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Didelės Demonstracijos

[Simo Graužės Istorija
Jau įpusėjus rinkt ši «Mū

sų Lietuvos nr., redakcija ga
vo pluoštą žinių iš Amerikos 
apie bolševikams atiduotą lie 
tuvį radistą Simą, Žinios gau 
tos iš savo akimis visą^atsiti 
kimą mačiusių trijų amerikie
čių, jūrų maisto bendrovės 
vyrų, kurie buvo atvykę lai- 
van tartis su rusais dėl žūva 
vimo reikalų. Kadangi tas at
sitikimas yra taip labai bai
sus ir mus jaudinantis, tai 
jam aprašyti skiriame tiek 
daug vietos šiame ML nr.

Red.

LIUDININKAS PASA
KOJA

Tai atsitiko lapkričio 23 
diena, 1970 metais, JAV Pa
kraščių Sargybos laivo «Vigi
lant! karininkams ir įgulai 
įlipus i sovietų žvejybos lai
vą «Sovietskaja Litva» aptar
ti žvejybos taisykles JAV van 
denyse. Amerikieôiams atsidū 
rus sovietų laive, sovietų lai
vo radistas Simo vardu, pri
siartino prie «Vigilant» laivo 
vieno karininkų ir jam prasi 
tarė norįs prašyti Amerikos 
globos, kai jis vėliau at
plauksiąs jų laivan, 10 minu
čių praslinkus, karininkas su
grįžo «Vigilant* laivą ir apie 
tą reikalą pranešė Pakraščių 
Sargybos centrinei Bostone.

2 vai. po pietų Simas Grau
žė šoko jūron, 10-12 pėdų 
plotan tarp abiejų laivų, pa
siėmęs kai kurios raštus, io-_ 
formacijas, laiškus, savo žmo 
nos nuotraukas ir pasą. Visa 
tai šiuo metu yra Pakraščių 
Sargybos pareigūnų žinioje. 
Jis, kiek žinoma, turi porą 
vaikų, kalba angliškai, vokiš
kai, rusiškai, ispaniškai ir sa
vo gimtąja lietuvių kalba. Su 
amerikiečiais jis kalbėjo an
gliškai.

Rusai patyrę apie jo pabė
gimą, paprašė amerikiečių 
leisti jiems su juo kalbėtis- 
Laivo kapitonas Ralph B: Eus 
tia paklausė Simo, ar jis no
rėtų su jais kalbėtis ir užti
krino, kad jis galėtų pasilik
ti «Vigilant* laive jei norėtų. 
Nežinoma, ar tas pasikalbėji 
mas su rusais ivyko. Tačiau 
žinoma kad rusai neg asino 
amerikiečiams sulaikyti, įkai
tais, amerikiečių jūrininkus, 
buvusius rusų laive. 15,30 
vai. visi amerik’ečiai perėjo 
savo laivan, Simui pabėgus 
nebuvo pavojaus iš rusų nei 
vieno amerikiečio gyvybei. 
Taip pat žinoma, kad rusai 
buvo susisiekę su Sovietų am 
basada Vašingtone ir kad po 

dviejų valandų iš Pakraščių 
Sargybos Bostone buvo įsa
kyta Simą grąžinti rusams ?

Pagal kap. Fletcher W 
Brown, Pakraščių Sargybos 
centro būstinės Bostone Sta
bo v ršininką įsakymą atiduo 
ti Simą rusams davęs admi
rolas W. B. Ellins, Pirmosios 
apygardos vadas, Bostone. 
Pakraščių Sargybos pareigū
nai apie tą nutarimą pranešė 
Valstybės Departamentui. «Vi 
gilant kapitonas Ralph Eustis 
Simą perdavė rusams su aša
romis akyse, Simui labai su
sijaudinus, kaip Eustis pasa
kė, kad jis esąs priverstas 
paklusti įsakymams. Simas, 
vis dėlto, priešinosi, tarda
mas: «Aš nenoriu vykti savo 
valia, jie mane tegalės išga
benti tik prievarta»

UŽPUOLĖ KETURIESE

Laive tuo metu buvo du ru 
sai ir jie prašė leisti atvykti 
dar dviem, Tai jiems leidus, 
šie keturi puolė Simą sumu
šė. Nors sukiuvintas, jis su* 
gebėjo pabėgti ir pasislėpė 
amerikiečių laive. Jau buvo 
naktis ir amerikiečiai manė, 
kad Simui pavyko įšokti jū
ron ir kad rusai jau bus grį
žę savo laivan. Tuo metu 
kap. Eustis savo laivui įsakė 
a itnki nuo rusiškojo «many
damas tuo būdu išgelbėti Si
mą». Tačiau, iš tikrųjų, rusai 
vis dar tebebuvo JAV laive. 
Simą suradę, surišo nuo gal
vos ligi kojų, spardė ir mu
šė, iki jie neteko sąmonės... 
Jie prašė juos nugabenti jų 
laivan. Amerikiečiai jūrinin
kai nuleido valtį ir drauge su 
rusais jį nugabeno rusų lai
van. Tai buvo 11,30 vai. nak 
ties. Jų žodžiais, rusai Simą 
vis dar spardė ir mušė, ir sa 
vo laivan įkėlė pusiau gyvą. 
Nežinoma, ar amerikiečiams 
grįžus save laivan, Simas dar 
buvo gyvas. Jis buvo suriš
tas virvėmis nuo kojų ikj 
galvos.

