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KARDiNOLAI PAS

PREZIDENTĄ

Neseniai 5 Brazilijos kardi
nolai buvo nuvykę pas Bra
zilijos prezidentą Costa e Sil
va, jo pakviesti. Šie didžiųjų 
Brazilijos miestų arkivysku
pai ir kardinolai išdėstė pre
zidentui savo pažiūras ir pa
geidavimus svarbiaisiais reli
giniais ir socialiniais klausi
mais, tarp jų ir konstitucijos 
ir žemės reformų.
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VYSKUPAI UŽ PLAČIĄ 

ŽEMĖS REFORMĄ

Praei:ą savaitę 15 Rio Gran 
de do Sul vyskupų, vadovau 
jami Porto Alegre arkivysku
po kardinolo Vicente Scherer, 
pasiuntė respublikos preziden 
tui memorialą, tame prašo ža 
damąją žemės reformą tuoj 
pravesti šioje valstijoje. Čia 
esą daug mažai kultivuojamų 
latifundijų, dvarų ir labai 
oaug minifundijų. smulkučių 
ūkelių kurių savininkai nega 
Ii iš jų pragyventi.

Vyskupai reikalauja naujo 
masinio žemės padalinimo, 
kad susicarytų plati vidutinė 
klasė, kuri būtų ir pajėgi vis 
vis kylančios Brazilijos pra
monės gaminių pirkėja, ir jos 
socialinio, politinio ir ūkinio 
pastovumo palaikytoja.

Tai būtų svarbus žingsnis 
įvykdant “Pietų Pajūrio Pla
ną“. Juo būtų Banhado do Co 
legio srityje duota žemės 10- 
15 000 šeimų, įtaisytas drėki
nimas 400 00u hektarų ir labai 
pakeltas ryžių, kukurūzų, so 
jos ir kitų augalų auginimas-

KUNIGAS REIKALAUJA
ŽEMĖS DARBININKAMS

Tai kunigas Antonio MELO 
kuris nesenai buvo nuvykęs 
Brazilijos sostinėm prašyti 
naujų žemių įvykdymui Pavyz 
dinio Žemės Reformos Plano 
Cabo srityje, Pernambuco es- 
tade. Jo rūpesčiu Vyriausybė 
jau išdalino po 10 ha. žemės 
720 šernų Usina Salgada nuo
mojamųjų žemių srityje.

Kunigas Melo žurnalistams 
sakė, kad neapleisiąs Brazili
jos tol, kol jo srities darbinio 
kams nebus pažadėta duoti 
žemės. Darbo ministras Jar- 
bas Passarinho jam pažadėjo 
kad Vyriausybė į jo prašymą 
atsižvelgs. Jis pats yra suor
ganizavęs aname rajone dar
bininkų kooperatyvą cukraus 
gamybai,
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ĮVESTAS SOCIALINIS 

DRAUDIMAS ŽEMĖS ŪKYJE

Respublikos prezidentas Cos 
ta e Silva jau pasirašė Kai
mo Socialinio Draudimo įsta
tymą-dekretą. Jis turės didžiu 
lės reikšmės kaimo ir žemės 
ūkio darbininku gyvenime- 
Tiesa, gal pradžioje šio drau
dimo vykdymo įstaigai trūks 
pinigų, ’*r, be abejo, stambie
ji žemvaldžiai nenorės mokė
ti socialinio oraodimo įnašų, 
bet vistiek kaimo žmonės jau 
sis kitaip ir senatvėje bei li
goje šį tą gaus, ko iki šiol 
nebuvo.
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KATALIKIŠKOSIOS

spaudus KONGRESAS

Praeitą sekmadienį pasibai
gė IV Lotynų Amerikos Kata 
likų Spaudos Kongresas São 
Paulo Katalikų Universiteto 
koplyčioje atlaikytam Miš om. 
Jame dalyvavo žurnalistų iš 
visos Amerikos.

Šio kongreso tikslas buvo 
padėti katalikams žurnalis
tams gerai susiorientuoti nau 
joje besikeičian ioje padėty
je ir atlikti skirtus uždavinius 
naujai besiformuojančioje Lo
tinų Amerikoje. Vienas iš pa
grindinių nagrinėtų klausimų 
buvo.- “Išsivystymas yra nau
jasis taikos vardas“.

BRAZILIJOS VYSKUPŲ
konferencija

Šią savaitę vyksta São Pau
lo mieste Ipirangos Kunigų 
Seminarijos patalpos X Bra
zilijos vyskupų konferencija- 
Joje dalyvauja virš 160 vys
kupų ir abatų. Svarstomi ku
nigystės, kunigų seminarijos, 
pašaukimų ir kiti klausimai.

DIDĖJA KONCENTRACIJOS 

STOVYKLŲ SKAIČIUS

ZUERICH. Šveicarijos lai
kraštis “Der Bund“ rašo, kad 
pro geležinę uždangą prasis
kverbė žinios, Jjog nuo 1966 
metų liepos mėnesio Sovietų 
Rusijoje padiiėjo koncentra
cijos stovyklų skaičius. Vien 
pastarųjų dviejų metų laike 
įsteigtos 56 naujos stovyklos 
Jose kalinami keli šimtai tūks 
tančių žmonių.

Didžiausia stovykla esanti 
Darijoje su 15.000 kalinių pri
verčiamiesiems darbams dirb 
ti Koncentracijos stovyklų 
centras esąs Tobolske. Anie 
jį yra oar 20 mažesnių Cha 
daugiausia laikomi vyrai ir 
moterys ištrern 1 iš Rytų Eu
ropos. Ypatingai sunkios gy
venimo sąlygas esą VOikuto- 
je, Išmoję, Noškae, Ustase,

Vjermneske ir Čugoros sto
vyklose.’ Mirtingumas esąs be 
veik toks pat didelis, kaip ir 
per ii Pasaulinį Karą.
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100 METŲ VAKARŲ

VUKIETJJOS ST D KATAMS

BONN. Mat, jau 1868 me
tais buvo įkurta Generalinė 
Vokiečių Darbininkų Sąjunga. 
Sis gražus jubiliejus buvo vo 
kiečių atžymėtas specialiu 
paato ženklu ir kitom iškil
mėm.

Dabar Vakarų Vokietijoje 
įvairūs sindikatai apjungia 8 
milijonu- iš 23 milijonų dar
bininkų, tarnautojų ir valdi
ninkų, iš jų 6,5 milijonai pri
klauso •Deutsches Gewekw- 
chiiftsbunl“ (Vokietijos Sin 
dikatų Konfederacijai), ap.e 
250.600 Krikščionių Darbinin
kų sąjungai, 400.000 Vokie
čių Tarnautojų Sindikatui ir 
600 000 Vokietijos Valdininkų 
Federacijai.

Po ii Pasaulinio Karo sočia 
lietinės ir krikščioniškosios 
krypties sindikatai, skatinami 
savo vyskupų ir patrtatizmo, 
susijungė draugėn ir sudarė 
ana milžiniškąją Gewerks. 
chaf. r>indika:ų vadų turėtas 
patyrimas, demokratiškumas, 
katalikų įtaka atsisakant re
voliucinių tikslų, labai daug 
prisidėjo prie vokiečių ste 
buklo, tai yra, greito pokarės 
Vakarų Vokietijos ūkinio at
sistatymo ir praturtėjimo. Vo
kiečių sindikatai, kaip pilna
teisiai partneriai dalyvauja su 
darbdavių sąjungom kolekty- 
mų darbo sutarčių sudaryme, 
algų ir socialinių įnašų nus
tatyme, pensijų ir socialinio 
draudimo t-asų valdyme ir 
ir viso krašto ūkinės polit - 
kos nustatyme. Todėl pas vo
kiečius streikų labai maža. •

Mndikatai turi specialias 
sindikatų vadovams rengti 
mokyklas, mokslinius ūkinės 
padėties tyrimo institutus, tre 
čią savo didumu banką ir di- 
nžiulius kooperatyvus. Taip 
sindikatai yra tapę savo didu 
mu ketvirtuoju darbdaviu v a- 
karų Vokietijoje. Tačiau, — 
kas svarbiausia - jie yra 
galingi darbininkų klasės ats 
tovai, žmogaus vertės ir de 
mokratijus pajėgūs gynėjai 
ir socialinės klasių taikos pa 
laikytojai, dėka išreikalavimo 
teisingo turtų ir uždarbių pa
skirstymo.
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SAIGON. Nesenai P„ Vietna 
mo prezidentas Van Thieu 
tarp 6 punktų kaip prieiti tai 
kos Vietname siūlė ir laisvus 
rinkimus. Tie laisvi rinkimai 
būtų kontroliuojami tarptauti 
nės komisijos. Žinoma, komu
nistai tą pasiūlymą atmetė, 
nors tiek kalbėjo anksčiau
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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai
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Pasisekusi Kelionė Mėnuliu ir Atgal
Nors jau žinoma iš televi

zijos, iš braziliškų dienraščių 
kad du Šiaurės Amerikos as 
tronautai nusileido Mėnuliu 
ir pakilę laimingai grįžta na
mo bet ‘Mūsų Lietuva“ tari 
nors trumpai tą įvykį atžymė 
ti savo puslapiuose. Todėl ir 
duodame ko trumpiausią sau 
trauką ta nuostabaus pirmojo 
žmonijos istorijoje žingsnio.

