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Šiais metais Vyrų Brolija jau penktą kartą apmoka šio 

laikraščio išleidimo išlaidas. Rugsėjo 20 d vyrai turėjo spau 
dos bičiulių balių. Gautą į pelną paskyrė M. Lietuvai leisti. 
Iš karto davė Administracijai 600 kruzeirų, o likusiais pini- 
nigais leidžia paskirus ivlL numerius. Vyrų Brolija apmokės 
dar ir Naujųjų Metų numerį.

Labai malonu, kad mūsų vyrai atjaučia spaudos išlaiky
mo sunkumus vien tik iš prenumeratų, ir todėl kiek tik ga
lėdami savo darbu ir pinigais remia M. Lietuvą. Nuoširdus 
lietuviškas ačiū mieliesiems vyrams ir jų uoliam pirminin
kui p, Juozui Baužiui. ,

Administracija.

PLAČIAJAME PASAULYJE
LIETUVIS VĖL SUJAUDINO 
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Dar nespėjo atsipeikėti po 
Bražinskų smūgio, štai kitas 
lietuvis vyras vėl trenkė bol 
ševikiniam okupantui naują 
smūgį. Laikraščiai neparašė 
jo pavardės, o tik davė var
dą SIMONAS- Jis pats labai 
skaudžiai nukentėjo ir tebe- 
kenčia. Bet Simono žygis dar 
kartą nuplėšė bolševikų kau
kę ir parodė jų žvėriškas il
tis. O atsitiko štai kas:

Praėjusios savaitės pradžio 
je neva Lietuvos žvejų lai
vas, vadinamas "Sovietskaja 
Litva» pri-iartino net iki 7 
kilometrų prie Siaurės Ame
rikos pakraščių. Massachus- 
setts valstijoje. Kadangi to
kiam atstume jūros vandenys 
jau yra laikomi Amerikos, nė 
be tarptautiniais vandenimis, 
tai laivą sulaikė AmeriKOS pa 
krančių sargybos laivukas ir 
ėmė kapitonas šnekėtis su 
Lietuvos laivo kapitonu, ko.- 
dėl žuvaująs Amerikos vande 
nyse. Abu laivai buvo sujung
ti lynais. Kapitonams besišne 
kant, Sov. Litva jūreivis štai 
ga šoko į amerikiečių laivą 
ir ėmė prašyti prieglaudos, 
kaip politinis pabėgėlis. Bol
ševikų laivo įgula puolė jį 
vytis. Keletas jūrininkų įšoko 
paskui Simoną į amerikiečių 
Jaivą, Čia jį sučiupo, ėmė muš 
ti, permetė ant denio grindų, 
spardė, daužė iki jis neteko 
sąmonės. Ir ką padarė ame
rikiečio laivo kapitonas? Lei
do bolševikams tą įbe sąmo
nės gulintį vyrą pasiimti ir 
nusinešti savo laivan! Mes 
galim įsivaizduoti, kas ten 
laukė to drąsuolio, jei jis be 
atgavo sąmonę.

Bet tas reikalas tuo nepa
sibaigė. Kažkas iš amerikie
čių laivo įgulos narių papasa 
kojo tai Amerikos laikraš
čiams. Tie tą žinią atsispaus
dino ir kilo skandalas. Paaiš 
kėjo, kad Amerikos laivo ka
pitonas sulaužė Genevoje su
darytą tarptautinę sutartį, ku
ri leidžia jūreiviams pereiti j 
kitus laivus iš savojo. Be to 
Amerikos žmonės labai pasi
piktino kapitono bei jo įgu
los jūreivių beširdiškumu, kad 
jie, nors matė, kaip rusai mu
ša kankina Simoną, bet nė 
vienas nė piršto nepajudino 
jį apginti. Bostone, Naujorke, 
Klevelande, Čikagoje ir ki
tuose miestuose žmonės išėjo 
į gatves protestuodami ir kai 
tindami savo vyriausybę. Y 
pač čia tuojau stipriai pasi
reiškė lietuviai. Tuos protes 
tus televizija perdavė visai

Amerikai, o kai kas matė ir 
São Paulyje.

Valdžia ėmė teisintis, kad 
jai buvę per vėlai pranešta, 
apie Simono pabėgimą, ji nie 
ko nežinojusi, o kai sužino
jusi, tai buvę per vėlu kaip 
nors jam padėti. Žodžiu kal
tę verčia Pakraščių sargy
bos laivo kapitonui. Tas sa
vo ruožtu teisinasi, kad pasi
elgęs kaip nurodę jo viršin n 
kai Washingtone. Visi tie 
prieštaraujantys aiškinimai 
rodo, jog kas nors meluoja: 
ar Amerikos laivo kapitonas 
ar pati valdžia. 30 lapkričio 
prezidentas Nikionas paskel
bė, kad pasiuntęs žmones vi
są tą liūdną reikalą ištirti o 
valstybės departamentas pa
reiškė savo užuojautą ir pa. 
sisakė apgailestaująs tą įvy- 
k , ir kad jo i nebuvę atsi 
klausta.

Ką mes dabar bedarytume, 
tai nieko nepadės suimtajam 
Simonui. Bet visgi reikia tuo 
jau užpilti/Amenkos kbnsulà- 
tus mūsų protestais, ar laiš
kais, ar telefonais.

Kaip tai galima, kad Ame
rika, kuri prieš visą pasaulį 
didžiuojasi esanti didžiausios 
laisvės kraštas, priimanti ir 
priglaudžianti visokius politi
nius pabėgėlius, kuri siunčia 
savo kareivius i visą pasau
li neva pavergtųjų tautų lais 
vei ginti, ir jų kareivių tar
pe yra nemažai lietuvių pade 
jusiu savo galvas, o kai štai 
vienam jų broliui pasisekė 
pasprukti iš bolševikų vergi 
jos laisvėn, tai tą žmogų ame 
rikiečiai visai šaltai atidavė 
bolševikų vergijos! Koktu! 
Stačiai šlykštu! Tokiu savo 
elgesiu amerikiečiai vienu 
smūgiu suniekino daugybės 
pavergtųjų tautų pasitikėjimą 
Amerikos gražiais laisvę gar 
binančiais žodžiais ir paža
dais Gaila, skaudu ir pikta!

Protestuokime. Pavieniai as 
menys ir visos mūsų organi
zacijos! Tepajunta Amerikos 
valdžia, kad mes stebim jos 
elgesį ir labai jautriai rea
guojame.

n
šv. t€vo kelionė

Skaitant šias eilutes popie 
žius Paulius vi jau bu» be
grįžtas ar jau sugrįžęs namo 
po ilgos kelionės zijoje. Tai 
pati ilgiausioji ši devintoji jo 
kelionė,

Iš Romos skrisdamas, pa
keliui buvo trumpai valandė
lei sustojęs DACCAR mieste, 
rytų Pakistane, kur -aplankė

paguodos žodžiu ir savo pa
rama baisios audros ištiktą 
kraštą Čia Kalbėdamas, jis 
prašė viso pasaulio nors kiek 
pasiturinčius žmones siųsti 
ko greičiau Ii ko gausesnę 
pagalbą didžio vargo prislėg 
tiems, be pastogės, be duo
nos kąsnio likusiems tūkstan 
čiams žmonių.

Iš čia popiežius nuskrido į 
Filipinus, sostinėn Manilon. 
Filipinų respublika yra katali 
kiškiausias kraštas visoje Azi 
joje. Trys ketvirtadaliai jo gy 
ventojų yra katalikai, Bet 
kaip- tik čia'atsitiko, ko var 
giai kas galėjo tikėtis. Čia 
pirmą kartą pasikėsinta nužu 
dyti popiežių persirengęs vy
ras šoko nudurti popiežių il
gu peiliu. Jau buvo priėjęs 
prie popiežiaus per žingsnį, 
kai staiga pastebėjo jo sekre
torius, Filipinų prezidentas 
Marcos ir kiti, ir tą žmogžu 
dį sulaikė

Pasirodė,.kad žudiku norė
jęs būti vyras esąs atvykęs 
iš Bolivijos vienas menininkas 
ir ne pilno proto Taigi ne 
filipinietis. Filipinai šv. Tėvą 
priėmė iškilmingiausiai. Vie
nose mišiose dalyvavo apie 
pusantro milijono tikinčiųjų. 
Popiežius Čia įšventino virš 
pusantro šimto kunigų, daly
vavo Filipinų vyskupų pasita
rimuose, lankė bėdnuomenės 
apgyventas miesto dalis, kur, 
matydamas didelį skurdą ir 
vargą, apsiverkė ir paliko 19 
tūkstančių dolerių paramos.

Per Manilos radiją popie
žius kreipėsi į visus Azijos 
kraštus prašydamas sustabdy
ti karą, bendradarbiauti ir pa
dėti beturčiams išbristi iš 
vargo, ir tt.

