g

Trečią:
Agua "Rasa 8 valų 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadieni 
Mooca 8 vai.
P a s k u t i n j :
Vila Anastacio 8,30 vaių 
Vila Bonilha 10 vai.

v'j

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS j 
TRANSLIACIJOS

PRANAS & ČIA. LTDA
Mada i ras ern gerai

SÈDE: RuailMéxico, 98 - 9.o»<- sala 904 — Bone 52 0229
^EnderėęoPTeiegrafico: « C A B li'U'N A » 

Rio de Janeiro?5
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés t- Município de 

Nanque - Estado ds Minas1 Gerais

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo* įmeno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams* í( habilitação.)

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę 

Rua oa Graca, 381 — casa 6 — Bom Retiro

Lindoya vxaauo vre j.udi žinomas gėrimas 
Kurio puikų vein.. į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinKite ir visados aauaoKite

Rua Dino Bueno, 795 a 83o 
Telefones: 51-4019’ e 5 2223

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktu ^in du bei darbo 
krautuvė tiktai pas
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTE

A

AV. ZELÍNÀ, 51.5 — GAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Vilanastazieciai Ši Šeštadieni laukia lietuviu is v
apylinkių ju ruošiamam VAKARE. BUS JUOKINGAS VAIDI

NIMAS, GERAS ORKESTRAS, [SKANUS BUFETAS.
J i \

CHORO KONCERTAS - 
VAKARAS

Rugpjūčio men 30 d. Liet. 
Kat. Bendruomenės choras 
ruošia Vila Zelinoje, gimnazi 
jes salėje, sn įvairia ir įdo 
m ta. programa koncertą—va
karą. Kadangi tai bus sekma 
dienis ir programa prasidės 
po piet apie pusiau ketvirtos 
valandos, tai šiame koncerte 
galės dalyvauti ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai, nes dar 
bus laiko ir namo parvykti 
ir pailsėti prieš pirmadienio 
darbus. Pelnas skiriamas kón 
greso reikalams.

MIRĖ JUOZAS SELI0KA9.

Liepos mėn. 24 d. vakare, 
savo namuose Vila Zelinoje, 
ilgesnį laiką sirgęs, atsiskyrė 
su šiuo pasauliu aprūpintas 
šv sakramentais, JUOZ\S SE 
LIOKAS, 58 metų amžiaus, 
giliame liūdesy palikdamas 
žmoną Izabelę Kučinskaitę? 
dukrelę Eleną ir sūnų Albiną.

Velionis buvo suvalkietis, 
gimęs Pasienio km., Sasnavos 
parapijoj, Marijampolės apsk. 
Buvo susipratęs lietuvis kata 
Ūkas. Dar būdamas Lietuvoje 
aktyviai dalyvavo «Pavasario» 
organizacijoje ir Saulių Sąjun 
goję. Tokiu pat pasiliko ir 
BrazMijon atvykęs 1936 m, 
1937 Jin. sausio m. sukuria 

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITU AN IA*
Piazzą iAsti~25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33., 78.00.14) 

! ROMA — ITALIA.
j Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetąkainą. 

Pageicįąujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus 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.

lietuviškos šeimos židinį su 
sasnaviete Izabele Kučinskai 
te Pavyzdingai lietuviškoj ir 
katalikiškoj dvasioj auklėjo 
jaunąją kartą. Ir tėvai ir vai 
kai aktyviai įsijungė į lietu
višką veikimą kurį rėmė dar 
bu ir pinigu. A. A. Juozo Se 
lioko asmenyje S. Paulo lietu 
vių katalikų bendruomenė ne 
teko susipratusio lietuvio ka 
fealiko ir «Mūsų Lietuva» uo
laus spaudos rėmėjo

Iš namų bažnyčion velionį 
išlydėjo parapijos klebonas 
prel P. Ragažicskas ir Tėvas 
J Giedrys S. J. Bažnyčioj už 
velionį šv, mišias atlaikė Gua 
ianazes klebonas kun. V Ka 
volis. Pamokslą pasakė kleb. 
P. Ragažinskas Palaidotas 8. 
Caetano kapuose. Laidotuvė
se dalyvavo daug žmonių, nes 
velionis turėjo daug draugų, 
pažįstamų.