Rakieta “SATURNAS“ pa
kilo iš Cape Kennedy Flori
doje lygiai 9,32 valandą ryto. 
Rytinės Amerikos dienos švie 
sos taupymo laiku (EDI) Sa
vo viršūnėje ji išnešė į erd
ves erdvėlaivį APOLONĄ VlE 
NUOLIKTĄJI drauge su kel
tu dviems astronautams Mė
nulio nusikelti. Virš milijono 
žiūrovų suplaukė į Cape Ken
nedy apylinkes iš visų Ame
rikos kraštų išlydėti astronau 
tu>. Prie jų prisidėjo šimtai 
ir tūkstančiai svečių iš užsie 
nių ir žurnalistai.

Visai tobulai pakilęs Satur 
nas, antrą kartą skrisdamas 
aplink žemę, įžiebė tretįjį sa 
vo galingą motorą, kurs visą 
rakietą pagreitino iki 24.272 
mylių greitumo per valandą, 
išmetė ją iš Žemės traukos 
ir įstatė j kelią Mėnulio.

Pakeliui erdvėlaivis APOlO 
NAS «išpakavo“ keltą, pava
dintą Modulo Lunar EaGLE 
(liet. ARAi) ir su juo susi
jungęs tęsė sa o kelionę iki 
Mėnulio.

ėnulio apylinkes Apolo
nas pasiekė jau šeštadienį, 
liepos 19 dieną. Patikrinę vi
sus aparatus polonas ir Aras 
išsiskyrė.

SEKMADIENI LIEPOS 20 
dieną, 17 va’andą. 17 minučių 
ir 40 sekundžių, keltas aras 
nutūpė Mėnulyje, sukeldamas 
dulkių debesį,

Astronautai Neil Armstrong 
ir Edwin Aldrin (draugiškai 
pravaržiuojamas «BUZZ») še- 
šatą valandų dar pasil ko sa
vo kelte, patikrino visus apã 
ratus, ar galės vėl atsiplėšti 
nuo Mėnulio, kai ateis laikas 
grįžti Že >.ėo, pavalgė ir ban
dė pamiegoti lačiau miegoti 
nesisekė. Todėl prašė skridi
mo centro Houstone, Texaso 
valstijoje leisti j ems išlipti 
ant Menulio anksčiau negu 
buvo suplauuota. Ceutras lei
do. Žygio komandantas Nei! 
Armstrongas pirmasis šlindo 
iš kelto Aras ir pas
tatė savo kairiąją koją ant 
Mėnulio grunto lygiai 23 va
landą, 56 minutės ir 20 sekun 
džių. Dvidešimts minučių vė
liau palietė ir Edwin Aldrino 
kojos Mėnulj.

apie rinkimus ir apie laisvą 
pačių vietnamiečių apsispren 
aimą.

Abu astronautai pripildė 
pmstikos maišelius Mėnulio 
grunto (žemės) akmenų, juos 
sudėjo į dėžę ir pargabena 
mokslininkams tyrinėti. Jie 
pastatė Mėnulyje Ame-ikos 
vėliavą, pritvirtino paminkli
nę metalo lentą su įrašu:

«ČIA PLANETOS ŽEMĖS 
VYRAI PIRMĄ KARTĄ PAS
TATĖ KOJĄ ANT MĖNULIO, 
1969 Viešpaties Metais, lie
pos menesį.

«ATVYKOM SU TAIKA VI
SOS ŽMONIJOS VARDU». Pa
sirašyta visų trijų astronautų 
ir Amerikos prezidento Ričar 
do Niksono.

Astronautai įrengė ir pali
ko Mėnulyje tris instrumen
tus: seismografą Mėnulio «že
mės» drebėjimams matuoti' 
kitą — «lazerio» spinduliams 
Žemėn atspindėti ir «vétrun- 
gą» Saulės vėjui pagauti bei 
stiprumui matuoti.

Visas astronautų darbas Mė 
nulyje buvo fotografuojam. s 
dviejų televizijos aparatų ir 
perduodamas centrui Housto
ne, o iš čia toliau siunčiamas 
visam pasauliui.

Atlikę visus jiems p amaty 
tus uždavinius astronautai su
lipo į savo keltą liepos 21 
dienos 14 vai. 54 minutės ir 
pakilo susijungti su erdvėlai
viu Apolonu 11, lauki nčiu 
jų Mėnulio orbitoje.

HR vili JI ŽODŽIAI

Nusileidus keliui Mėnulio 
kumanaantas ARMSTRONG iš 
tarė šiuos pirmuosius žodžius; 
«ARAS NUIÚPl».

Ir ka pastatė kairiąją savo 
koją ant Mėnulio grunt< pasa
kė: «Tai mažas žingsnis žmo 
gui, bet didelis šuolis žmo
nijai»

Toliau pridėjo: «Atrodo ne
sunku vaikščioti“.f

“Esame labai lygioje vieto
je; nusileidimo motoras neiš
mušė duobės nusileidimo vie
toje“.

“Sunkiai regiu savo pėd
sakus' .

“Žiūrėdamas aukštyn, į erd 
vėiaivį, esu pačiame jo šešė
lyje, Aiškiausiai regiu BUZS 
(Aiuriną) lange. Vibką matau 
labai aiškiai“.

ALDRIN PRABILO. Dešim
tąją 21 d.enos minutę tarė:

• E>U GATAVAS IŠLIPTI“.
Armstrongas paprašė jį aki 

mirką palaukt , nes turėjo su 
tvarkyti savo foto aparatą. 
Kai pagaliau ir jis atsistojo 
Menu yje pasakė:

“Kokia didinga nykuma!“ 
Paskui šūkte ėjo (per rauiją) 
savo draugui;

“Ei, Neil, ar nesakiau, jog 
matome rausvus akmenis?“ 
“Rausvus akmenis? Kame? 
Parodė ir nuėjo patikrinti.

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė
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AUSTRALIJA
ADELAIDĖ. PABALTlEČIŲ 

MOTERŲ SĄJl NGA. Siu me
tų pradžioje Adelaidėje Lat
vių Namuose buvo įkurta Pa- 
baltiečių Moterų Sąjunga iš 
kviestinių moterų atstovių. 
Jos tikslas — vienyti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos mote
ris kovoje dėl laisvės ir ne
priklausomybės savo kraš
tams ir užmegzti santykius 
su vietos ir tarptautinėmis 
moterų organizacijomis, 'sie
kiant jų pagalbos tai kovai. 
Organizacija buvo įsteigta 
1947 metais Vokietijoje, ir da
bar sėkmingai veikia JAV-se 
ir kitur.

Šios Sąjungos 140 atstovių 
balandžio 29 d. Adelaidės 
miesto rotušėje buvo prista
tytos Pietų Austr Ii jos guber 
nat< riaus žmonai Lady Har
rison iškilmingame pobūvyje. 
Jame dalyvavo 700 svečių. 
Gubernatorienė labai stebėjo
si p. E. Dainienės gražiais 
tautiniais rūbais. Jais domėjo
si ir visi 700 svečių, 
na—u

VAIDINO ADELAIDĖJE iš 
Melburno atvykęs «Aušros* 
teatras. Jis puikiai suvaidino 
«Viščiukų ūkis». Šioje vaidin
tojų grupėje vyrauja jauni
mas. Ir pati vaidinimo režiso- 
rė yra jaunuolė Monika Gily- 

tė. Ji pritaikė šiam vaidini
mui Australų Teatro studijoje 
įgytas žinias.
tiESsreaui 
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GEOLONGAŠ «AITVARAS* 
— tai ne koks lietuvių liau
dies pasakų, bet realus AIT
VARAS, Geolongo teatro mė 
gėjų grupė. Ją nesenai suor
ganizavo M, Kymantas. Ji 
jau pastatė V. lamo 3 veiks 
mųjvaidinimą «Sąmokslas'prieš 
save». 4
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70 METŲ NUO PIRMO
VAIDINIMO LIETUVOJE.

Tai buvo 1899 metais pava
sarį, ka: Palangoje grafo Tiš
kevičiaus duotose erdviose pa 
ta’pose buvo suvaidinta Ketu 
rakio «Amerika pirtyje». Tai 
buvo pirmas vaidinimas lietu 
vių kalba Lietuvos ribose, 
tuo laiku po rusų žandarų e 
tena.

Šis vaidinimas sukėlė dide
li tautini susižavėjimą žemai
čiuose, labai gausiai suėju
siuose į vaidinimų ir inteli
gentuose, tuo laiku vasaroju
siuose Palangoje.

Vaidinimą užprašė dr. Vai
neikis, o jį organizavo G. 
Petkevičiūtė ir Povilas Vi
šinskis, vaidiaiman ponus kvie 
tė pats vyskupas Pavilonis, 
apsilankydamas jų namuose

___ 'lETUVA
MIRĖ TAUTIEČIAI

t

Melburne Australijoje mi
rė Juozas Kairys, sulaukęs 
42 metų amžiaus. Juozas bu
vo gimęs Kaune 1927 metais, 
per karą buvo išvežtas Vokie 
tijon darbams. Iš ten išvyko 
į Australiją. Buvo gavęs vidų 

, rių ligas ir vėžį. Mirė pali
kęs savo sužadėtinę. 4 bro
lius ir 1 seserį Lietuvoje.

Bostone, J AV-se, mirė VIK
TORAS KAPOČIUS 47 metų 
amžiaus. Mirė staiga širdies 
liga. Jis paliko šeimą, broli 
Juozą Kapcčiu, i ietuviu En
ciklopedijos leidėją ir seserį 
Lietuvoje.