š Filipinų, pakeliui į Aus
traliją, šv, Tėvas sustojo ke
letui valandų Vakarinėje Sa
moa salos dalyje, ku aplan
kė misionierius ir žmones bei 
atlaikė Mišias Šv, Onos baž
nyčioje.

iš čia šv. Tėvas išskrido 
Australijon.

Australija yra protestantiš
kas kraštas ir katalikai tik 
mažumoje. Bet čia jį sutiko 

vy iausios valstybės ir baž
nyčios galvos, tūkstančiai ti 
kinčiųjų. Australijoje šv. Tė
vas buvo 3 dienas, dalyvau
damas vyskupų konferencijo 
je, lankė ’krašto vyriausybę, 
vargšus, našiaityną, mokyklas 
ligonines, dalyvavo Australi
jos 200 metų sukakties iškil
mėse, ta proga atnašauda
mas šv. Mišių auką. Paskuti
nę dieną popiežius čia pakon 
sekravo naują vyskupą Ma- 
geke ir vakare išskrido į Ja- 
carta Indonezijoje.
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ITALIJA

Italijos parlamentas prave
dė įstatymą, pagal kurį bus 
galima vedusiems išsiskirti. 
Nors šv. ievas keletą kartų 
protestavo ir priminė, jog 
toks įstatymas būtų prieš Ita 
Ii jos ir šv. Tėvo sudarytą 
konkordatą, visgi liberalams, 
socialistams ir komunistams 
pasisekė sudaryti daugumą 
balsų tam įstatymui pravesti.

Vos trims valandoms praė
jus po to įstatymo priėmimo, 
vienas 75 metų jaunuolis už
vedė bylą atsiskirti nuo sa
vo žmonos, su kuria jis ne 
begyveno nuo 1932 metų.

Išsiskyrimų šalininkams ren 
giant džiaugsmo manifestaci
jas, tikintieji tuojau pradėjo 
didelę kampaniją tą reikalą 
pavesti nubalsuoti visai tau
tai, 
«—■n 
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NUL ÚDO ŠV. TĖVAS

Šv Tėvą ta žinia pasiekė 
Australijoje ir jis regimai la
bai nuliūdo, Juk valdžios lei 
damas vedusiems išsiskirti ir 
vėl su kitais tuoktis labai pa 
kenks Seimų gyvenimui, o jau 
labiausiai nukentės vaikučiai. 
Yra dėl ko ne vien popie
žiui, bet ir visiems tikimie
siems katalikams nuliūsti dėl 
toKio įstatymo pravedimo ne
va katalikiškoje Italijoje.

JUGOSLAVIJA
Komunistinės Jugoslavijos 

diktatorius Joeip Broz Tito 
rengiasi vykti Italijon ir gruo 
džio 12 dieną aplankyti Šv. 
Tėvą. Reikia pasakyti kad 
Jugoslavijos tikintieji turi la
bai daug laisvių; r :'Tgų 
seminarijas, ir vienuolynus, ir 
savo spaudą, ir gali lais ai 
skelbti savo tikėjimą. To viso 
nebūt buvę jei prieš keletą 
metų popiežius būtų atsisa
kęs priimti Tito pasiuntinius 
ir pradėti kalbėtis.

Ta proga pastebėtina, jog 
negalim iš anksto pasmerkti 
ir to, kad popiežius neseniai 
priėmė ir tarėsi su Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų ko
misaru Molotovu. Be abejo 
popiežius tai darė norėdamas 
bent patirti, ar yra ir kiek 
gali būti vilčių įpalengvinti ti 
kinčiųjų gyvenimą Rusijoje ir 
jos okupuotuose kraštuose.
—II 
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PARYŽIUS, NAUJORKAS

Didelį triukšmą spaudoje su 
kėlė neva Krusčiovo spaudi- 
narni atsiminimai laisvojo pa 
sau.io didžiojoje spaudoje

Pats Kruščiovas pareiškė 
spaudai, kad jis jokių atmini 
mų niekam nedavęs spaudin- 
ti. Bet visgi netikima tuo jo 
pareiškimu. Jis ne kartą yra 
neigęs ir kitus dalykus, kurie 
paskui pasirodė buvę tikri.

Patyrę vyrai sako, kad tuos 
atminimus sovietų politinė po 
licija pati perdavusi Vaka
rams paskelbti, kad galėtų 
sukompiomituoti Kruščiovą 
besiartinančiame komunistų 
partijos suvažiavime. Tuo tar
pu atrodo visai tikra, kad pa
skelbti dalykai yra tikrai 
Kruščiovo, 4oors kiek apdai
linti, o gal tik magnetofono 
juostelėn įrašyti, ir Kad juos 
vakarams tikrai perdavė kaž
koks rusų korespondentas Vic 
tor Luis.
ynffiWMi» 
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KAMBODŽA

Komunistiniai teroristai Kam 
bodžos sostinėje išsprogdino 
dalį Amerikos konsulato.
|ĮB3Bt»ll 
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Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Nubausti Kunigai Lietuvoje
N žiūrint sovietinės propa

gandos kalbų apie religijos 
įaisvę Lietuvoje, faktai kalba 
ką kita.- Štai š m. liepos mė
nesi sudegė dvi Šilalės rajo
no bažnyčios — Batakių ir 
Gaurės. Priežastis nežinoma, 
bet spėjama, kad jos buvo 
padegtos.

Kunigai tebėra baudžiami 
už vaikų mokymą religijos. 
Kun, Br. Šeškevičiui, SJ, Du
bingių klebonui vėl keliama 
byla už vaikų katekizaciją 
bažnyčioje. Kučiūnų klebonas 
(Lazdijų rajono) nubaustas už 
vaikų mokymą 50 rb. bauda.

Buvęs a. a. vyskupo K. Pal 
taroko kancleris kan. Br. An
tanaitis sovietinės valdžios 
buvo ištremtas iš Panevėžio 
vyskupijos ir perkeltas į Alks 
ninę Vilkaviškio vyskupijoj. 
Pastaruoju metu sovietinė vai 
džia pradėjo jį ir čia perse
kioti. Š. m. liepos 7 d. jis ga
vo per vyskupo J. Labuko įs

Desperatiškas mėginimas 
ištrukti i laisve

VLIKO PIRMININKO DR. J. K. VALIŪNO LAIŠKAS 
APIE BRAŽINSKUS THE NEW YORK T.MEjS

The New York Times spa
lio 7 d. įdėjo dr. J. K. Valiū
no, VLIKO pirmininko šio tu 
rinio laišką, pavadintą «Nusi
kaltimas prieš Lietuvą».

«Spauda, aprašydama sovie
tų lėktuvo nukreipimą j Tur
kiją , nenurodė priežasčių ir 
motyvų, dėl kur ų žmonės at 
liko tą žygį. Prano ir Algir
do Bražinskų veiksmą galima 
suprasti tik ryšium su pasku
tiniais trisdešimt metų įvy
kiais Lietuvoje

Taip vadinami «oro piratų 
nusikaltimai», iš tikrųjų yra 
tik desperatiška reakcija į so 

taigą raštą, kuriuo įsakoma 
nuo liepos 21 d. perduoti Alks 
nines bažnyčią kitam kuni
gui. Nuo šios datos jis austo 
ja visų kunigo teisių-jurisdik- 
c jos Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijose. Grįžti į Panevė 
žio vyskupiją kan. Br. Anta 
naitis negali, nes sovietinė 
valdžia neleidžia. Galimas da 
Lykas, kad jus bus tremiamas 
į Telšių vyskupiją. Tai rodo 
ir ta aplinkybė, kad liepos vi
duryje kan. Br. Antanaitis ga 
vo iš savo kurijos švelnesnį 
raštą, kuriuo Alksninės bažny 
čios perdavimo terminas pra
tęsiamas iki kol gaus naują 
paskyrimą. Šis kunigas pasi
žymi renginiu uolumu bei iš 
tikimybe, kurios nepakenčia 
sovietai.

Čia suminėti tiktai keli nau
jausi faktai, rodą religijos 
persekiojimą Lietuvoje. Jų yra 
daug, tik nevisi pasiekia vie
šumą.

vietinės valdžios visą virtinę 
nusikaltimų tautinėje valsty
binėje (national) plotmėje 
prieš Bražinskų gimtąjį myli
mą kraštą.

1940 metais, kada dar Bra
žinskas buvo 16 metų, Lietu
va buvo okupuota ir jėga 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Se 
ka čia’s metais jis m tė ma 
sinę (34.200 žmonių) lietuvių 
deporiaciją j Sovietų Sąjun 
gos Rytus, kuri buvo pralenk 
ta 1945 50 m. deportacijoms 
(356.000 žmonių)

Daugelis šių tremtinių žu
vo Sovietų vykdoma genoci-

MUSU LIETUVA 
do politika sukėlė prieš oku
pantą Lietuvos partizanų ka
rą, kuris truko nuo 1945 iki 
1952 metų. Dar šiandien, jėga 
įvykdytas Lietuvos įjungimas 
daugelio valstybių nepripažįs
tamas, tarp jų ir JAV. Pagal 
tarptautinę teisę. Lietuva yra 
okupuota'jr Sovietų Sąjungos 
valdžios ištaigų veiksmai 
prieš lietuvius, yra tos teisės 
laužymas.