«Nei vienas amerikietis jū
rininkas er civilinis tarnauto
jas nepaskubėjo Simui pagal
bon”, nors jie visi prasitarę, 
jog tai, ką jie matę, «buvo 
prieš jų prigimtį». Pakraščių 
Sargybos centro būstinės pa
rėdymu jis turėjo būti grąžin 
tas rusams. Be to, kap, Eus
tis dar įspėjo jūrininkus ir 
civilinius tarnautojūs niekam 
nieko neskelbti apie tai, kas 
įvyko. Tačiau patys jūrinin
kai buvo tiek sujaudinti, kad 
jie apie tai žinias paskleidė 
Bostone ir visi žmonės suži
nojo.

(jfiLTA)

REZOLIUCIJA
Priimta New Yorke, de

monstracijos metu, š.m. lap 
kričio 28 diena Times aikštė 
je, be to, ir kituose JAV mies 
tuose, kur vyko demonstraci
jos. Gaivališkai vykus protes 
to demonstracijoms, Vlikas, 
kaip koordinatorius, apie at
silikimą teikė informacijas.

Įvykdytas sunkus nusikai
timas prieš Laisvės ir Berno 
kratijos dėsnius, “prieš Žmo
gaus Orumą ir prieš šimtme
čiais išlikusias JAV tradici
jas. Sovietų laivo jūrininkui 
lietuviui, buvusiam JAV Pa
kraščių Sargybos laive, tos 
Sargybos pareigūnų buvo at
sakyta politinės globos teisė. 
Be to, rusams, įtos ji s V Pa
kraščių Sargybos laive «Vig* 
lant», buvusiam JAV teriterf 
joje, buvo leista žiauriai su
mušti jūrininką ir jį, gali bū
ti, mirtinai sužeisti. Mes de
monstruojame, atkreipdami 
visų dėmesį į tą atsitikimą ir 
siūlome.

1. Prašyti, kad JAV Prezi
dentas, R chard M. Nixon spė 
cialiu parėdymu suteiktų lie
tuviui jūrininkui politinę glo
bą, reikalaudamas, kad jis, 
jei dar esąs gyvas, būtų su
grąžintas į JA V-bes, o jei so 
vietai atsisakytų, tai savo pa
rėdymu sulaikyti sovietų gai
vas, plaukiančius į JAV teri
torinius vandenis;

2. Prašyti prezidento Nixo 
no pavesti atitinkamoms įs
taigoms ištirti šį įvykį ir pa 
traukti atsakomybėn Pakraš
čių Sargybos pareigūnus, at 
atsakiusius lietuviui jūrinin
kui suteikti politinę globą ir

3. Prašyti JA Senato ir 
Kongreso vadų paskelbti ir 
patvirtinti galiojančiomis po
litinės globos JAV-ee teises.»

(ELTA)
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PASIPYLĖ TELEGRAMOS

Smerkdami lietuvio išdavi
mą rusams, lietuviai JAV- 
ee, Kanadoje Ir kitur siuntė 
telegramas vyriausybei. JAV 
se daugiausia telegramų, laiš 
kų pasiųsta prezidentui R. M: 
Niks nui, viceprezidentui S. 
Agnew ir Valstybės sekreto
riui W. Rogers.

(Elta)
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AMERIKOS SPAUDA

New Yorko spauda, ypač 
"New York Times» lapkričio 
29 diena įvykiui paskyrė ypa 
tingai daug vietos. Apie jį 
plačiai rašė ir kitas, miiijoni 
nio tiražo dienraštis «Daily

Gaivališkos lietuvių sureng 
tos demonstracijos, amerikie 
čiams išdavus Simoną Grau
žę, lapkričio 27—28 dienomis 
įvyko visoje eilėje JAV mies 
tų. Lapkričio 27 diena protes 
to demonstracijos įvyko Cle- 
velande ir Philadelphijoje, gi 
lapkričio 28 diena Bostone ir 
New Yorke. Eltos žiniomis, 
demonstracijoje Bostone da
lyvavo apie 2 000 žmonių.