Vien Vilkaviškio vyskupijo- 
je 1968 metais turimomis Ro 
moję žiniomis, mirė šie kuni
gai: Vladas Pėstininkas, Albi
nas Žilinskas, Augustas Vo
kietaitis ir Kazimieras Karal- 
kevičius. Šiais gi metais Vil
kaviškio vyskupija nesusi
lauks nei vieno naujo ku
nigo, Mat sovietai komunistai 
teleidžia įšventinti vos 5 ku
nigus per metus

JAV LIETUVIAI
/’’DAINUOJANČIOS RŪTOS» 
/

NEW YORK A «Laisvės Ži
burių Radijo alandėlės Rė
mėjai savo surengto tradici
nio koncerto programai gegu 
žio 24 dieną pasikvietė iš Wa 
terbury miesto dvi jaunas, 
dar gimnazijos nebaigusias 
mergaites, Irenę Šiugždaitę ir 

laną Me ninkaitę.
S os jaunos solistės daina

vo labai paprastai, bet su to 
kiu dideliu nuoširdumu, gro
žiu ir jėga liaudies dainas, 
pačios pritardamos gitara ir 
kimbolais, kad publika visai 
susižavėjo. Šokių pertraukos 

metu jos pradėjo vėl dainuo
ti ir tuojau įsijungė visas jau 
nimas< ir su pasigrožėjimu 
dainavo. Dėl to savo papras
tumo, lietuviškumo jos pasi
vadino: «Dainuojančios rūtos».

Toje prog amoje gražiai pa 
sirodė ir New Yorko Lietu
vos Vyčių tautįnių šokių gru 
pė. Tie šokėjai — tai trečio
sios kartos jaunuoliai-ės. 
Jiems sunkoka kalbėti lietu
viškai, bet jie visa širdimi 
jaučiasi lietuviai.
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APIE 10 MILIJONŲ
LIETUVIŲ ŠALPAI

ČIKAGOJE 14-me Ameri. " 
kos Lietuvių Bendrojo Šalpos 
Fondo (BALFO) suvažiavime; 
švenčiant 25 metų veiklos su
kaktį, buvęs jo ilgametis pir 
mininkas prel. J. Končius pa
reiškė

— Balfas lietuvių šalnai 
per 25 metus panaudojo apie 
10 milijonų dolerių. Iš tos su 
mos patys lietuviai suaukojo 
apie milijoną.

Štai ką gali padaryti ben
dra, organizuota šalpa ir tarp 
lietuvių! Salias šelpia v i - 
same pasaulyje vargstan
čius lietuvius ir įįkartu palai
ko Lietuvos laisvinimo pas
tangas.

NAUJOS LIETUVIŠKOS
KNYGOS

Neseniai pasirodė šios nau 
jos lietuviškos ir apie Lietu
vą knygos:

«Lithuania 700 Years* (Lie 
tuva per 700 metų) — parašy 
ta A. Budreckio, J. Jakšto, J. 
Puzino ir St. Sliesoraiéio, re
daguota Lietuvos diplomato 4

______ 19Į59 na liepos 25 d 

Šveicarijoje A. Geručio. Kny
ga yra 4 74 didelių puslapių. 
Kaina 12 dolerių.

«Kelias į Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimą* - J. 
Puzino, kaina 4 doleriai.

«Vergijos kryžkeliuose», S. 
Rokienės, mokytojos, buvu
sios Sibiro tremtinės pergy
venimų pasakojimai. Kaina 5 
doleriai.

«Dangus debesyse», J. Švais 
to. Apysakos Kaina 2,5 dol.

«Gatvės • berniuko nuoty
kiai», J. Spalio. Tai apysaka 
tinkanti jaunimui ir senimui- 
Knyga iliustruota, 528 pusla
pių. Kaina 5 doleriai.
11—11 
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NESILIAUJA SVAJOTI

Rimti vyrai — mokslinin
kai — nenustoja svajoję, kaip 
pasiekti ne tik mėnulį bet ir 
tolimas planetas bei žvaigž
des, nors ten tektų skristi ir 
šimtą metų Profesorius Fre
eman Dyson pranašauja, kad 
erdvėlaivius varys ne kaip 
dabar skystas ar kietas ku
ras, o vandenilio atominė bom 
ba. Ernvėlaivis būsiąs sujung 
tas su didele specialios me
džiagos pūsle. Toje pūslėje 
būsianti kas keletas sekun
džių išsprogdinama atominė 
bomba. Sprogimo jėga vary- - 
sianti erdvėlaivį pigiau ir grei 
čiau, beveik tokiu greičiu, 
kokiu skrenda šviesa, važiau 
sias, kokį būrų reikalinga pas 
tatyti, erdvėlaivis svertų 100 
tūkstančių tonų. O kad galė
tų keliauti visa žmonių kolo- 
nijėiė, tai reiktų erdvėlaivio 
keleto milijonų tonų. Kaip to 
kį sustatyti erdvėse, štai ir 
yra visa praktiškoji proble
ma, kurią reikia išspręsti.

iiisnanrii

Kontra-Zvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

Pasekmės greit pasirodė. Senos pamainos 
prižiūrėtojai, vyresnio amžiaus, su šeimomis, gy
veno prie kalėjimo. Keli nevedę išėjo į miestą- 
Vienas jų greit atsisveikino ir nuėjo savo keliu* 
Jį prityręs valdininkas ir pavedė sekliams, o pats 
irgi laikėsi nepertoliausia. Prižiūrėtojas nuėjo į 

’senąjį miestą, kur vienoje gatvėje jį pasitiko jau 
na žydaitė, maloniai šypsodamasi, lyg padrąsin
dama. Priėmė iš jo degtukų dėžutę ir jam pada
vė tokią pat. er įmetė keliais žodžiais ir, vėl, 
lygiai taip pat flirtuojamai šypsodamasi, padavė 
ranką ir kiekvienas nuėjo priešinga kryptimi- 
Laisvės Alėjoj, vyresnysis valdininkas pasivijo 
prižiūrėtoją, prisitaikė prie jo žingsnio ir, pasi- 

-sakęs kas esąs, pareikalavo ką tik gautos dėžu
tės. Prižiūrėtojas apstulbo ir iš karto nesurado 
žodžių, bet, pamatęs dar du vyrus, dėžutę atida
vė ir maldavo «pasigailėti». Nuvedė prižiūrėtoją 
į tarnybinį (užkonspiruotą) butą ir vyr. valdinin
kas P-tis patelefonavo man.

Buvo labai svarbus dalykas išaiškinti «laiš
kanešį» tarp kalėjimo ir komunistinio pogrindžio. 
Bet tuo metu turėjau kitą nemažesnės svarbos 
bylą, tad pavedžiau P. suimtąjį formaliai tardyti, 
kad būtų dokumentas, o dėžutę tuoj atsiųsti man-

Atrodė ne ką tegalima sutalpinti degtukų dė 
žutėje. Tačiau atidaręs joje radau 7 lapus plony 
čio popierio, labai smulkiai prirašyto. Raštas ši
fruotas (t. y. rašytas slaptomis raidėmis) bet tarp 
skaitmenų pasitaikė ir atskirų žodžių — tai pa
lengvino iššifruoti (išskaityti).

PRIŽIŪRĖTOJAS PRISIPAŽĮSTA

— Prieš tris mėnesius grįžtantį iš kalėjimo 
po pamainos, netoli kalėjimo, užkalbino mane 
jauna apie 20 metų mergaitė, ne ta, su kuria su 
sitikau šiandien. Mergaitė, atrodė, buvo linkusi 
paflirtuoti, buvo graži, maloniai šypsojosi ir nie
kur neskubėjo. Paklausė, ar aš skubu pas žmo
ną ir pati atsakė:

— O ne, jūs nevedęs, neturite žiedo, gal ei 
eime pasivaikščioti, kad ir į Vytauto kalną.

Atsakiau; . ” '
— Būtų malonu ir pasivaikščioti, bet aš 

dar nevalgęs.
— Aš irgi nevalgius. Nesibijokite, aš jūs ne 

apsunkinsiu ir neišnaudosiu, pati už save mokė
siu. Pasijutau vieniša, noriu su geru žmogum 
draugiškai pasikalbėti. Man atrodo, jūs labai ge 
ras žmogus, ar ne taip? — Juokdamasi, bet la
bai draugiškai paklausė, — Jūsų akys tokios 
draugiškos.

Tą dieną kalbėjomės tiktai apie save, už- 
mezgėm draugystę ir susitarėm rytoj vėl susi
tikti.

, Porą dienų vėl tas pats, tik paklausė ką aš 
darau, turbūt tarnauju, nes tuo pat laiku einu iš 
darbo, kur? Nemačiau reikalinga slėpti ir pasi
sakiau, kur dirbąs. «Po ranka* su manim ėjusi 
mergaitė staiga ranką ištraukė, nutilo, kažko rim 
tai susimąstė, pagaliau prabilo;

— Bet tu, Pranuti, labai geras žmogus, aš 
prie tavęs prisirišau, tu tiems nelaimingiems ti
krai nieko blogo nepadarai.. — Ir vėl paėmė pa 
rankiui, meiliai prisiglaudė. Tą vakarą visas pa
šnekesys sukos apie tuos «nelaimingus žmones». 