Pats Bražinskas buvo nu
teistas sunkiems daibams ir 
ištremtas į Uzbekistaną. Dar 
daugiau negu 100.000 lietuvių 
tebelaikomi Sovietų Sąjungos 
rytinėse dalyse. Dauguma jų 
net nebuvo teisiami; į jų 
skundus neatsakoma, o jų ta
riamasis nusikaltimas yra jų 
tautybė; jų išvietmimas — duo 
ti vietas rusams kolonistams, 
masiniai gabenamiems į Lie- 
tuvą»*,

Pats Bražinskas pasakė: 
«Mano pabėgimo svarbiausia 
priežastis — desperatiškas 
mėginimas ištrūkti į laisvę».

(ELTA)
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linnMuiVYSK. LABUKAS VATIKANE

ROMA. — Vysk. J. Matulai
tis-Labukas Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos apaštalinis administra
torius, atvyko į Romą pa
kviestas Vatikano įstaigų per 
žiūrėti naują jį Bažnyčios 
Kanonų kodeksą. Vysk, abu- 
kas yra kanonų kodeksų (baž
nytinio teismo) komisijos na
rys ir dalyvaus tos komisi
jos posėdžiuose, Vatikane, 
svarstant naująjį kanonų pro
jektą.

ŽADA PAJUDĖTI AKADEMINIS 
JAUNIMAS

Buvojant Clevelande JAV 
LB tarybos pirmoje sesijoje, 
teko susitikti trejetą jaunuo
lių. Tai Š. Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungos centro vai 
dybos pirmininką Antaną Kal
vaitį, vicepirm. Teresę Neima 
naitę, ir valdybos narį Vyte
nį Gatauti. Tikrai malonūs 
pokalbininkai, o jų tarpe PLB 
atstovė Lenkauskienė.

Pokalbyje stabtelėjame ties 
Lietuvių stūdentų sąjungos 
veikla. Nusiskundžiama, kad 
ii sąjunga paskutiniuoju laiku 
mažai bercdanti gyvastingu’ 
mo, kad suvažiavimai nusisek 
davę ir mažai atsirasdavo stu 
dentijos, besidominčios ruo
šiamais suvaž avimais. Apgai
lestauta kad mūsų pats gy- 
vastingiausias elementas — 
lietuviška studentija taip apa 
tiška lietuviškojo gyvenimo 
apraiškomis, kad juos lydi 
abejingumas lietuviška visuo 
mene. O galėtų tikrai paju
dinti daug merdinčių dalykų, 
kurie kaip tik jaunimui būtų 
prie širdies.

— Mūsų tikslas yra iš nau
jo sujudinti akademini jauni
mą, ji uždegti lietuviškajai 
veiklai, jaunimą įjungti i kon
krečias darbus — kalbėjo po 
kalbininkai — centro valdy
bos žmonės.

Tam tikslui bandoma dar 
kartą ruošti Š. Amerikos lie
tuvių studentų sąjungos suva
žiavimas Clevelande, Padėkos 
dienos savaitgalyje, lapkričio 
26-28 d. Tai būsiąs dvidešim
tasis suvažiavimas.

— Mūsų tikslas ši suvažia
vimą gerai organizuoti, kad 
jis būtų patrauklus akademi
niam jaunimui, kad turėtų pro 
gramoje tokių aktualijų, ku
riomis jaunimas domėsis kai
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bėjo pirm. A. Kalvaitis.
— Tad kokia gi programa 

numatoma šiame suvažiavi
me? — pasiteirauju,

— Pirmiausia apžvelgsime 
LSS istorinę veiklos eigą, ban 
dygime pažvelgei, kur mes bu 
vome, kur esame ir kur ei
sime.

Antra tema mus domina ši.* 
Tarporganizacinis sugyveni
mas. I ši pokalbi įjungiamos 
keturios didžiosios jaunimo 
organizacijos - Neolituanai, 
ateitininkai, skautai ir saada- 
riečiai. Plačiau bus pažvelg
ta į lietuvybės išlaikymo pro 
blemas ir kdp būtų galima 
konkrečiai padėti studentijai.

Vieną paskaitą anglų kal
ba skaitys profesorius iš Kent 
universiteto apie «Lituanus» 
žurnalą, jo pastabos ir reak
cija. Tai bus savotiška anali
zė šio žurnalo, kurį plačiai 
sk&ito amerikiečiai profesio
nalai — mokslo žmonės.

Būsianti gana idomi ir dr. 
Vytauto Bieliausko paskaita 
apie Amerikos lietuvių stu
dentų tapatybės krizę

A. Rukšėnas padarė apžval 
gą apie ryšius su okupuota 
Lietuva. Gi dr. Salys apžvelgs 
dabartinę Lietuvą ir okupuo
tos Lietuvos jaunimo galvo
seną.

Be studijinių pokalbių, kns 
vakaras buvo šokiai jaunimui 
ir buvo suruošti jaunųjų oe 
tų literatūros vakaras, jaunų
jų menininkų — studentų me 
no paroda. Dalį meninės pro
gramos atliko iš Kanados at
vykęs tautinių šokių ansam
blis Gyvatarasx, puikiai ali 
kęs savo užduoti ir sužavė
jęs žiūrovus.
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Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Raikūno veidas pasikeitė. Atrodė, jis dabar 
lyg sutikęs pažįstamą žmogelį.

— Čia, mielas drauge, jau kita linija. Čia 
jau ir kitos linijos kalba. Kam tau ieškoti MTS, 
jei ir mes turime savo padarginę, pilną remonto 
laukiančių mašinų. Galime tuo reikalu šnekėtis. 
Teisingai pastebėjai, jeigu MTS už jūrių marių, 
laukų laukelių, kolūkiui labai reikia savo nagin
go žmogaus,

— Tariuosi toks ir esu, - įterpė jauniklis. 
— Dokumentai pilnoj tvarkoj. Sąlygų nestatau, 
nei kontrakto. Jei mano darbas nepatiks, pas
paustu pedalus toliau, Gal kurią MTS rasiu»

— Nesukaliok uodegos, kur MTS rasi, — pa 
sakė Raikūnas. — Ir čia tau gali būti MTS. Čia 
darbo marios. Darbadieniai, žinai, pagal sche 
mą. Specialūs mechanikui Iš padarginės gali 
MTS susiformuoti,

— Mano darbą patys matysite, — pakartojo 
juodbruvys. Pravaikštomis nesiskųskite. Dirbu — 
rankas miklinu. Matote panagės juodos, nepra
plaunamos — mechaniko atestacija.

Raikūnas krustelėjo kėdėj, ištiesė svečiui 
kazbeką. Tas tačiau atsisakė; nerūkantis. Raikū 
no veide atsirado įsiteikimas, žūtbūtinis noras 
pasigrobti mechaniką, nušluostyti nosį MTS po

nams ir girtuokliams.
- Matai, mūsų mechaninio inventoriaus pa- 

darginė visko apsčiai priversta. Matai sąrašą. 
Gyvatė, tą sugadino, tą sulaužė, tą lauke žiemai 
paliko, surūdijo. Atšipo, ar išklero — nurašome 
pagal amortizaciją, o iki nurašymo dar ir dūdy- 
ja bjaurybės Žmonės lauke palieka, kartais ran 
dame, pervelkame. Laikas švarus, o padarginė 
pilna rūdyjančių padargų. Bet sugacintą pervil- 
kus, kokia nauda. MTS negalima prisišaukti. 
Taip ir sandėliuojasi daiktas be naudos.

— Mano pavardė Jatulis, — prisistatė.
Visi popieriai buvo tvarkoj: darbo knygutė, 

kad paskutinę vietą paliko be eksceso, pasas su 
nepraleistu terminu, specialisto pažymėjimas 
Partinių prigulmybių neparodė.

— Dirbai prie Kauno, o šovei pas mus, į 
mūsų kemsyną, įsiteikiančiai nusišiepė Raikūnas. 
— Bet pataikei, kur reikalingas.

— Jei atsakysite, nepatiksiu, paspausiu pe
dalus, — pasakė Jatulis. — Čia mane, keliu pra
važiuojant, tas kalnelis patraukė. Toks ievų pil
nas, toks milžinkapiais, tik pakedenti reikia ir 
būtų kaip kolūkio parkas.

— Matys žmogus su sveika iniciatyva, — 
pratarė Raikūnas. — įtrauksi jaunųjų grupę ir 
turės kolūkis parką.

Jatulis šyptelėjo:
— Iš jūsų žodžių, draugas pirmininke, su

prantu, kad neturėsiu toliau pedalų spaustu.
— Ne, ne, — suriko Raikūnas. — Kur gi to

liau? Tokio specialisto mums verkiant reikia.
Jis sukombinavo gudrią miną ir tarė su įtai 

ga galingo kolūkyje žmogaus, kuris, ką žada, 
padarys.

— Darbadienių primesime, ir bus speco al
ga. Ar esi su žmona?