New Yorke, specialiai su
darytas «Amerikos lietuvių ak 
eitos komitetas» surengė lie
tuvių ir kitų protesto demons 
traciją pačiame New Yorko 
miesto centre, Times aikštė
je, lapkričio 28 diena. Daly
vavo apie 500 lietuvių, pabal- 
tie.čių ir kitu. Lietuviai pro- 
tėštavo su apie 100 plakatų 
ir keli jaunuoliai nešė kars

News» skyrė vedamuosius. 
Juose iškeltas gėdingas įvy
kis ir reikalauta kaltininkus 
patraukti atsakomybėn. Lie u 
vio išdavimą rusams pasmer 
kė vedamajame ir «New 
York Post».

Televizijos stotys ir radijo 
siųstuvai apie atsitikimą, jo 
aplinkybes žinias skelbė lap
kričio 29, 30 ir kitomis die 
nomis.

(ELTA)
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LIETUVIAI STUDENTAI 
PROTESTAVO

Kaip tik Simo Graužės iš
davimo metu prasidėjo Ame 
tikos lietuvių studentų suva
žiavimas Clevelande. Studen
tai tuojau nutraukė suvažiavi 
mo darbus, susisiekė su Už 
sienio Reikalų su Jūrų de
partamento įstaigomis ir iš
reiškė griežčiausią protestą 
jaunimo vardu. Reikalavo su
daryti specialią komisiją tam 
nešvariam reikalui ištirti ir 
kaltininkus nubausti. Paskui 
studentai surengė protesto ei 
seną miesto gatvėmis, prie 
kurios prisijungė ir nelietu
viai, 
n ■Miksai n 
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NUBAUSil TRYS AUKŠTI 
RAREIGŪNAi

Paskutinėmis žiniomis, pre
zidentas Niksonas labai pavė
luotai tesužinojęs apie lietu
vio išdavimą rusams, nepa
prastai supykęs. Tuojau įsa
kė visą reikalą ištirti. Tuo 
tarpu tiek amerikiečių laivo 
kapitonas Eustis (skaitoma 
JUSTIS) tiek jo aukštesni vir 
šininkai, kontraadmirolas El
lis ir pirmojo distrikto pajū
rio sargybų komendantas Flet 
cher Brown pašalinti iš savo 
pareigų, iki visa ta byla bus 
iki galo išvesta.
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KURI TIKRA PAVARDĖ?

Nelietuviams sunku susi
gaudyti su lietuviškomis pa
vardėmis. Pati pirmoji pavar
dė, kurią teko matyti «Jor

tą, su užrašu; "Žuvusios Ir 
palaidotos žmogaus teisės». 
Demonstracijoje, vadovavus 
Komiteto atstovui R. Keziui, 
sukalbėta malda (kun. F. Rug 
les) ir kalbėjo šešių tautybių 
atstovai; latvių vardu — U 
Grava, estų — dr. (H. Ainso- 
lenkų — H Landowski, ven
grų — A. Ivos, Tarptautinio 
Rescue Komiteto vardu lap 
kričio 23 dieną įvykį pasmer 
kė C. Sternberg. Lietuvių var 
du kalbėjo A. Mažeika. Pri
imta -rezoliucija.

Pažymėtina, kad demonstra 
ciją filmavo keli TV siųstu
vai, be to, ją sekė ir radijo 
atstovai. Tuo būdu, apie Nėw 
Yorko demonstraciją patyrė, 
TV ir radijo bangomis, visų 
JAV gyventojai,

(ELTA)

nal da Tarde» buvo tokia 
keista, taip iškraipyta, kad 
buvo aišku, jog tai negali bū 
ti lietuviška. Paskui «O Estą 
do de S. Paulo ir kiti žuraa 
lai perdavė KUDIRKA — Si 
mas Kudirka. Bet iš Ameri 
kos gauti tiek ELTOS tiek 
dienraščio DHAUG > įvykio 
aprašymai odo, kad rusama 
a įduotasis buvęs Simas GRAU 
ZÉ. Tuo tarpu taip ir lieka 
dar ne visai aišku, ar Kudir- 
xa, ar Graužė.
n—n 
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ĮVAIRUMAI
KODĖL MIRTI?

Žymus senų žmonių gydyto 
jas rado, kad žmogus ilgiau 
gyvena, jeigu valgytų svei
kai, tvarkingai mankštintųsi, 
negalvotų apie save, o būtų 
užimtas savo darbu ir rūpin
tųsi kitais žmonėmis. Jis iš
tyrė 84 metų vyrą, kuris te
bėra veiklus ir gyvas, nors 
turi kraujo gyslų sklerozę, 
nervų įtempimą, trūkį, padidė 
jusią širdį ir artritą, «Bet jis 
nesiskundžia ir gyvena ki
tiems», sako gydytojas. Kai 
žmogus 65 ių metų išeina pen 
sijon, nutrūksta ryšiai su dar 
bu, draugais, sumažėja .akira 
tis. Pataria mankštinti smege 
nis, skaityti, domėtis, nes pro 
blema yra, «kad pirma mirš
ta žmogaus galva, o ne kū
nas», 
u—nn MBSB—O