Ji vaizdžiai pasakojo, kaip jos dėdė dirbo, kovo 
jo «už liaudį* ir štai atsidūrė kalėjime. Mergaitė 
jaudinosi. Jie, dėdė, neturi Kaune giminių, ji ne
norinti vaikščioti į kalėjimą — tie įkyrūs apklau 
sinėjimai, kol leidimą gausi. Pagaliau jaunai mer 
gaitei net nejauku eiti, lyg žmogžudžio ar kokio 
vagies lankyti: ji lanko vakarais kursus mokosi, 
greit eis kokios vietos prašyti — tai jai galėtų 
pakenkti. Jos akys staiga nukrypo į mane;

— Žinai, Pranai, aš noriu išbandyti mūsų 
draugystę.

— Kaip? — paklausiau.
— Tu man padėsi, Aš parašysiu dėdei mažą 

laiškutį, kad jo giminės juo rūpinasi, pasamdė 
advokatą. Tas pakels jo nuotaiką. O tu atneši jc 
atsakymą, kad jis gavo. — Jos akys meiliai 
maldavo... .

Pagalvojau; jei tik toks nekaltas laiškas bus 
nieko blogo, o mergaitei padarysiu džiaugsmą 
Sutikau. Anės akys sublizgėjo, pašoko ir pirmą 
kartą pabučiavo.

— Dabar tikiu, kad esi draugas! Gal tai tik 
mano mergautiškas kaprizas, norėjau tave išban 
dyti. Lauksiu tavęs rytą einant į tarnybą.

Rytojaus dieną pasitiko mane toj pačioj vie 
toj. pasisveikinus padavė mažyti atvirą vokelį. 
Pasakė dėdės pavardę, kameros numeri. Tai bu 
vo mano saugojamame koridoriuje. Jos dėdę pa 
žinojau.

— Lauksiu grįžtant, — ir pranyko.
Perskaičiau laiškutį. Ne viską supratau, be1 

nieko ypatingo neradau, tik šeima jų, matyti bu 
vo gausi — daug vardų su linkėjimais.

i y '

(Bus daugiau)
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Žmonės ir Organizacijos
Gyvenimo prityrimas moko, kad įsigytas turtas ar jo 

siekimas, įvairūs įsipareigojimą’, šlovė ir kiti panašūs daly
kai suriša ne t'k žmogų, bet ir organizacijas. Rizika jų ne
tekti arba jiems pakenkti ne kartą sulaiko ir žmogų ir orga 
nizaciją nuo drąsių žingsnių, nuo naujų bandymų.

Tačiau yra ir tokių žmonių bei organizacijų, kuriems 
pasisekė išsilaikyti lankstiems ir sugebėti įvesti ką nors 
nauja.

Žmogaus gyvenime yra svarbu, kaip jis laikosi savo 
įgytos nuosavybės atžvilgiu ir kaip jis naudoja savo išteklius.

Organizacijos gyvenime irgi svarbu, kokios rūšies yra 
apčiuopiamoji jos nuosavybė, kokios jos ypatybės ir kaip or 
ganizacija laikosi jų atžvilgiu: ar jos varžo veikimą, ar pa
lieka lankstų manevravimą ir lengvina permainas.

Nors daug kas pripažįta, jog tie dalykai yra svarbūs, 
bet mažai kas tikrai supranta, kad LANKSTUMAS YRA BŪ
TINAI RFIKALINGAS. NORINT, KAD ORGANIZACIJA NUO
LAT ATSINAUJINTŲ.

Tokie organizacijos savumai, kurių paskirtis yra nuolat 
atsinaujinti, niekuomet nepavirsta našta.

Savaime suprantama, kad daug pareina ir nuo to, kiek 
savimylos yra organizacijos nariai — ar jie nestato savo as
meninių reikalų aukščiau už bendrą labą, ar jie sutinka at
sisakyti organizacijoje tam tikrų per metų metus įsigytų tei
sių ir mielai užleisti jas kitiems.

Į asmeninių interesų mūrą atsimuša ne viena nauja idė
ja, nauja pastanga, kurios visam reikalui būtų davusios nau 
jo impulso, naujos gyvybės. Savo asmeniškuose reikaluose 
įstrigęs žmogus kartais nebemato bendrojo tikslo.

Organizacijos nariai ar valdybos, per daug užsiėmę tik 
tos dienos savo reikalais, kartais nebejaučia VISUOMENĖS 
REIKALŲ, UŽDAVIN.Ų IR SIEKIMŲ. Neįsileisdainos jokių 
naujumų, jos stabdo savo kūrybingumą ir nebeprisideda prie 
bendros pažangos

Tai labai svarbu žinoti ir atsiminti tiek organizacijų 
vadovybėms, tiek ir sąmoningesniems jų nariams. Ypač tai 
nepamirština P. L. Bendruomenei ir jos vadams. Kaip visos 
organizacijos taip ir Bendruomenė tik tada ims kilti ir kles
tėti, kai susiras nesavanaudiškų, o bendrą labą suprantančių 
ir jam nuoširdžiai pasišventusių vyrų, moterų ir jaunimo.

A. Saulaitis

Prancūzijos Vyriausybė
PETRAS PAKALNIS

Generolas Karolis De Gauk 
le yra kartą pasakęs, kad jis 
niekuomet taip nepralaimėjo, 
kad nebūtų šį tą laimėjęs. Iš 
tiesų, kritus jo vyriausybei ir 
Prancūzijai išrinkus preziden 
tu artimą De Gaulle bendra
darbį Jurgį Pompidou galima 
drąsiai sakyti, kad šį kartą 
De Gaulle pralaimėdamas šį 
tą laimėjo. Tačiau kiek jis 
laimėjo, — dar nežinia.

Pasitraukdamas iš valdžios, 
De Gaulle paliko savo įpėdi
niui labai nusilpusį franką, ky 
lančias pragyvenimo kainas, 

mažėjantį valstybės iždą, ne
patenkintus studentus ir daug 
nusivylusių politikų Bet Jur
gis fompido , tur būt, gero
kai pasimokęs iš De Gaulle 
klaidų ir būdamas gana lanke 
tus, pasirinko tokius ministé
rios, kuriais prancūzai yra 
patenkinti. Jo laimei atėju
sios vasaros atostogos ati
trauks porai mėnesių prancū
zų dėmesį nuo visų tų sudė
tingų klausimų o per tą lai
ką jo parinkti ministerial per 
svarstys visas Prancūzijos vi
daus ir užsienio neg< rovėms
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pašalinti.
Perimdamas prezidento pa

reigas, Rompidou pareiškė, 
kad jis ir jo vyriausybės lai
kysis De Gaulle politikos, bet 
kaikuriais klausimais būsiąs 
lankstus. Panašiai kalbėjo ir 
naujas ministeris pirmininkas 
Jokūbas Chabam Delmas- 
«Mes būsime išt kimi savo są 
jungininkams, ypatingai Atlan 
to sąjungininkams», . taip jis 
kalbėjo Prancūzijos parlamen 
te, kurio pirmininku jis išbu
vo apie 10 metų. «Mes nori
me būti JAV ir Rusijos drau
gai. Prancūzija nori pasilikti 
teisę laisvai judėti ir kartu 
su kitais kurti tokią Europą, 
kad ji pati galėtų apspręsti 
savo likimą». Juk tikrai yra 
nenormali padėtis, kad, kaip 
neseniai priminė Vokietijos 
kancleris Kissinger, 200 mill 
jonų amerikiečių turi saugoti 
300 milijonų laisvų europie
čių.

Iš prezidento Pompidou ir 
naujojo ministério pirmininko 
pareiškimų Europos ir JAV 
žurnalistai daro šias išvadas; 
1) labai galimas daiktas, kad 
naujoji Prancūzijos vyriausy
bė įsileis Angliją į Ekonomi
nę Europos Bendruomenę. 2) 
Naujoji Prancūzijos valdžia 
ieškos glaudesnių santykių su 
JAV ir pakeis savo politiką 
žydų ir arabų atžvilgiu. Jau 
parinko 1930 metais kataliky- 
bėn perėjusį žydą Mauricijų 
Schumaną užsienio reikalų 
minisieriu yra labai reikšmių 
gas. 3) Prancūzija nubrauks 
didingus generolo De Gaulle 
atominių ginklų planus ir 
stengsis gelbėti pašlijusį fran 
ką. 4) Naujoji Prancūzijos vy 
riausybė gerins savo santy
kius su Vokietija, kurie pas 
kūlimais De Gaulle valdymo 
metais buvo gerokai atvėsę. 
Apskritai, Prancūzija nebeno 
rėš vaidinti pirmos rolės Eu
ropoje, nes ji iš tiesų to ne 
pajėgia. Kaikas spėlioja, kad 
už metų ar kitų Europai va
dovaus Anglija, Prancūzija ir 
Vokietija, Kuri ekonominiu at 
žvilgiu Europoje užima pir
mą vietą.