— Vienas.
— Pas Dareikas kambarį paskirsiu. Gerau- 

sias iš kitų Ten ir mūsų knygininkas gyvena. 
Dareika brigadininkas. Dareikienė pietus duoda. 
Nevedusiam rasime ir mergų. Turime čia gražių 
šelmių.

Jatulis lyg pasilenkė į RaikOną, ir ta keis
to veržlumb išraiška, kurią sugavau jo veide sa
vo pirmu žvilgsniu tarytum paaštrėjo. Jis pasa
kė Raikūnui.

— Mat, draugas pirmininke, turiu jums pa
brėžti, aá merginomis nesirūpinu. Darbo sritis — 
mano visas laikas. Aš, mat, esu mechanikas, o 
sau dar, lyg privatiškai, ir kunigas.

— Che, che, praktikuoji celibatišką gyve
nimą? šyptelėjo Raikūnas.

— Jūs dabar galite supykti ir atsisakyti nuo 
manęs, — pasakė Jatulis, — aš, mat, esu tikras 
kunigas. Dvasininkas.

Ir dabar taip staiga man paaiškėjo tas keis
tas veržlumas jo veide, tokia koiūkiškų veidų 
tarpe neįprastybė. Žmogus buvo nenormalus.

Raikūno veidas palengva iškrypo, lyg acto 
esencijos nupliektas. Jame buvo pastanga susi
gaudyti, ar tas juodbruvys dabar mėtosi, ar klie
di, ar kvailai pokštauja, ar bendrakalbį kvailina?

— Bene nušnekėjai, pilieti, ar kvailesnių 
už save ieškai? — ištarė Raikūnas gero neža
dančiu tonu. (B. D.)
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LIETUVIAI,
Bražinskų pabėgimas iš bolševikinių taufeų kalėji

mo yra dalis didžiosios lietuvių laisvės kovos. Jų žygis 
yra įrodymas, kad pavergtųjų sovietų tautų laisvės ko
va įgyja naujas formas. Bražinskai yra tos kovos pirmu 
nai Tačiau jų likimas dar nėra išspręstas. Jų byla dar 
tebėra Turkijos teisme

Sovietų Sąjunga, nelaimėjusi Bražinskų sugrąžini
mo politiniu spaudimu į Turkijos vyriausybę, dabar bau 
do paveikti jos teismą, pristatydama neva juos inkrimi
nuojančius įrodymus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas jau yra 
susitaręs su Turkijos advokatais ir pavedęs jiems Bra
žinskų bylą ginti. Jei bus reikalo, vėl bus pasiųstas į 
Turkija lietuvis ryšininkas.

Lietuviai! Bražinskų byla mums įsakmiai primena, 
kad turime būti pasiruošę didesniems ir nenumatytiems 
įvykiams. Todėl visi laisvojo pasaulio lietuviai turi su
telkti jėgas ir be svyravimų moraliai ir materialiai rem 
ti VLIKo vykdomus darbus. Turime labai skubiai su« 
telkti Bražinskų laisvei ginti stambią pinigų sumą. O ir 
kitiems ateities įvykiams turime būti pasiruošę.

Tad šiuo rimtu momentu Vyriausias Lietuvos išlais 
vinimo Komitetas prašo visus lietuvius specialiai Bra
žinskų laisvei ginti tuojau pat paaukoti bent vienos die 
nos uždarbį, arba atsisakyti kalėdinių sveikinimo laiške 
lių ir jiems numatytas išlaidas skirti šiam tikslui. Visi 
gi, kas tik gali, yra kviečiami aukoti ir stambesnėmis 
sumomis. VLIKas taip pat prašo kolonijose sudaryti 
šioms aukoms rinkti komitetus.

Visas aukas siųsti betarpiškai Tautos Fondui, 64-14 
56th Road, Maspeth, N. Y. 11378,

Lietuviai! Pasaulio viešoji nuomonė seka Brazin - 
kų bylos eigą. Jie savo šuoliu mus suartino su paverg
ta ir laisvės siekiančia tauta, aukokime skubiai ir gau
siui jų laisvės žygiui sėkmingai užbaigti.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

New Yorkas,
1970 m. lapkričio 8 d.

Kanados Tupamarai
PETRAS PAKALNIS

Atrodo, kad Kanados pran 
cūzų ir anglų kivirčai yra 
taip seni, kaip ir pati Kana- 
nada, Mat, kai 1668 metais 
Samuelis de Champlain įstei
gė pirmąją prancūzų koloni
ją Kanadoje, tai jau po 5 me 
tų anglai ją užgrobė ir išlai
kė savo rankose beveik 20 
metų. Tačiau tai buvo men
kas objektas, nes Quebeko 
kolonija gal turėjo apie porą 
šimtų gyventojų.

MŪSŲ LIETUVA

tinę ir aukštutinę. Pirmoje bu 
vo susitelkę prancūzai, antro 
je — anglai. Žemutinėje Ka- \ 
nadoje galiojo Prancūzijos įs
tatymai, aukštutinėje — An
glijos. Kiekviena provincija 
turėjo ir savo valdžią. Bet to 
prancūzams neužteko, ir jie 
1837 metais sukilo prieš an
glus. Sukilimas buvo numal
šintas. Naujas Kanados guber 
natorius buvo toli regįs žmo
gus. Jis elgėsi su sukilėliais 
labai švelniai ir patarė An
glijos vyriausybei sujungti 
abi provincijas į vieną viene
tą ir duoti jam pilną savyval 
dą. Provincijų unija buvo 
įvykdyta 1840 metais Kad 
prancūzai būtų patenkint*, jų 
kalba parlamento diskusijose 
buvo prip ižinta_ lygiateisiu su 
anglų Deja, dar turėjo pradi- 
ti 8 metai, kol prancūzų kal
ba įgyjo lygybe su a glų kal
ba visose įstaigose.

Padidėjus žmonių skaičiui 
1861 metais keturios Kanados 
provincijos sudarė federaciją 
su atskiromis provincijų savi
valdybėmis, bet viena federa 
line vyriausybe Vėliau prisi
dėjo dar kitos provincijos ir, 
žinoma, prancūzai sudarė ma
žumą. Po prancūzų eina vo
kiečiai, ukrainiečiai, skandi
navai, olandai, žydai, italai 
ir t. t,

Šių dienų Kanados prancū
zai jaučiasi skriaudžiami ne 
tiek tautiniu, kiek ekonomi
niu atžvilgiu. Anglų ir ameri
kiečių rankose yrą didžioji 
dalis prekybos ir pramonės, 
ir daugelyje įmonių prancū
zai darbininkai yra priversti 
kalbėti angliškai, Tas juos 
įžeidžia. Todėl kai kurie Ka
nados pran ūzai norėtų visiš
kai atsiskirti nuo federacijos 
ir sudaryti nepriklausomą vals 
tybę. Tą sąjūdį pakurstė ir 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle, lankydamas pasaulinę 
parodą Montrealyje ir svei
kindamas prancūzus su «tegy 
vuoja laisvasis Quebekas». 
1968 metais buvo įsteigta Que 
beko partija kuri nori demo 
kratinių būdu atsdskirti nuo 
federacijos. Per paskutiniuo
sius rinkimus ji gavo tik 24% 
balsų. Iš to aišku, kad daugu 
ma prancūzų nenori skirtis 
nuo Kanados.

Nepaisant aiškios tautos va 
lios, 1962 metais buvo įsteig
tas taip vadinamas Quibeko 
Laisvinimo Prontas, kuris no
ri atskirti Queibeką nuo Ka
nados smurto ir teroro ak
tais. Tai daugumoje jaunų dar 
bininkų sąjunga, turinti apie 
130 labai aktyvių narių. Jie 
plėšia bankus, padega ir sus
progdina įstaigas, iki šiol Už
mušė 7 žmones ir sužeidė ke 
lioliką Iš viso jie įvykdė 250 
sprogdinimų. Neseniai jie pa
grobė Anglijos prekybos ats
tovą Cross ir Queibeko darbo 
minister} Laporte. Tuo smur 
to aktu jie nori gauti iš val
džios 500.000 dolerių ir lais
vę suimtiems 24 teroristams. 
Kai vyriausybė atsisakė pa
tenkinti jų reikalavimą, tero
ristai pasmaugė darbo minis- 
terç ir žada nužudyti preky
bos atstovą. Kanados minis- 

Žvarbus vėjas siaučia tar
pe senų medžių šakų, ir grės 
mingai ošia galingos šakos 
besiblaškydamos artėjančios 
darganos gūsisiuose.

Erdvių laisvūnas įsismagi
nęs pagauna numestą laikraš
čio lapą ir jį visaip raityda
mas, neša drauge su dulkių 
ir šiukšlių debesiukais pra- 
tuštėjusia alėja. (Dulkina smul 
kus lietus.

Piktai burzgia autobusų ir 
visokio pavidalo ir spalvų au 
tom'ašinų motorai laukdami 
ties raudonu signalu. Pro už
darus langus, žiūri abejingi 
veidai į gatvę — viduje šil
ta, net per daug tvanku. — 
Jie mato pro langą.