Septintos dienos mišios bu
vo 31 d. liepos mėn. Vila Ze 
linoje.

— Šį šeštadienį, Vaikų Šven 
tė, išvakarėse, T T. Jėzuitai 
praves V Zelinos bažnyčioje 
religinį susitelkimą, kurio pra 
džia 6:30 vai vakare. Bus kon 
ferencija šv. mišios ir ben
dra £v Komunija Taip pat 
bus klausoma išpažinčių Ti 
kintieji kviečiami dalyvauti.

— Lietuviška radijo progra 
ma per Radijo 9 de Julho šį 
sekmadienį bus transliuojama 
pusvalandžiu vėliau. Ne de 
šimtą, bet pusiau vienuoliktos 
valandos Kitais sekmadie
niais bus įprastu laiku — de
šimtą valandą.

Tenai šoksim šokinėsim... Bus linksma ir gražu.,.
Vyrų Brolija 9 d. rugpiūčio mėn. organizuoja šaunų

P I K NIN K Ą JURUBATUBOJE
Autobusai iš V. Zelinos išvyks 6 vai. ryto Bilietus 

reikia iš anksto įsigyti pas Brolijos valdybos narius.
Vienas autobusas išvažiuos iš Casa Verde. Bilietus 

galima įsigyti pas Matelionius, Taip pat V Prudentėje 
bilietus galima gauti pas M. Tamaliūną, Rua Agostinho 

Latari, 346. Kartu vyksta orkestras. Bus šokiai, 
žaidimai su premijomis.

Musų brangiam vyrui ir tėvui
A. A. JUOZUI S ÍLIOKUI

mirus, visiems dalyvavusiems laidotuvėse, septintos 
dienos mišiose ir visiems pareiškusiems nuoširdžios 

užuojautos gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiaidėkojame
S e 1 i o k ų Šeima

— Šį semadienį Vaikų Šven 
tė, 11 vai šv, mišios būs au
kojamos už lietuvių vaikus. 
Po pietų 3 vai, Seselių Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje 
vaikai išpildys įvairią meninę 
programą Bus vaidinimas, dai 
nos, deklamacijos, tautiniai 
šokiai ir ki. Lietuviška visuo 
menė kviečiama į programą 
gausiai atsilankyti. Įėjimas 
laisvas.

Pabendraudami su vaikais 
paskatinsime ju®s tolimesniam 
lietuviškam darbūi. Neužmirš 
kime, kadi jauni daigeliai yra 
reikalingi ypatingo dėmesio!

— Trečiam Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresui ruošti ko 
miteto ir vi ų komisijų susi 
rinkimais šaukiamas rugpiūčio 
5 d. 20 vai. Vila Zelinoje.

— «M L » prenumeratą ap 
mokėjo: Balys Adomavičius 
5.000 kr,, Černiauskienė iš Ca 

VĖL VISI Į V. ANASTACIO'.I!

Dr J. Basanavičiaus vardo lietuvių m los Globėjai 
kviečia dar kartą atsilankyti į jų ruošiamą

VAKARĄ,
kuris įvyks š m. rugpiūčio mėn. 1d. 20 vai., topaties 
vardo mokyklossalėje, Rua Camacan, n. 625,

Programoje bus pakartota S Kapuio 2 jų veiksmų 
komedija “PLUTELĖ IR PELĖS". Po vaidinimo šokiai 
ir žaidimai iki 4 vai. ryto.

Pakvietimus ir staliukus iš anksto užsisakykite pas 
j M los Globėjų Valdybos narius, 
j Valdyba

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
v I
Česlovas Jakiunas

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslam® rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko

* garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-22.89, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

sa Verde 2.000 kr„ M. Leita 
2.000 kr..

— Laiškai: J. Masiuliui, J. 
Jurgelevičiūtei, J. Šukiui, V- 
Vaikšnorienei, O. Masienei, P- 
Zagorskienei, K. Navickienei, 
A Vinkšnaičiui, I. Skirkevi
čiūtei, Ed. Jakočiui, A, Laz
auskui, J. Vepštui.