Didžiausias ir svarbiausias 
Pompidou ir jo ministerių už
davinys, žinoma, yra Europos 
vienybė. Ką savo laiku Itali
jos De Gasperi, Vokietijos 
Adenaueris ir Prancūzijos 
Schumanas pradėjo, tą dabar 
reikėtų sustiprinti ir išplėsti, 
ludėl Europos politikų akys 
nušvito, kai naujasis Prancū
zijos ministeris pirmininkas 
pasakė, ka<i «Prancūzija yra 
pasiruošusi dalyvauti 6 vals
tybių prezidentų arba prem e 
rų pasitarimuose», kure tą 
vienybę išplėstų. De Gaulle 
nepalanki laikysena Anglijos 
atžvilgiu parodė jį esant truin 
paregiu. Jo įpėdinis, Jurgis 
Pompidou, gali įeiti į Euro
pos istoriją kaip didflia poli
tikas, jei jis atvers duris An 
glijai ir kitoms Europos vals 
tybėms j Ekonominę Europos 
Bendruomenę. Mat, su glau
desniu ekonominiu bendradar 
biavimu, paprastai, užsimezga 
tampresni politiniai ryšiai, ir 
apie ką svajojo šviesesni po
litikai prieš 50 metų, las tap-

f Atsiprašau, piliete, o kaip 
su vonia?

SU KOKIAIS ĮSPŪDŽIAIS VALĖ PARVYKO 
J AMERIKĄ (2)

VIEŠBUTYJE KIEVE;

Pirmss dalykas, kurio norė
jau — pasakojos Valė — tai 
išsimaudyti ir išsimiegoti. Bet 
prie kambario nebuvo vonios. 
Tebuvo prausykla su šaltu 
vandeniu. Kilimas nusidėvėjęs 
ir praradęs visas spalvas. Ta 
čiau lova švari. Paspaudžiau 
skambučio mygtuką (nes kam 
bary telefono nebuvo). Niekas 
nesirodė. Išėjusi į koridorių, 
pamačiau moterį, kuri prie 
lazdos pritvirtintu skuduru 
plovė linoleumo grindis.

«Atsiprašau, piliete, o kaip 
su vonia?»

«Ko?»
«Vonio . Noriu išsimaudyti.»
«Naste, šūktelėjo moteris, 

— čia tave šaukia».
«Aš tuojau, — atsiliepė bal

sas iš tolo. Po kelių minučių 
pasirodė mergina, maloni, su 
prijuostėle.

«Ar jūs Nastė?»
Ji linktelėjo.
«Aš norėčiau vonios, norė

čiau išsimaudyti».
Mergina atidžiai žvelgė j 

mane, i mano kostiumą, laga 
minus. Jos akyse buvę nuste
bimas, smalsumas, džiaugs
mas

«Vonios? Išsimaudyti? Gali
ma tik ne taip greit Vonia 
koridoriaus gale, ir kol aš ją 
pakursiu... Apskritai mes šil
dymą gaunam iš TtC.»

«Iš kur?»
«TEC — Teploelektrocen 

tral. Bet dabar remontas, tai 
mes šildome vonią gazu' Kol 
sušils, praeis valanda, ne ma 
žiau.»

«Viena vonia visame aukš
te?»

«Taip, pas mus mažai kas 
ja naudojasi. Malonumas ne
pigus».

«O j’ švari?»
• O ko ėl jai būti nešvariai, 

jei maža kas ja naudojasi. O 
kai jum, tai aš išplausiu ją 
puikiai su dezinfekcija. Jūs 
gi ne mūsiškė..

«Ne, ąš jūsiškė. Aš rusė».
«Rusė — tai matau, bet vi

sai ki okia, nemūsiška, e so
vietiška».

«Taip. Aš iš Amerikos».
■Iš Amerikos! U Viešpatie!. 

Mergina neslėuė susij.udi-

tų tikrove. Knkios nepajėgios 
būtų, pavyzdžiui, Jung inės 
Amerikos Valstj bės, jei jos 
nebūtų sudariusios federaci
jos. Naujoji, priauganti euro
piečių karta galėtų surasti 
Europos federacijai tinkamą 
juridinę politinę organizacijos 
formą arba konstitucijų. Jei 
Pompidou tą mintį pagaus ir 
įvyk lys, jis pasistaiys sau di- 
delį paminklą.

19éÔ m liepos 25 d

nimo.
Nastė padarė, ką buvo ža

dėjusi. Vesdama j vonią, lie
pė kambarį užrakinti ir rak
tą pasiimti su savim, «Kad 
kas ko nors nenudžiautų*.

•Ar pasitaiko ir taip?»
«Ką žinai. Daug kam yra 

pagundų. O čia žmonių viso
kių sukasi.

Nastė pasisiūlė padėti Va
lei ir nusimaudyti. Būsią taip 
geriau Niekas nemėgins čia 
landžioti. Pildama vandenį iš 
kibirėlio ant Valės, vis pasi
žiūrėdavo į duris, užkabintas 
kabliuku.

«Gali kas klausytis, o tada 
man kliūtų...»

Valei pasakojant atvirai apie 
savo gyvenimą Amerikoje 
Nastė tik dūsavo iš nustebi, 
mo. Viešpatie, ir taip jūs gy
venate kapitalizmo sistemoje. 
O mum pasakoja ir rašo vi
sai kitaip. Tik jūs, meldžia
moji, su kitais nebūkite tokia 
atvira; ir tiem kitiem ir jum 
bus blogai. Patikėkite manim, 
aš jau žinau...

Kai grįžo į kambarį, Nastė 
skėstelėjo rankom. «O drabu
žėliai jūsų, drabužėliail Už 
tokią bliuzelę man reiktų plu 
šėti visą mėnesį.» Buvo ma
tyti, kad ji nori dar ką saky
ti, bet nesiryžta. Gavusi atly
ginimą mergina išėjo, tarda
ma, kad už maudymąsi bus 
paskaityta, kai ji paliks vieš 
būtį.

PATARNAVIMAS SPECIALUS

Nastė išėjo, ir Valė virto į 
lovą. Pažadino netrukus beldi 
masis į duris. Įėjo vyras su 
pareigūno uniforma.

«Atsiprašau už trukdymą. 
Jūs iš užsienio. Galiu pažiū
rėti jūsų dokumentus?» Rūpės 
tingai tuos dokumen us žiūri 
nėjo ir stebėjosi:

«I Gluchovą. Hm, taip, lei
dimas yra. Stebuklai...»

«Ar kas nors netvarkoje?»
«Ne, viskas kaip taškas į 

tašką. Paprastai į provinciją 
svečiai iš užsienio nevažiuo. 
ja. Gyvena artimiausiame mi
es.e, s .kysim, Kieve, ir gim - 
nės pas juos nuvažiuoja susi 
tikti, faip visiem geriau. O 
jūsų išs,rūpinta j Gluchovą. 
Retas atsitikimas Ni tiek to, 
— ten vietoje vėl patikrins 
kas ir kaip, aš tik patariu; 
nenukrypkite nuo maršruto — 
nemalonios pasekmės!»

«Bet man nieko daugiau ir 
nereikia, tik Gluchovo»

Pareigūnas išėjo, Valė vėl 
krito į lovą, bet pasijuto išal 
kusi. Jau buvo pavakarė. Nu 
sileido žemyn. Teiravosi iš 
dežuruojančio, kur yra resto
ranas

«Restoranas? Bet jo nėra, 
ir niekad mes jo neturėjome. 
O ko jum reikia?»

(pabaiga 5 pusi.)
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andziau - ir nepasisekė
Jaunimas turi daug didžių svarbių užsimoji

mų. Dažnai ir stengiasi juos įgyvendinti. Deja, 
irgi dažnai po vieno kito nepasisekimo užsidegi
mas užgęsta, nusimena, nusivilia. Kodėl taip yra?

Didysis jaunimo draugas Vengrijos vysku
pas Tibamer Toth atsako:

«Nusiminimas ir nusivylimas dažnai pasitai
ko dėl to, kad dauguma rimtąjį «NORIU’ pakei
čia lengvapėdišku «NORĖČIAU». Daugumas jau
nuolių skundžiasi: «Kiek kartų bandžiau atsipra- 
tinti šitos klaidos ir pasitaisyti, kiek kartų norė
jau padaryti šį ar kitą darbą — o vis dėlto ne
pasisekė».

Bet nei jis tikrai norėjo, nei'jis bandė. Jis 
tik gražiai svajojo. Jis sakė: «Aš norėčiau pasi
taisyti». Bet tarp «norėčiau ‘ ir “NORIU“ yra mil 
žiniškas skirtumas. Pirmas yra šiaudinis didvyriš 
kūmas, kurio nieks nebijo (o juo labiau tavo 
ydos'.); antras — pasaulį pavergianti galybė, ga
linti visas tavo ydas sunaikinti.

Vieną gražią gegužio popietę mokėsi jau
nuolis prie atviro lango. Staiga pro jį įlėkė kark 
vabalis ir nukrito aukštininkas tiesiog ant stalo. 
Jaunuolis žiūrėjo, ką vabalas darys. Šis sukosi, 
purtėsi, burzgė, bet atsistoti negalėjo. «(Tai yra 
«norėčiau“) Na! — gaivoja vabalas, — jei aš čia 
gulėsiu, tai arba mirsiu badu, arba kas mane už 
muš. Ir štai su dideliu vargu išskečia sparnelius 
ant kurių gulėjo, pradeda burgzti, suktis, pavirs
ta ant šono... — reikia, reikia, kitaip pražūsiu, 
pagaliau atsistoja ir tą patį akimirksnį pakyla į 
aukštį. (Tai yra - «NORIU!»)