Iš kažkur iššoka maža smul 
kūtė mergytė! Susivėlę, paru
dę garbanoti plaukučiai se
nai bešukuoti. Plona, be ran 
kovių palaidinukė, vos-ne-vos 
dengia kaulėtus petelius. Ap
triušęs sijonėlis, vienu galu 
veik žemę siekiąs — menkas 
parėdas, išblukusio, aptriušu
sio šilko gabalėlis... -- gal 
tai buvo kada nors puošnios 
suknelės rankovė?

Vėjas, padūkusiai siausda
mas, ūžteli ir beveik nuplė
šia nuo mažo kūnelio rūbelį. 
Bet plonytės, basos kojytės 
lengvai šokdamos vejasi lai
kraščio lapą S nulkuiės ran
kutės jį pagavo! Mergytė ban 
do tuo popieriaus skutu už
dengti. Stipriai suspaudžia 
kumštelį pasmakrėje ir susto 
ja žiūrėdama į stovinčius au 
tomobilius. Jos visas veidu
kas švyti susižavėjimo nuos
taba, jinai panaši į pasiklydu
si Rafaello <Angeliuką>.

Bet, vėjas panoro dūkti su 
mažyte. Ūžtelėjęs, kilnoja ma 
žytės sijonėlį iki pasmakrės. 
Mergytė stvėrė rankutėmis 
rubęlį ir paleido laikraščio la

Antrą kartą anglai užėmė 
Kanadą 1759 metais. Bet ir ta 
da prancūzų apgyventa Kana
da buvo dar mažytė ir turėjo 
tik 70.100 gyventojų. Tačiau 
kolonistams ji ątvėrė neribo
tas galimybes, nes žemė bu
vo derlinga, klimatas svei
kas, upės ir ežerai nepapras 
tai žuvingi. Kad prancūzai 
nešnairuotų ir anglus, 1791
metais Anglija padalino Ka
nadą į dvi provincijas: žemu-

teris pirmininkas sako, kad 
tarp 24 reikalaujamų teroru-
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

ne pasaka.
pą, kuris, kaip milžiniškas 
drugys pakilo ir nuplasnojo 
kažkur aukštyn. ,

Pro šalį praeina dvi dailiai 
pasirėdžiusios ponios Mergy
tė tiesia delną ir prašo: «Duok 
ponia, smulkų pinigėlį.» Po
nios eina šnekučiuodamos, po 
skėčiu palindusios. Nemato. 
nei negirai — o gal nenori 
girdėti?! Mergytė trepsi gre
ta, pasišokinėdama. Pagaliau, 
jinai atsiliepia ir parodo lie
žuvį! Jos akytėse spindi se
no žmogaus neapykanta, o lu 
pos sako labai negiažų keiks 
mą. — Staiga ji pašoka prie 
stovinčios mašinos, tiesia del 
ną ir tuo pačiu momentu pa
sikeičia signalas mašinos pra 
deda judėti, mergytė surinka
— sugirgžda automobilio stab 
džiai ir mažytė keturiomis 
kaparnojaei ant šalygatvio.

— «A, tai tu čia? Ką surin
kai? Kur pinigai?..." — Liau
nų petelį krato sugrubusi ran 
ka. Kaulėti keliai nubrūžę 
kraujuoja.

- Mama, nemušk! Niekas 
nieko nedavė Aš prašau...
— mažasis «Rafaelio Angelių, 
kas» maldauja visas tartėda 
mas iš baimės.

Motina davė stiprų niuksą 
mažytei į sprandą, stvėrė ją 
už rankos ir plasnodama skū 
eurais, kaip piktas vargo 
paukštis, nusitempė mažąją į 
apšviestos gale. įjos slenkstį.

Tokių vaizdų gali Kasdieną 
sutikti ir pastebėti musų gy
venamoje sostinėje — didžia
jame Šv. Povilo mieste. Kur 
yra dideli turtai, lygiai dideli 
vargai juos lydi. Tie vargai 
lydi Brazilijos gyventojus vi
sur, o ypač jos Šiaurėje.

Tačiau žmogaus širdis ne
gali likti abejinga vargdienio 
ašaroms.

Lietuviai čia gyvenantieji 
negali likti abejingi vargui, 
kuris šaukiasi pagalbos.

Lietuvių Sąjungos labdaros 
sekcija, kaip tik šioje srityje 
aktyviai pasireiškia, ir kvie
čia visus tautiečius prisiuãti 
prie «Kalėdinio vajaus» skir 
to Brazilijos Šiaurėš — «Nor- 
destinų^ paramai.

Kiekvieną savaitės trečia
dienį Lietuvių Sąjungos patai 
pose Mookoje, nuo 14 valan
dos susirenka Sąjungos narės 
ir siuva tūbelius vargingoms 
šeimoms. Priimamos aukos ir 
padėvėtų, bet gerame stovy
je, suaugusiems ir vaikams 
apavas, medžiagų atkarpos.

Užbaigus tą vajų, viskas 
bus įteikta S. Paulo Guberna- 
turon Socialinės Pagalbos sky 
r i ui, kaipo dovana vargin
goms <nortistųi šeimoms.

Taigij neatsisakykite, pa 
remkite tą kilnų darbą: «Ap
renkite bent vieną vargšą» ir 
Kalėdų Šventės bua Jums dvi 
gubai džiaugsmingesnės!

Kas myli arti ną savo - 
bus artimo sušildytas!

tų 8 yra žmogžudžiai, vienas 
Buprogjino bombą, ir keletas 
vagių. Todėl jis taip pridiėjo; 
«Bendruomenė turi imtis rei
kalingų priemonių ir gintis 
nuo iškylančios galios, kuri 
nenori klausyti teisėtai suda
rytos vyriausybės».

Priemonės, kurių ėmėsi par 
lamentas ir vyriausybė, Kana 
dos sąlygoms yra tikrai kie. 
tos parlamentas uždarė Que
beko Laisvinimo F-rontą, o vy 
riausybė suspendavo kai ku
rias konstitucija garantuotas 
žmogaus teises. Kai įsigalio
jo valdžios potvarkis, policija 
pirmą lieną suėmė apie 300 
įtartinų žmonių. Darbo minis
tério nužudymu pasibiaurėjo 
ir karšti prancūzai patriotai. 
Spalio 25 diena montrealyje 
vyko savivaldybės rinkimai ir 
teroristai žadėjo susprogdinti 
keletą namų, kad žmonės bi
jotų eiti balsuoti. Bet rinki
mai praėjo ramioje nuotaiko
je be jokių sprogdinimų Ka
nados tupamarai tikrai neda-
ro garbės Quebeko prancū- 
z ms. íiKãnüü
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI
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Seimą — meilės tėvynė
Norėčiau pasidalinti įspūdžiais iš praeitos 

savaitės, kurią lankiau lietuvių šeimas, atnešda
mas kalėdaičių ir susipažindamas. Šios savaitės 
rašinėlio pavadinimą radau Brazilijoje gyvenan
tiems v kiečių kilmės asmenims išleistame ka
lendoriuje vokiečių kalba.

Aplankiau 90 šeimų. 20 šeimų domėjosi vai
kų ir jaunimo stovykla. Kiek galėjau, tiek papa
sakojau, nes ne visos šeimos gauna «Mūsų Lie
tuvą». Ką tėvai daugiausia klausia apie stovyk
lą? Ką nori sužinoti?

Labai dažnai klausia: <Ar į stovyklą gali va 
žiuoti vaikai, kurie nemoka lietuviškai kalbėti?» 
'lai parocio kad seneliai, atvykę iš Lietuvos, ir 
tėvai, atvykę labai jiuni ar jau gimę Brazilijoje, 
tiki i, kad stovykla bus lietuviška, kad lietuvių 
pastangomis ruošiama savaitė gamtoje įneš dau
giau lietuviškos dvasios per stovyklos žaidimus, 
tautinius šokius, dainas, draugystę.

Atsakymas aiškus: gali važiuoti visi vaikai 
ir jaunimas, o reikia tikėtis, kad tie, kurie moka 
lietuviškai, neužmirš kalbos; o kurie nemoka, iš 
moks šį tą, maloniu ir švelniu stovyklos būdu.

Antras klausimas dažnai būna apie lietuvių 
jaunimą Amerikoje ir kituose kraštuose: «Ar ten 
vaikai daugiau kalba lietuviškai, negu pas mus?» 
Atsakau, kad kiekviename krašte (o lietuvių di
desni būriai gyvena 22-se kraštuose) yra šeimų, 
kurios stengiasi vaikams perduoti meilę Tėvy
nei. Yra ir tokių, kurios nenori apie Lietuvą gir 
dėti, kaip yra paeita kę čia S. Paulyje: «Mes esą

Virėjsi jau neša skanius lietuviškus valgius, 
o vienas pilietis kojom trypia ir kumščiu mojuo
ja, nes pervėlai paskaitė apie vakarienę stovy
klos naudai, gruodžio 5 diena, 20 valanda, Vila 
Zelinos jaunimo namuose.