— Liepos mėn. 27 d. Vila 
Zelinoje mirė Veronika Be- 
ganskienė. 76 m amžiaus, ki. 
lusi iš Tauragnų parapijos. 
Nuliūdime paliko dukterį Ele 
ną Rusevičienę, sūnus: Adol
fą ir Joną žentą, marčią, anū 
kus Palaidota V. Formoza ka 
puošė. Septintos dienos mi 
šios bus 3 d. rugpiūčio 8,30 
vai V. Zelinoje.

— Pupienių šeima praneša, 
kad už Vladą Pupienį mišios 
egzekvijos 4 d. rugpiūčio 19 
vai Vila Zelinoje.

— Už Jakučių šeimos mirų 
sius egzekvijos — mišios yra 
užprašytos 1 d. rugpiūčio, šeš 
tadienį, 7 vai. V. Zelinoje.

— Už M. Smitravičienę šv' 
mišios yra užprašytos 8 rug 
piūčio 8,30 vai. V. Zelinoje.

— Kirmėlų šeima praneša, 
kad už Nikodemą Kirmėlą 
mišios egzekvijos bus 10 d. 
rugpiūčio 7,30 vai Vila Želi 
noje. Gimines £ir pažįstamus 
kviečia į šv. mišias.

PAIEŠKOJIMAI

1. Valentiną Beividą iš Vi- 
žuonių — jieško Petras Ge- 
dzevičius. Av. da Paz, 711, 
Utinga, Tel. 46—1522.

2. Praną ir Juozą Petrokus 
iš Paberžė® — jieško Aleks. 
Petirokas, Villa del Dique, Cor 
doba, Argentina.

3. Juozą Dirsę iš Dvarčėnų 
— jieško Marija Trunciutė, 
Holanda 183 — Casabo, Mon
tevideo, Uruguay.

4. Vaclovą Talauską iš Kau 
no — jieško Karolina Vilno- 
nytė—Dutteienė, Armonia 3166 
Montevideo, Uruguay.

5. Aleksandrą Slažinską — 
jieško Ignas Slažinskas, Ca- 
silla 2313 — Cerro, Montevi 
deo, Uruguay.

6. Sabonį iš Alytaus — jieš 
ko Apolonija Sabonytė—Ma- 
minskienė, Curupayti 1619, 
Lanus Oeste, Buenos Aires, 
Argentina.

7. J, Guldavičiūtės —Kindu- 
rienės — jieško M. Galdavi- 
čiubė—Sakalauskienė, La Rio 
ja 2259, Avellaneda, Buenos 
Aire®, Argentina.

8 V, PoviliunienėSF—Žukaus 
kienės iš Molėtų — jiešk© 
Kaušinienė—Žukauskaitė, Ca- 
silla 2313 — Cerro, Montevi
deo, Uruguay.

9. Urboną Stasį ir Veroni- 
čą Joną — jieško Antanas 
Jansauskas, Vigo 4242 — Cer 
ro, Montevideo, Uruguay.

10. Moniką Sinkevičienę — 
jieško jos draugė iš Virbaliu 
Anelė Petruškevičiūtė—Ščebe 
dienê, Dinamarca 4321 — Cer 
ro, Montevideo, Uruguay.

(pabaiga iš 1 pusi.)

sėkmė buvo 96x66. Su New 
Castle karuanda, kurios lig 
šiol niekas nebuvo nugalėjęs 
lošimas baigėsi pasekme 
61 x 46,

Su Canberra, buri savo sąs 
tatą sustiprino iš Sydney ir 
kitų vietų pakviestais žaidė
jais, lietuviai laimėjo pasek 
me 95 x 71,

Lietuvių rinktinėje jau yra 
trečios kartos lietuvių.

GERA PROGA PIGIAI PIRKTI
1. Balkonas su šaldytuvu ba
rui 2 Svarstyklės (Filizola) 
ir plaunama mašina (peilis) 
informacijoms gauti kreiptis 
šiuo adresu: Rua Inacio, 333 

i Vila Ęelina

i t I
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