- ' Bandžiau ir nepasisekė! — Nepyk jei atvi
rai pasakysiu: «Netiesa, kad bandei! Tu tik gal
vojai, kad gera būtų pabandyti. Tu esi taip pat 
vienas iš tų pusžmogių (o tokių yra daug), kurie 
nedrįsta, sugniaužę geležinę kumštį, nesuvaldo
mu smarkumu pulti į patį aistrų vidurį ir jas nu 
galėti. O be šito darbo niekas neįstengė išsiverž 
ti iš to ankšto savo geidulių narvelio».

Bandžiau!.,. — Tad kam vis dar žiūri atsi
gręžęs į užgintą vaisių, kurį jau pasiryžai pa
likti? Zinai iš savo patyrimo, koks kartus jo sko 
nis, o to nepaisydamas, vis dar jo trokšti! Kodėl 
tad taip tingiai eini paskui kilnius savo pasiža
dėjimus?

Ar Kolumbas būtų atradęs Ameriką, jei pir 
mas nepasisekimas būtų atėmę? jam norą? Elge
taudamas jis ėjo iš krašto į kraštą susirinkti lė
šų užsimokėti kelionei. Visur jis buvo išjuokia
mas, vadinamas valkata, bet jis savo planų ne
metė. Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad kita žemės 
pusė negali būti tik vandenimis apsemta.- ten tu 
rinčios būti ir sausumos. Jis leidosi nežinomon 
kelionėn, ir draugai jau nesitiKėjo jį kada nors 
dar pamatyti. O ar ne jo buvo tiesa?

Tad pasiryžk tvirtai ir griežtai. Juk tavo 
kraujas dar karštas; tavo metuose dar daug yra 
jėgų ir drąsos (Goethe). Tavo gyvenimo taisyklė 
tebūnie Olandijos provincijos Seelando patarlė; 
Ši sausumos juosta guli žemiau jūros lygumos 
ir todėl turi visados su jūra kovoti. Vanduo ją 
dažnai užlieja, bet ji to nepaiso; ji visados kar
toja savo šitą posakį; «Luctor et emrgo» t. y, 
«Kovoju ir vis dėlto išsinersiu» — vadinasi, išei
nu nugalėtoja.

MĖNESIENA
L. ANDRIEKUS

Be angelų,
Be Serafinų —
Vienas —
Tu mūsų peržegnotais pasėliais gėries.
Čia tavo ašara nukrinta mėnesienoj
Ant kmyno ir svėrės,
Bet ji nedūžta,
Ji neskyla —
ji žėri mano sieloje, 
Lyg mėnesienoj.

Tai Tu verki
Dieve,
Tai Tu vidunakčiais alsuoji lengvai, 
Kad mes jau nebegirdime to verksmo 
Nebepajuniame alsavimo,;
Banguojančio javais —
Tik žiūrime,
Kaip jievos šliejasi
Prie juodalksnių
Ir leipsta želmenys
Ant šlapio grumsto.

Kur angelai,
Kur Serafinai
Dingo,
Kai ašara suvilgė tavo dieviškas akis?
Naktis tokia gili, tokia graudinga, 
lr svėrės klausia, ko verki —• 
Iš džiaugsmo,
Ar liūdesio —
Šią naktį mano sieloje, 
Lyg mėnesienoj.

(IŠ «Saulė Kryžiuose»)

DIDŽIOJI PALAIMA
Napoleonas bėga iš degančios Maskvos. Baj 

si sniego audra plaka iškankintus jo kareivius. 
Jie vos pavelka kojas. Tūkstančiai krinta ant že 
mės ir miršta. Paskelbiamas trumputis poilsis- 
Napoleonas-tyliai jodinėja po s Tegu apklotą lau 
ką. Tik štai jis pastebi kažkur žibančią švieselę. 
Imperatoriaus adjutantas eina palapinėm pažiūrė
ti, kas ten darosi. «Sire» sako sugrįžęs. «Karinin 
kas Drouet dar budi. Jis dirba ir meldžiasi». Pir
mai progai pasitaikius, imperatorius pakėlė Drou
et į generolus ir padėkojo, kad jis aną baisią 
naktį budėjo.- «-ire» — atsakė naujasis genero
las: «Aš nebijau nei mirties, nei bado, aš bijau 
tik Dievo; ir tai yra visa mano stiprybė».

Religingi įsitikinimai iš tikrųjų duoda žmo
gui nenugalimos drąsos, duoda būdui atsparumo 
ir ištvermės. Jau Ksenofonas sakė: «Tos tautos 
ir tie miestą) yra stipriausi ir išmintingiausi, ku
rie yra pamaldžiausi».;)

Žinoma, sielą turi ir tas, kuriam Dievas vi 
sai nerūpi Bet koks didelis skirtumas! Anglis 
yra anglis, deimantas irgi yra anglis, bet koks 
tarp jų skirtumas! Siela be religijos yra tamsi, 
šviesai nejautri, juoda anglis. Religinga siela yra

_____________  1969 m liępos^25 d
skaidrūs blizgąs deimantas 
Ar žinai didžiojo kompozito
riaus Šopeno prisipažinimą. 
Prancūzų draugijose jis nete
ko tikėjimo. Jau sergantį ap
lankė kartą jo jaunystės drau 
gas, kurs buvo tapęs kunigą. 
Draugo žodžių sujaudintas 
kompozitorius grįžo prie pa
mesto tikėjimo; ašarotomis 
akimis sukalbėjo tikėjimo iš
pažinimą ir bučiuodamas kry
žių pasakė: «Tik dabar aš pa 
siekiau laimės šaltinį’.

Kartais užklumpa žmogų
— tokios sunkios gyvenimo va

landos, kad niekur nerandi 
—paguodos. Draugai* gali patar 

ti jieškoti paguodos pasilinks 
minimuose: “Eik į kiną, teatrą, eik į sueigas” ir 
pan.. Bet visa veltui. Sunkiomis dienomis paguo 
da randama tik religijoje, čia ją rado ir minėta 
sis Napoleonas, kai buvo ištremtas į Šv. Elenos 
salą.

Kai gyvenimo bangos apsups tave iš visų 
pusių, nenustosi drąsos tardamas sau; “Ko man 
bijotis? Dievas su manimi”.

Žinai, ką tikėjimas tau dar duoda? Nagi» 
drąsos ramiai sutikti mirtį. Aplink mus eina am
žinas keitimasis: čia pradžia, čia galas; čia gi
mimas, čia mirtis. Ir tu drebi iš baimės, matyda
mas gyvybę nuolat nykstant. ‘Argi ir man reiks 
mirti?“ - klausi. Patyrimas sako: ‘Taip“. Vieniu 
tėlė mūsų viltis, nugalinti net mirties galybę yra 
tikėjimas į Dievą, pas kurį amžinai mes gyven 
sime.

Garsusis muzikas Haydnas visą savo gyve
nimo programą nusakė šitaip: «Su gyvenimu ei 
giausi kaip ir su savo kompozicijomis. Pradėda
vau jas su Dievu, sų “Garbė Dievui“ baigdavau. 
Mintis apie Dievą buvo ta aukso gija, kuri trau 
kėši per visą mano gyvenimą. Labar noriu jį 
baigti su “Garbė Dievui'“ ;

Puikiom gėlės, skaidrios padangių žvaigždės 
vaikučio akyse spindinti nekaltybė — visa tai, 
žiūrint tikėjimo akimis yra ne kas kita, kaip tik 
Amžinojo Grožio atspindys.

Ar tai ne brangi tikėjimo palaima?
T. T.

Gáilvosúkis
KETURIOS PASAGOS

Viena* šykštus pirklys papražė kalvį pa
kaustyti visas 4 arklio kojas, primindamas, kad 
tas iš jo brangiai nenuluptų. Kalvis atsakė;

“Ponuli, jums, kaip senam pažįstamam, vi
sai pigiai tepaskaitysiu: už pirmą uknolį (vinį) 
paimsiu pusę cento, už antrą 1 centą, už trečią 
2 centu, už ketvirtą 4 centus ir taip toliau. Už 
kiekvieną tolimesnį dvigubai, taip iki paskutinio 
24 uknolio vinies, (Keturios pasagos po 6 ukno- 
lius).

Labai gerai, nudžiugo pirklys, ir prie )liudi- 
ninkų sutiko sumokėti. Dargi pamanė jog kal
vis truputį sukvailėjęs, taip pigiai kaustydamas.

Katras iš jų apsigavo? Kalvis ar pirklys? 
Kiek pirklys turėjo sumokėti kalviui?

(Atsakymas kitame numeryje)
------

SISTEMA

Greitasis traukinys važiavo pro Texasą. De 
šinėje ganėsi didelė galvijų banda. Keleivis pro 
langą žiūrėjo į tą bandą. Kai baigėsi ganykla, 
jis sako šalia sėdinčiam žmogui;

— Gana didelė banda. Suskaičiau 11.422 
galvas.

Tas žmogus nustebo.
— Aš esu to ūkio savininkas ir žinau, kad 

iš tiesų yra 1 1.422. Bet kaip gi tamsta suskaičia 
vai iš bėgančio traukinio?

— Nesunkus dalykas, tik reikia turėti siste 
mą, — atsakė skaičiuotojas. — Aš pirma suskai 
čiavau kojas, o paskui padalijau iš keturių.
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(pabaiga iš 3 pusi.)

<Na jei ne restorane, tai 
bent kur kitur noriu paval
gyti’-

«Aha, madam, pas mus tik 
labai prašmatnūs viešbučiai 
turi restoranus, o šiame rajo
ne tai geriausia pavalgyti sto 
tyje — čia pat».