Halina Didžiulyte Mošinskienė

FOZ DE IGUAÇU
Baltai auksiniai, 
rožinia sidabriniai — 
«Veu de Noiva“ pavėjui banguoja!

Kas neša ir plėšo puošnų vuali!
tarp kriokiančių, pajuodusi» uolų? —
Kas ? ! -
Tyla. —
Vaivorykštė išskleidžia lankų vėduoklę 
margai, divinai gražia spalva.

Pragysta spalvos, žaižaruoja, 
mėlynos, auksinės plaštakės plasnoja • 
ir supasi, supasi vandenų kantatoje 
mBkų tyla. —
Mažyčio uodo zv mbėjime, 
skauižiame musytės siurbly 
supasi, supasi miško tyla. —

Iguaçu!
Nuostabus žemės rojus — © 
audringas,
«Adomo ir Ievos» santuoka 
nuodėmingas! ----------
Bessani, Ramires, San Martin vardais 
atžymėtas! —
įsimylėjusių širdžių palydėtas —

Iguaçu!
Tik vienas neatsargus žingsnis —
“Velnio žiotys’’ prarys
ir tūkstantinių amžių srovė
nusineš tave/
suplėšys mikroskopinę suskaudusią širdį. —

Ir palaidos su himnais, 
simfonijomis, preliudais, 
s fugomis kartos amžiais ir amžiais 
tavo troškimus.
išnyks draugai. — lepios meilužės — 
liks drumzlini vandenų srautai — 
be vardo, gilūs, visiems svetimi.

Leisk, Viešpatie, tik man 
įsisiūbuoti vandenų banga, 
apglėbti mylimą paskuunį kartą, 
ir ten, ki r atvira “Pragaro Anga' — 
leisk pasidžiaugti
kregždžių skrydžiu sparčiu —
Iguaçu!
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me brazilai!' Tada ir prisimeni tą vokiečių kal
ba kalendorių, kuriame Brazilijoje gimusioms vo 
kiečių kilmės žmonėms rašoma; “‘Šeima meilės 
tėvynė“.

Gražu, kad pasitaiko brazilų, kurie iš lietu
vių šeimų išmoko vartoti kalėdaičius, kūčių ir 
namų šventinimo papročius. Tai yra gražus lie
tuvių įnašas savo kaimynų gyvenimui. Dar gra
žiau yra, kad mišrių šeimų vaikai paprašo juos 
pamokyti lietuvių kalbos, ir kad jie didžiuojasi 
mokėdami pasakyti paprastus žodžius: «Gerą 
dieną, Sudiev, Labas, pinigų..,»

Reikia tikėti, kad vasaros stovyklos bus 
proga seneliams ir tėvams savo prieaugliui duo
ti proga kiek sulietuvėti, kad tikrai lietuvių kil
mės šeima būtų «meilės tévyôè.»

___________ 1970 m gruodžio 4 d

STOVYKLOS ŽINIOS
JAUNIMO STOVYKLA; sau 

šio 5-12 dienomis, ACM Bi 
lings stovykloje, São Bernar
do do Campo. Priimami jau 
nuoliai ir mergaitės nuo 14 
metų ir studentai, Vietos yra 
apie 60 č»iai stovyklautojų.

VAIKŲ STOVYKLA: vasa
rio 10 — 18 dienomis, ACM sto 
vykioje Peruibe Priimami vai 
kai tarp 8 ir 14 metų. Vietos 
yra apie 40-Čiai stovyklauto
jų Kurie mokyklą pradeda 
vasario 16, galės grįžti anks
čiau.

Stovyklos mokestis; 90 kru
zeirų už vaiką, Iš šeimos 

esant daugiau, antrasis 70 kruzeirų, trečiasis 40 
kruzeirų. Registracijos mokestis 25 kruzeirai įs
kaitomas į stovyklos mokestį.

Kelionė į stovyklą bus parūpinta iš São 
Paulo.

Tėvams šventės ir stovyklautojų lankymas 
abejose stovyklose savaitgalis, sausio 9 — 10 ir 
vasario 13, Apie tai bus pranešta vėliau.

Registracijos lapeliai klebonijose. Įteikiant 
registracijos lapelį, sumokamas ir registracijos 
mokestis.

Organizacinis komitetas.

Urugvajaus Šokėjai atvažiuos
Urugvajaus lietuvių tautinių šokių jaunesnio 

ji grupė «Ąžuolynas» sausio 14 dieną karišku 
lėktuvu išskrenda j Rio de Janeiro, o sausio 16 
dieną jau bus São Paulyje. Pasiliks iki sausio 
26 dienos: Kartu atvyksta kun. Jonas Giedrys, 
S. J., ir kiti, iš viso apie 40 asmenų. Žada šokti 
šiuos tautinius šokius: Raizginėlę, Gyvatarą, Aš- 
tuonytį, Kai aš turėjau, Šustą, Blezdingėlę, Ože
lį ir kitus tautinius šokius, iš viso jų moka 19.

Kas galėtų į savo namus priimti svečius 
nakvynei, prašomi pranešti p. Bagdžiui telefonu 
273-18 65 ar Tėvams Jėzuitams telefonu 273-0338.

t tatmenai: 1. Nustebusio išsireiškimas, 2 me 
tų laikas po pavasario, 3. užsivilkti batus, 4. fut
bolas ir krepšinis yra--- -, 5. įsakymas “eiti“, 6. 
rankdarbis, 7. geltona, žalia, raudona, 8. ugnis ir 
programa stovyklos vakarais, 9. riebus žmogus, 
10. atinti pirmąją raidę iš žodžio “viso“, 11. pir
moji abėcėlės raidė, 12. laikraštis “----Lietuva’’, 
13. 13. Aerolineas Argentinas (sutrumpintai), 14. 
Žmogus valgo, žvėris ėda, paukštis---, 15. abė
cėlės raidė prieš “v“, 16. užtenka.

Išilgai: 1. Iš žodžio “pavasarėlis“ atimti 
PIS, 2. iš žodžio “kaupas“ atimti AS, 3. vėl ava, 
4. klausiamasis žodelis, 5. gyvenamieji pastatai, 
6. aš,-—, jis, 7.- — ,tu, jis, 9. kambaryje yra sie
nos, grindys ir--, 10 - --vanduo nėra sūrus, 11- 
žemės plotas apsuptas vanuens, 12. Toronto lie
tuviai isutrumpintai), 13. Jungtinės Amerikos 
Valstybės angliškai, 14. ne toli, bet----, 16. 
pieva.

Naudingi žodžiai: AUTI. GANA, AK, GAI
RĖ, AR.

4



1876 na; gruodžio 4 d 
. , fa .-u.——,— „ , --------------------------------------------- -------------- -———-----------------

Rugieniaus potvarkiai* J. Tautu Jubiliejui Maskva 
rodo, ap ji *vykdo> Lietuvoje žmogaus 

pagrindines teises

Drauge spalio 13 vedama
jame.- «Mums pavyko gauti 
pilną tekstą potvarkių, išleis
tų Vilniuje J, Rugienio. Tie 
potvarkiai pavadinti «Religijų 
reikalų tarybos prie TSRS 
ministrų tarybos įgaliotinis 
dėl kultų įstatymų taikymo 
tvarkos».

SPAUDA
■

Laikraštis kreipia dėmesį: 
«Visų pirma krinta į akis, k?d 
Rugienius oficialiai paskelb
tas TSRS — taigi Tąrybų Są
jungos, ne «Tarybų Lietuvos» 
ministrų tarybos įgaliotiniu. 
Taigi religinių reikalų kontro 
lę Lietuvoje rezervuoja sau 
Maskva, ir Rugienius tėra tik 
Maskvos komisaras».

Apie tuos potvarkius infor
muojama:
^Ketvirtame paragrafe sako
ma, kad «Tikintieji, sudaran
tieji religinę bendruomenę, 
gaii pagal sutartį gauti iš ra 
jono — miesto vykdomojo ko 
miteto nemokamai naudotis 
specialius maldos namus» 
(«Gali», bet ne «turi», iš ti
krųjų reikia mokėti už baž
nyčias didelius mokesčius, 
Darb.).

Devintas paragrafas; "Vie
tos vykdomieji komitetai tu
ri teisę neleisti kai kurių as 
menų į ^parapijos) vykdomo
jo organo arba revizijos ko
misijos sudėtį. Šios teisės ne
turi kulto tarnai ir religiniai 
centrai».

Laikraštis tai paaiškina.- 
* Reiškia, komunistai, vals
čiaus ar rajono valdžioje esan 
tieji žmonės turi teisę nuša
linti, kuriuos jie tik nori, pa

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

* DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

rapinio komiteto narius, ta
čiau tos teisės neturi dvasi
niai vyresnieji».

Vienuoliktas paragrafas:«re 
Ilginės bendruomenės, kulto 
tarnai neturi teisės užsiiminė 
ti labdarybės veikla.