Nenorėjusi gatvėn rodytis 
Valė. Visi kreipia į jos drabu 
žius akis. Paklausė, ar nega
lėtų kas atnešti iš stoties.

«Hm, tai jau problemytė. 
Pasiųsti neturim ką. Vakari
nėje pamainoj tik aš ir dežu- 
ruojanti koridoriuose — vie
na per visus tris aukštus».

«Ar tikrąi jau negalima?»
«Kodėl bus negalima? Pas 

mus nieko nėra negalimo... 
Na, žodžiu, aš nubėgsiu ir at 
nešiu ką nors šalto. Norite?»

Valė padavė jam tris ru
blius.

Puiku. O jūs čia pastovėki
te, kol aš subėgiosiu, kad nie 
kas į kontorą nelįstų. Čia gi 
dokumentai, apyskaitos. Ge
rai?

Grįžo per dešimt minučių. 
Atnešė dešros, gabalą sūrio, 
prancūzišką bulkelę ir butelį 
kefiro. Kai Valė padėkojus* 
kopė į savo kambarį, jis tik 
šūktelėjo.- «Jei jum ko pri
reiks, jūs tik pašaukite ma
ne, aš kaip bematai...

Valė pavalgė, atsigulė, už
migo. Staiga vėl beldimasis į 
duris. Dirstelėjo ląikrodin — 
pusė devynių vakaro. Kas 
ten? paklausė.

Aš atsiprašau — jum są
skaita.

Bet ar negalima tai atlikti 
iš ryto?

Atsiprašau, žinoma, bet ma
tote, iš ryto dar jokio taraau 

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darban

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro. 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik? 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių’daik- 

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1
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tojo nebus. O įteikia surašyti 
visus pateisinamuosius io u- 
mentus. Sąskaita — tai reiš
kia socializmas, o jūs tada 
norėsite skubėti.

Sąskaitos suma nebuvo di
delė, bet pagal tuos potogu- 
mus, kurie buvo viešbutyje, 
bent dvigubai didesnė nei A- 
merikoje. Sąskaitos buvo trys 
egzemplioriai — vienas Valei 
vienas viešbučiui ir vienas 
viešbučio trestui.

Rytą Nastė atėjo pažadinti. 
Bet jai ir kas kita rūpėjo- 
Varžydamas! paprašė, ar Va
lė negalėtų jai parduoti vie
ną bliuzelę. Kai Valė pabavė 
jai bliuzelę ir dar pridėjo 
skarelę, ta bruko gautas do
vanas užantin. «Neduok, Die 
ve, jei kas pamatytų, tai jau 
man būtų...» ir pametusi ant 
stalo suglamžytus banknotus 
išmovė pro duris. Nespėjo 
Valė jos nė prišaukti, kad pi
nigus pasiimtų...

Apačioje laukė jau vaka
rykštis šoferis. O stotyje ra
do belaukiančią ir Nastę. Jj, 
pribėgusi prie Valės, prašnibž 
dėjo: “Tik nesakykite jam 
nieko”. Nešikas ir Nastė nu
nešė Valės daiktus į laukia
mąją salę, pasodino ant suo
lo ir pridėjo;

“Sėdėkite čia ir būkite at. 
«argi. Bus daugybė žmonių, 
maišatis. Saugokite savo daik 
tus. Mėgėjų tuojau atsiras. O 
kada pradės leisti į peroną 
aš jus išvesiu pro kitas du
ris“.

Nastė, kaip višta viščiukus, 
laikė, apglėbusi daiktus, iki, 
atėjo laikas kada nešikas iš 
vedė į peroną, perdavė trau
kinio palydovei tardamas Va, 
mieloji dra« ge, brangus kro
vinys. Jos (rodydamas į Valę) 
važiuoja <į Gluchovą, neuž
miršk jas išsodinti tinkamoje 

vietoje.
Toliau — Valė jau Glu- 

chove).

Jaunas vyrukas paklausė 
vieną poną;

— Kas tas per žmogėnas to 
kia kvaila išvaizda?

— Tai mano brolis.
— O, — sumišęs sušuko jau 

nuolis. —^Atsiprašau. Jūsų bro 
lis? Na, iš tikrųjų, tai jūsų» 
brolis. Jis toks panašus į jus!

11MMMII 
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— Kai aš buvau jaunas, — 
prasitarė kartą žymus gydy
tojas, — svajojau būti tapy
toju.

— Tai kaip čia išėjo, kad 
šitaip persigalvojote ir pasi
rinkote mediciną?

— Tapyboje — atsakė gy
dytojas, — visos klaidos yra 
matomos, o medicinoje jos pa 
laidojamos kartu su ligoniu.

Dukrelė prašo tėvo ledų, 
bet tėvas atkalbinėja:

— Negalima. Yra labai karš 
ta, Tu susirgsi.

Duktė spiriasi, trepsi ir 
šaukia;

— bset aš noriul
— Žiūrėk, Mildute, jei tu 

būsi tokia užsispyrusi rėksnė, 
tai tau užaugus bus bloga gy 
venti.

— O ar mūsų mamai yra 
blogai?

- Incorporações — Condomínios — Loteamentos — 
Administração — Còmpra e Venda de Imóveis.

Administrâdora e Imobiliária Bernardes Ltda.
sócio responsável Gil Prestes Bernardes

Praça Antonio Prado, 33, — 4° andar — Conjunto 401 
Telefone 33-1443 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas*] 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudsnte — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

f teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra s^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veidui? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino B$eno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postai 3967 - S A O P A U i. O

**** _ . i

— Gyvulių globos saveitėje 
mažasis Tadukas pasigiria pa 
daręs gerą darbą;

— Kokį? motina klausia.
— Aš ištempiau už kojų se 

sutę per purvą.
— Tai čia geras darbas*?
—- Taip, nes aš tuomet ne

betraukiau katės už uodegos
II—BU *
«■■■ii

Optimistas; Bonka degtinės 
dar yra pusiau pilna.

Pesimistas; Bonka degtinės 
jau yra pusiau tuščia...

QBHBUlii

— Ar jums išsipildė nors 
vienas troškimas gyvenime?

— išsipildė. Kai motina 
kirpdavo man, vaikui plau
kus, aš norėdavau, kad galva 
būtų visai plika. Ir štai, tas 
noras dabar jau tikrai, išsi
pildė.

Parinko Pranys Alšėnas

iinaaiii

Draugas pasikvietė į svečius 
kompozdorių J. Bramsą. Pils
tydamas vyną, šeimininkas ta 
rė savo svečiams:

— šis vynas turėti jums pa 
tikti. Tarp mano vynų tai ti
kras bramsas.

Bram«as paragavęs to vyno 
tarė' šeimininkui:

— Būkite toks malonus ir 
paprašykite, kad iš rūsio at
neštų bachą!

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO A .) RESU

GAIXA POSTAL 4421,
S. P aULO, BRASIL.

ĮSIDĖMĖTIN’ ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180* 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijoj 
Pirmininkas p. Juozas Mate, 
lionis, Rua latai, 150 — Cas« 
Verde. Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS '• 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje: 
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadie 
uiais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 jt 7,30 vai., arbr 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® vai 
M. Carolina 15 vat;
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Som Retire, 10 vai 
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
s/. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO
^Lietuvių radio valandėh 

«A voz da Lituania* yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI i 
18 vai 40 min.

S K A I T Y K I T E : 1 
PLATINKITE VIE 
N INTEL! PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪŠI] 
LIETUVA*.
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Sveikiname Vardiniu Proga

LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

MIELIEJI ‘‘MUSŲ LIETUVOS 
SKAITYTOJAI X

' Esate mūsų ištikimi Bičiu
liai per daugelį metų. Štai 
bus Jums gera proga susitik 
ti, arčiau susipažinti, bendrai 
linksmai prdeisti laiką Spau
dos Bičiulių metiniame paren 
gimė, kuri rengia ir šiame 
puslapyje skelbia Šv. Juoza
po vyrų Brolija. Malonėkit 
ateiti ir dalyvauti Dalyvauja 
mi ne tik pasižmonėsite, bet 
drauge parems te “Mūsų Lie
tuvą“ ir vienu kitu kruzei^u, 
ir savo parodomu prielanku
mu. Iš anksto dėkoja

Mūsų Lietuvos leidėjai 
Tėvai Jėzuitai

iijmBsããii

Š. Amerikon ir Kanadon iš* 
vyko plė Ona Matelionytė. 
Tenai pasižmonės apie treje
tą mėnesių. Laimingos kelio
nės*

n iwftKxrxúiii

Išvyksta Š. Amerikon ir ki 
ta Onutė. Tai Ona Joteikaitė. 
Ir jai laimingos kelionės! Ne 
užmirškit sugrįžti!
II—II

KONCERTAS

“Aušros’4 choras rengiasi 
paminėti savo įsikūrimo penk 
mėtį gražiu turtingu koncertu 
Chore yra 30 narių. Mokinasi 
naujų dar nedainuotų dainų.

i ' ■ ’
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UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Liudvika Šlepetienė 15 ncr, 
Longinas Gaigalas 15 ncr., fea 
lomė Mitrulienė 30 ncr.