Kunigams, parapijoms drau 
džiama «rengti ekskursijas, 
vaikų ir sporto aikšteles, ati
daryti bibliotekas» ...Draudžia 
ma tikintiesiems «rengti, bet 
kokius susirinkimus, ratelius 
ir kt., nesusijusius su religi
nėmis apeigomis».

Dvyliktas paragrafas — at
pasakoja laikraštis — drau
džia daryti susirinkimus net 
religinės bendruomenės tur
to tvarkymo reikalu ir kulto 
turto naudojimo klausimu be 
rajono ar miesto vykdomojo 
komiteto leidimo, be tokio lei 
dimo negalima atlikti apeigų 
po atviru dangumi ir tikinčių 
jų butuose».

Tryliktas paragrafas skam
ba. «Religiniam centram, re
liginėm bendruomenėm ir kul 
to tarnam draudžiama: a) 
rengti specialias vaikų, jau
nuolių, moterų maldos apei
gas, taip pat ratelius, gru
pes ir religines mokymo su
eigas; b) rengti tikinčiųjų su 
eigas šventose vietose.»

Keturioliktas paragrafas; 
«Vyskupijų kurijoms ir ki
tiems panašiems religiniams 
centrams draudžiama naudo
ti jų žinioje esančias priemo
nes ir turtą labdarybės rei
kalam.»

Šešioliktas ’r septynioliktas 
paragrafas — atpasakoja lai
kraštis — skelbia, kad religi 
nės bendruomenės gali būU

MŪSŲ LIETUVA

uždarytos, kulto namai iš jų 
atimti.

Dvidešimtas ir paskutinis 
paragrafas: valdžios organams 
paliekama teisė nutraukti kul 
to tarnų ^kunigų) registravi
mą ar net «patraukti griežtes 
nėn atsakomybėn».

Tie potvarkiai iš naujo pa
iliustruoja, ką reiškia sovie
tinis posakis konstitucijoje, 
kad «religija atskirta nuo 
valstybės», iš tikrųjų priešin
gai: religija pajungta valsty
bei, kuri savo ruožtu pajung
ta antireliginei partijai.

Iliustruoja, kad Bažnyčiai 
palikta viena «laisvė — išti
kimai tarnauti partijos antire
liginei politikai ir skirta pa
reiga — klusniai vykdyti an
tireliginės partijos nurody
mus.

Rugieniaus potvarkiai yra 
laiku pasirodžiusi dovana J, 
Tautų jubiliejui — liudijimas, 
kiek Maskva vykdo chartoje 
skelbtas asmens pagrindines 
teises,

Lietuviam Rugieniaus po
tvarkiai yra įspėjimas, kaip 
atsargiai reikia sutikti iš Lie
tuvos atėjusias kunigų ir vys 
kupų viešas informacijas.

PROF. ANTANUI MACEINAI 
PASKIRTA L9»70 METŲ HiO 
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAÜ 
GIJOS 1,000 DOL PREMIJA

Jau keliolikti metai, kai 
O Juo lietuviai gydytojai savo 
tradicine premija apdovanoja 
lietuviškosios kultūros išskir
tinių darbų autoriaus. Šiemet 
ji paskirta žymiajam mūsų fi
losofui, teologui ir poetai 
prof. Antanui Maceinai, jau 
kuris laikas profesoriaujan
čiam vokiškame Muensterio 
univ rsitete, Vakarų Vokieti
joje. Dirbdamas mokslinį dar
bą, prof. Antanas Maceina 
metai po metų vis leidžia 
naujus savo filosofinius ir teo 
loginius veikalus lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, susilauk
damas ir vienuose ir kituose 
didelio dėmesio. Greta to, pro 
fetorius laureatas gyvai ben
dradarbiauja ir kultūrinėje 

lietuvių spaudoje, atskirais 
straipsniais liesdamas šakotas 
šiandienio pasaulio aktuali
jas, į jas žvelgdamas filosofo, 
teologo ir lietuvio akimis. 
Naujausias jo veikalas, tik ką 
išleistas Vakarų Europos Lie
tuvių sielovados, yra Bažny
čia ir pasaulis. Šiuo metu ši 
knyga yra labiausiai perka
ma iš visų lietuviškųjų leidi
nių. (Gaunama ir «Drauge», 
kaina 2 doleriai). Joje auto 
rius labai atvirai ir labai į- 
žvalgiaį liečia degančias šių 
dienų problemas, kurios kuni 
guose ir pasauliečiuose kyla 
visu aštrumu po II Vatikano 
suvažiavimo.
IIB8ŪBPMBII 
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PLEPIAI

Seniau Kanados gyventojai 
daugiausiai kalbėdavo telefo
nu. Dabar tą vietą užėmė ame 
rikiečiai, kurie, paėmus vidur 
kį, per metus telefonu kalba 
701 kartą, jei kam Ameriko
je nusibodo girdėti telefono 
skambutį, siūloma nukeliauti 
į kraštą, kuriame telefonų ne 
daug.
luacrawnii 
U1BBKSBÜ

ILGI PALTAI IR VAGYSTĖS

Atėjus madai Amerikoje mo 
terims nešioti iki kulnų ilgu
mo paltus, padidėjo ir krautu 
vėse vagystės, nes šiame ma
dingame drabužyje yra dau
gybė kišenių, į kuriuos gali
ma paimtus daiktus sukišti. 
Vienas detektyvas mano, kad 
«maxi» mada yra didžiausia 
krautuvininkams nelaimė.
n ■— n 
linai ■mi?

KODĖL VAIKAI NEAUGA?

Johns Hopkins universiteto 
profesorius teigia, kad vaikų 
tarpe yra daugiau psichinių 
nykštukų negu dėl fiziologi
nių priežasčių tapusiais labai 
mažo ūgio. Jeigu tėvai geria 
arba retai būna namie, o mo
tinos vaikų nekenčia, vaikai 
neauga. Kai jie patalpinami 
gerame našlaityne jie vėl pra 
deda augti. Todėl vaikų augi
mas pereina ne tik nuo mais
to ir liaukų, bet ir nuo na* 
muose randamos meilės.
nmoggss» 
hsaosaiii
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ĮSIDĖMĖTINI ‘ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 30-2189 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir Ar 
Zelina, Mons. Pfo Bagažine 
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijūnėli: 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua 
tindiba, 20 Parque da Mook« 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

VILĄ ZELINA, Jaunimo Na 
muose, šeštadieniais 15 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdh 
na ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

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

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arb: 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 i 
mišios:

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 18 vai 
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,15 vali
Antrą: *

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai. 
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų 
Moinho Velho 11,30 vai.. 
Lapa 18,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8.00 vau. 
Vila Bonilha 10 30 vai 
V, Prudente 18 vai.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitisį doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai< 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAUROf
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

- São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA 
CUM, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ 
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIPMAOjf CAKKIEKÍ
Lindoya vanduo yra d^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veixima į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite i

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

« (a B » Ji x s, . ••X....... «įgS ----- --  •------ -—
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

ÍUA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃG ‘'PAULO, 13

—nr

VZelina
«ŽILVITIS» Kalėdų eglutę 

ruošia 3 d. sausio 16 vai. se 
sėlių gimnazijos salėje, 
iiw—n iíõttSraiií

Kūčioms plotkelių galima 
gauti Vila Zelinos kleboni
joje. 
Hwwaaawi iiã&Ãnui

Lapkričio 30 diena staigiai 
mirė Vila Zelinoje Julijonas 
Tuskenis, 75 metų amžiaus. 
Septintos dienos mišios bus 
5 diena gruodžio 8 valanda 
Vila Zelinoje. 

» 
HM WWH ias

Lapkričio 30 d. 19.15 vai. 
trisdešimtos dienos mišios už 
Juozą Veliopolskį.

Išvyko užsienin firmų rei
kalais; inž. L. Šlikta Europon 
inž. J. Vaikšnoras Šiaurės 
Amerikon, Alg. Šukys į Tri
nidad.

Norintieji dalyvauti stovy
kloje prašomi nedelsiant re
gistruotis Mokoje pas Tėvus 
Jėzuitus arba Vila Zelinos 
klebonijoje, 
iipaomni 
iiraasaūii

Žilvičio mergaitės ateitinin
kės ruošiasi savo metinei 
šventei, kuri bus gruodžio 20 
d. (sekmadienį) po pietų.

Šventės programa yra nu
matyta sekanti; šv. mišios, 
agapė, naujų narių pasižadėji 
mas ir meninė dalis.

D R . ANTONIO S I A U L Y S
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

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

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ» 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

i < Atende-se com hora marcada
DR< JONAS NICIPORCIUKAS 

Cirurgião Dentista ■.
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consnltorlo: Rua Capt Pacheco Chaves, 1200. 

Vila Prudente, Tel. 03-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kad 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.

Šį šeštadienį, lapkričio 5 d. 
Jaunimo Namuose bus šauni 
vakarienė. Jos pelnas skiria
mas padėti padengti jaunimui 
stovyklos išlaidas. Dar karią 
kviečiame ir raginte ragina
me ko gausiau dalyvauti. Tie 
sa, pas mus jaunimo stovy
klos dabar toks retas daly
kas, kad nė nebežinome, ko
kia iš jų nauda. Bet jos nau
dingos ne vien dėlto, kad jau 
nimas gali maloniai paatosto
gauti o ypač dėlto, kad mū
sų lietuvių tėvų jaunimas tu
ri progos didesniu būriu drau 
ge pagyventi, arčiau susipa
žinti, padainuoti tautinius šo 
kius išmokti, su lietuviškais 
reikalais ir papročiais susipa 
žinti; čia jis taip parodo sa
vo sugebėjimus ir talentus 
Kar kartomis jau atsitiko, kad 
vaikinukas ar mergaitė tik ne 
norom, tėvų stačiai prievarta 
stovyklon atvežti, po vieno 
kitos dienos ją taip pamėgo, 
kad paskui ašarodami namo 
važiavo ir kasmet patys mie
lu noru stovyklose vėl daly
vavo. Taip bus ir čia; Jei no 
rime bent kiek savo jaunimą 
prilaikyti prie lietuvių šeimos 
būtinai leiskim jam dalyvauti 
vasaros stovykloje.

Stovyklai vadovaus labai 
prity ęs stovyklų vedėjas kun. 
Antanas Saulaitis. Jis turės 
gana gerų padėjėjų. Vaikai 
bus geroje ir atsakingoje glo
boje.

O kad ir mažiau pasiturin
čių šeimų vaikai galėtų daly 
vauti, tai ta vakariene nori
ma sukelti papildomų pinigų 
ir jiems ar gerokai stovyklą 
papiginti, ar visiems mokestį 
sumažinti. Susipratę savo jau
nimą mylį lietuviai parems tą 
stovyklą, dalyvaudami gruo
džio 5 d. rengiamoje vakarie
nėje. Laukiame Jūsų!

«engėjai

Lietuvių jaunimo stovyklai lėšoms sutelkti 
VAKARIENĖ

.1970 gruodžio 5, šeštadienį, 20 vai.
Vila Zelinos Jaunimo Namuose.

Pakvietimai klebonijose ir pas organizacijų valdybas.

GĄL NORIT GAUTI LABAI GRAŽIUS 
GINTARO KAROLIUS?

Tai ne juokai! Tikri Lietuvos gintaro karoliai.
Trys dešimtys penki! Dideli. Stambūs karoliai. Su

verti yra 85 centimetrų ilgumo, Sveria 200 gramų. Per 
ketverius metus kruopščiai atrinkta karolių spalva ne
paprasto grožio, ir tuos karolius galit įsigyti pas ponią 
Mariją Paleckienę, Praça Margarioa, apartamentas 33. 
19 aukštas. 1912 kambarys. Tai yra priešais Nossa Se
nhora da Paz oažnyčią.

Kokia graži kalėdoms dovana!

Lapkričio 5, 16,30 valandą 
N. S. da Conceição do Enge
nho Novo bažnyčioje susituo
kė plė. Adelė Vyčaitė su Jor
ge Gomes Longobardi.

♦ 
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Šią savaitę Zelinoje lankė 
si Jo prakilnybė prel. Zeno
nas Ignatavičius. Buvo apsis
tojęs vaišingojo prel. P. Ra- 
gažinsko klebonijoje, aplan
kė ir Tėvus Jėzuitus bei ki
tus pažįstamus.
II——H iiio—aii

Tėvai Saleziečiai savo ka
lėdiniame sveikinime gerada
riams praneša, kad vienas jų 
tėvų Kalėdas švęsiąs su São 
Paulo lietuviais, kur salezie
čiai atidarys savo misiją Bra 
zilijoje. Sveikiname atvyks
tančius ir linkime geriausios 
kloties tarp mūsų!

Šv. Kazimiero parapijos li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas pramatomas 
sekmadienį, gruodžio 13 die
ną po 17 vai. mišių Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Programoje 
bus mokinių deklamuojami ei 
lėraščiai, muzika.

Pamokos pasibaigė lapkri 
čio 28 d. Kitais šeštadieniais 
mokiniai ruošis šiai ' progra
mai ir mokysis gaminti lietu 
viškus kalėdinės eglutės pa
puošalus šiaudinukus

BAIGIASI METAI

Todėl atėjo laikas atsinau 
jinti «Mūsų Lietuvos prenu 
meratą kitiems metams Ir at 
sinaujinti nieko nelaukiant, o 
tučtuojau. Laikraščio leidi
mas bent dvigubai pasunkėjo 
bet esame pasirižę leisti jį ir 
toliau. Juk neturim nei lietu 
viáko radijo valandėlės, nei 
televizijos, nes tie dalykai 
mums per brangūs. O kaip 
mes viens su kitu besusižino 
sim, kaip bepatirsim kas mū 
su tarpe dedasi^ jei nebeturė 
sim nė savo vienintelio žinių 
šaltinio — lietuviško savait
raščio. Kas pasiskubins atnau 
jinti savo prenumeratą ar nau 
jai užsisakyti iki metų galo, 
tas mokės tik 20 kruzeirų, 
Nuo Naujų Metų galim būti 
priversti kainą vėl kiek pa 
kelt , nes ’r popierio ir darbo 
kaina šuoliais kyla.

Siunčiant pinigus paštu ar 
čekiais reikia taip užrašyti; 
•JUAN BRUZ1KAS, ues tokia 
pavardė ir vardas yra doku 
mentuose su kuriais reikia pi 
nigus iš pašto ar iš bankų iš 
gauti, Galima atsinaujinti bei 
užsisakyti ML per mūsų įga 
liūtinius, platintojus ir išnešio 
tojus ir pačioje redakcijoje, 
Rua Juatindiba, 20, Parque 
da Mooca. Zelinoje pas p, 
Juozą Bauž, R. Manaias, 363-
dMrt—MII 
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ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,40

SAVAITEI BĖGANT
DVI KELIONĖS

Penktadienio vakare bai
giau skaityti F. Sabino knygą 
titulu “A Inglesa Deslumbra
da4'. Prisiminimai, įvykiai dau 
giau, ar mažiau juokingi iš 
čia ir iš tolimosios Anglijos. 
Jis palygina ir rašo, kas keis 
ta braziliečiui, kas neįprasta 
mūsų galvosenai.

Skaniai nusijuokiau, kai skai 
čiau apie anglišką lėtumą pa 
lydint senutę iš autobuso iki 
gatvės kampo, kai šoferis ra-
miai laukia palydovo sugrįž
tant ir visi tyli. įsivaizdavau, 
kaip toji scena vystytųsi čia, 
S, Paulyje, ir juokiausi vie
nas.

Atrodo tyčia, bet sekančią 
dieną susilaukiau “atsakymo“.

Šeštadienio popietyje paė 
miau autobusą į centrą. Kiek 
pavažiavus, sustojome prie Ka 
vines. Šoferis išjungė motorą 
ir išlipo, Maniau, kad kas ne
veikia. Ne, viskas tvarkoj, nes 
šoferis nieko nemėgina taisy
ti, o ramiai nuėjo į kavinę... 
kavutės išgerti. Jam begeriant 
ateina patarnautojas ir kvie
čia kasininką.

— Ateik, išgersi kavos. Vėl 
niškai šilta dieną.

Kasininkas atsikalba, neno
ri, ką tik gėręs...

Sugrįžta šoferis, įlipa į au
tobusą, keičią nurodymo len
telę į «Reservado», kad galė
tume greičiau važiuoti.,. Ne
reikės stovinėti ir keleivius 
imti.

Atvažiavome labai greit į < 
miestą. Vienoj kitoj vietoj, kai 
kam išlipant, įsispraudė vie
nas antras ir j vidų.

— Kodėl «Reservado». — 
teiravosi.

— Pneu furado, — ramiai' 
aiškino kasininkas. (Ir niekas 
nesismulkino, kaip mes tokio
se sąlygose važiuojame.

Pačiame centre ilipo kom 
panijos inspektorius. Ir jis 
taip pat paklausė:

— Kodėl «reservado"? Ne 
girdėjau, ką jam išrado atsa 
kyti kadninkas, nes jau ture 
jau išlipti. Kažin, ar patikėjo 
jo išradingu aiškinimu

A. D, P.
I
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Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje yra viena seniausių sa 
višalpos ir apdraudbs draugi 
jų, kurios laikraštis «Tėvy
nė» jau eina 63-jus metus. 
Šiuo metu tos draugijos narių 
25% sudaro jaunimas iki 36 
me:ų amžiaus, o apsidraudę 
yra už 2 milijonus dolerių, 
trečdalį vicos apdraudosdrau 
gijoje.

Toje draugijoje yra apsi* 
draudę daug lietuvių.*.
ĮIMMUMIIĮ 
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Dalyvaukite Vakarienėje Jaunimo Stovyklai Paremti! Šeštadieni Gruo
džio 5 d. 20 vai. Jaunimo Namuose, Zelinoje!
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