I

MIRĖ:

A. a. VACLOVAS IVANAUS 
KAS, liepos 17 d. Liko žmo
na Leonida, du sūnūs ir dvi 
dukros. Gyveno Bairro Itabe- 
raba, palaidotas Quarta Para

D R. ANTONIO SI AULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Iniancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR: JONAS NICIFORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio:» Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206$
Vila Prudente, Tel. 63-5352

da kapinėse. Prieš porą metų 
mirė ir jo brolis Petras, gy
venęs Rua Padre Raposo, Mo
koje, Magda'euos Navickai
tės vyras.;

Liepos 14 mirė A. a. VIN
CAS MELOŽIU^. Gyveno Vi
la Santa Teresinha, Sto. An
drė. Palaidotas Camilopolis 
kapinėse. Liko Judinti žmona 
Ona, švogerka Veronika Na 
vickienė.

Liepos 22 d. mirė A. a. An
tanina Jakubavičienė. Liko 
vyras Motiejus, sūnūs Juozas 
ir Stasys ir duktė Janė. Visa 
šeima gyvena v. Erma, Vir- 
gilia

Amerikoje, Čikagoje mirė 
Rozalija Juškaitienė, birželio 
23 dieną. Liko jos vyras Juo
zas, Argentinoje sesuo Adelė 
Grigošaitiene
ll—B—ll 
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ORGANIZUOJAMA ŠV. KA 
Z1M1ERO PARAPIJOJ TARY
BA, kuri turės savo skyrius 
visuose mūsų miesto baituose.
II—II 
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GIM fADIENlAI

Mikuckaitė Regina (liepos 
18), Ruzgaitė Danielė (21), 
Čiuvinskienė Marija (22), Tū
belis Vincas (23), Pocienė Apo 
lonija (26), Siiesoraitis JJurgis 
(28), Raimundas Pijus Kubiliū 
nas (30), Poiišaiiienė N. (30), 
Stockus Albertas (rugpj. 2), 
Inž. Alfonsas Petraitis (4),Ma 
sys Jonas (5j, Petraitis Irena 
(7), jodelis Jonas (8). Visiems 
ilgiausių, laimingiausių metų!
II—II 
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J IEŠKOMAS

Viena šeima iš Grikepelių 
kaimo Lietuvoje ieško JONO 
ZABARSKO. Jis kilęs iš Gri
kepelių kaimo, Svėdasų vals
čiaus, ir anksčiau gyveno S.

ALIO! ALIOU ALIOU!
Smagiai ir naudingai praleisti laiką kviečia visas 

ir visus Sv. Juozapo Vyrų Brolija savo rengiamame 
tradiciniame 9

SPAUDOS BIČIULIŲ POBŪVYJE-BALIUJE
l x

Jie bus š.m. rugpjūčio 10 dieną, lygiai 13 valandą, 
Zelinos Jaunimo Namuose.

Pietų metu gros lietuviška muzika ir bus įtrumpa 
meninė programa.

Pakvietimus galite gauti pas Vyrų Brolijos narius:
ZEL1NOJE: pas Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vin

cą Banį, Kazimierą Rimkevičių ir Vitą Žaikauską.
V. PRUDENTEJE pas Motiejų Tamaliūną.
C\SA VE WÈJE pas Andrių Stankūną ir pas Bro

lius Matelioniue.
Taip pat galima gauti «Mūsų Lietuvos» redakcijo

je, rua Juatindiba, 20, Parque da Moóca ir laikraščio 
spaustuvėje pas p. Bronių Šukevičių.

Daugiau informacijų teiraukitės pas Vyrų Brolijos 
pirmininką p. Juozą Matulionį. Tel. 2o6-0346.

Dalyvaudami prisidėsite išlaikyti vienintelį mūsų 
laikraštį MŪSŲ LIETUVĄI

Paulyje. Žinantieji, kur jis da
bar gyvena, malonėkit pra
nešti ar ML redakcijai, ar p- 
Augustinui Gogeliui Av. Pinhei 
ro Franco 249, Mugidas Cru
zes.
iiagaagwan 
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Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Rusrpiūčio 10 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueiga.

Spabų 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas į 
Praia Grande, Santos.

«
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DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams 
žinotinas adresas! Vienintelės 
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, Tėvų Jė 
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva» ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIBA, 20
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats.- 
273-0338. Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postai 4421, S. Paulo

ML PRiE PAŠTO

«Mūsų Lietuvos» paskirų 
numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
tralinį Paštą kairėje pusėje.

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINA

praneša tautiečiams, kâd daro Inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

k

(pabaiga iš l pusi.)

PREZIDENTAS NIKSONAS

Houstono centras pranešė 
Armstrongui, jog prezidentas 
Niksonas norįs su juo telefo 
nu pasikalbėti. Tas atsakė;

Būtų (mums) garbė.
Tada prezidentas Niksonas 

savo apvaliajame kambaryje 
esamu telefonu prabilo;

Alo, Neil ir Buzz! Kalbu su 
jumis telefonu, iš savo kabi
neto Baltuosiuose Rūmuose. 
Tai bus istoriškiatisias telefo
ninis pasikalbėjimas. Negaliu 
Negaliu jums apsakyti, kaip 
mes didžiuojamės tuo, ką jūs 
padarėte amerikiečiams. Tai 
yra didingiausia mūsų gyveni 
mo diena. Esu tikras, jug vi
sos tautos jungiasi su ameri
kiečiais pripažindamos didelį 
jūsų atliktą žygį. Šitą žmoni
jos istorijoje niekada nepri
lygtą akimirką visos žemės 
tautos yra viena; viena savo 
pasididžiavimu tuo, ką jūs at
likote ir tikrai viena savo maj 
da, kad jūs saugiai sugrįžtu
mėte Žemėn. Jums kalbant iš 
Ramybės Marių, mes ryžta, 
mės padvigubint savo pastan
gas atnešti taiką ir ramybę 
Žemei“

Armstrongas atsakė;
“Ačiū, pone Prezidente! 

Mums teko didelė garbė ir 
privilegija būti čia ne vien 
Jungtinių Valstybių, bet ir vi
sų taikos norinčių bei suinte 
resuotų ir smalsių tyrinėti atei 
tį tautų.

ARO VAIRUOTOJAS ALDRIN

Besirengdamas išlipti iš ket 
to, vairuotojas-pilotas Aldrin 
prabilo;

“Čia kalba Aro vairuotojas. 
Noriu pasinaudoti ta proga ir

Visas o|_

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

prašyti visus mane girdinčius 
sustot minutėlei pagalvoti apie 
paskutinių valandų įvykius ir 
padėkoti Dievui, kiekvienas 
kaip kas išmano.

SVEIKINIMAI, LINKĖJIMAI

Astronautams nusileidus pa
sipylė sveikinimų telegramos- 
Ypač gražūs yra Šv. Tėvo 
sveikinimai ir linkėjimai.-

Vatikanas; ‘ Garbė Dievui 
aukštybėse o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms. Garbė 
Jums šito erdvių užsimojimo 
pirmūnams ir pagarba visiems 
tą žygį įgalinusiems.

Garbė Dievui aukštybėse 
o žemėje ramybė geros valios 
žmonėms! Mes, varganas re
prezentantas to Kristaus, kurs 
atėjo pas mus iš dievystės gel 
mių ir paleido mūsų erdvėse 
skardų balsą, kviesdamas žmo 
n ją į laimę. Mes pasisavina
me ir jo žodžius kaip šven
tišką himną. Jau nebėr tokių 
rubežių, kurių neįstengtų per 
žengti žmogus. Dabar jau yra 
dideli atviri vartai į begalybę 
berybių erdvių.

Garbė Dievui! Šlovė jums, 
didžiojo erdvių užsimojimo kū 
rėjai! Pagarba atsakomingie- 
siems mokslininkams tą žygį 
suplanavisiems, Garbė visiems 
tą drąsų žygį įgalinusiems. 
Garbė visiems vienokiu ar ki
tokiu būdu jame dalyvavu
siems, Taip pat garbė vi
siems, kurie atsisėdę priešais 
nuostabiuosius instrumentus, 
kontroliuoja ir valdo tą žygį. 
Garbė visiems tą žygį pasau
lį pranešantiems ir šį momen 
tą p: aplečmntiems mokslo bei 
žmogaus drąsos galią iki dan 
gaus tolybių-.

SOVIETŲ RUSIJA

. Rusai bandė sumažinti ame„ 
rikiečių pasisekimą, paleisda 
mi savo rakietą Mėnulin, ku 
ri, spėjama, turėjo be žmonių 
nusileisti jo paviršiun, fpaimū 
grunto ir automatiškai grįžti 
Žemėn. Tas jiems nepasisekė. 
Jų erdvėlaivis nukrito Mėnu
lin.

Sovietų radijas ir televizija 
tylėjo, kai amerikiečiai išlipo 
Mėnulyje. ^Pranešinėjo kitas 
smulkesnes žinias. Tik valan 
dą vėliau pranešė per radiją 
ir parodė televizijoje, bet la 
bai trumpai. Kitą dieną tą 
įvyki aprašė ir laikraščiai, 
bet trumpai, šaltai, ne pir
muose puslapiuose, kai visas 
kitas laisvasis pasaulis kuo 
plačiausiai aprašmėjo ir reiė 
kė didžiausią džiaugsmą ir 
pasitenkinimą. Toks rusų el
gesys yra liudytojas negar 
bingo pavydo ir nedžentelme 
niškumo.

Kinijos komunistai nė žode 
liu savo žmonėms iki šiol to 
nepranešė.
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