NUODAI PRIEŠ UODUS

Surasta, kad žmogaus pra 
kaitė yra dviejų rūšių chemi 
kalai. Vieni pritraukia uodus, 
kiti uodams nuodingi, Kai che 
mikalų lygsvara pakrypsta, 
uodai mieliau puola vieną 
žmogų vietoj kito. 
11—1! 
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AUTOMOBILIAI NEDODUOJA

Kai prie žalios šviesos ‘ke
lią sulaiko senas automobilis,- 
vairuotojai ^pradeda dūduoti 
Jeigu kelyje sustoja nauja 
mašina, tik vienas iš penkių 
vairuotojų drįsta dūduodami 
raginti važiuoti.
t IM «ascii
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BIJO IŠLEISTI
Rusai siekia suvaržyti so

vietų piliečių ryšius su lais
vuoju pasauli). Tokia peršasi 
išvada, neseniai jiems pakė
lus vizos mokesčius, vykstant 
j JAV ir kitus «kapitalistinius 
kraštus». Dabar vizos mokes 
tis siekia 400 rublių, o tik 40 
rublių keliaujantiems j komu
nistinio režimo kraštus.

Bostone leidžiamas «The 
Christian Science Monitos», š- 
m. lapkričio 18 d. laidoje įdė 
jo tų vizų klausimu juhan 
Kangur laišką, Jis teigta, kad 
tie nauji mokesčiai turi aiš
kų tikslą; suvaržyti asmenį-, 
niu8, ligšiol ribotus, sovietų 
piliečių ryšius su Vakarų pa
sauliu.]

Svarbiausia, kad tos nau
jos priemonės nukreiptos prieš 
sovietų okupuotų Baltijos kraš 
tų piliečius. Jie turi daugiau 
šia giminių, pasitraukusių į 
Vakarus, prieš rusams oku
puojant jų kraštus. Dabar at
rodo, kad tie apsilankymai 
Vakaruose sovietų laikomi 
esą pavojingais komunistinei 
sistemai.. Be to, turint galvo 
je žemus atlyginimus Sovieti- 
joje, nauji vizų mokesčiai ga 
Ii visai uždaryti kelią kelio
nėms j Vakarus.

Laiško autorius dar atkrei
pė dėmesį į nepaprastai aukš 
tus siuntinių, iš Vakarų j So
vietų Sąjungą, muitus, Esą, 
sovietai vykdą «žiaurų žaidi
mą, išduodami (jausminius at
skirtų giminių ryšius ir siek
dami įsigyti tvirtosios valiu
tos».

(ELTA)
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Vilniuje neseniai išleistas 
Lietuvių Kalbos Žodyno aštun 
tasis tomas. Jis prasideda rai 
de «M» (nuo «mėlti») ir bai
giasi raide «0».

(ELTA)
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Okupuotoje Lietuvoje pra
dėta leisti K Borutos Raštų 
serija. Vilniuje išleista K. Bo
rutos knyga «Neramūs ari
mai». Įdėtas poetinis rašytojo 
palikinus, kai kurie eilėraš
čiai paimti iš rankraščių.

(ELTA)

ÜQÈHBaiiij

«Vagos» leidykla Vilniuje iš 
leido M, K. Čiurlionio sesers 
Jadvygos Čiurlionytės atsimi
nimų knygą apie žymųjį dai
lininką ir muziką — «Atsimi
nimai apie M. K. Čiurlionį». 
Eltos ž'niomis, Knyga buvo 
greit išpirkta — jos tiražas 
— 12.COO egzempliorių.

(ELTA)
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KAIP BUVO IŠVEŽTAS
PROF. DOVYDAITIS

Bolševikams okupavus Lie
tuvą, J. Rainis iš Kauno pasi 
traukė į Čekiškę, Čia jis bu
vo liudininkas, kaip buvo iš 
vežtas J Sibirą prof. Pr. Do
vydaitis. Apie tai J. Rainis 
«Keleivio» 31 nr. (rugpjūčio 
19 d.) rašo:

«įžymus katalikų veikėjas 
prof, kranas Dovydaitis kito
je miestelio pusėje turėjo ūkį, 
kurį nuomavo kitiems bet, 
norėdamas pasislėpti nuo boi 
ševikų akių, nuo šeimos at
siskyręs, jame apsigyveno ir 
pats. Sugrįžusiam sunkveži-

MUS'j LIETUI
miui renkančiam tremčiai lie 
tuvius miestelyje sustojus, ne 
tikėtai pasirodė ir profeso
rius. Jis buvo be švarko ir 
kažko užsuko į prie jo priė
jęs kitas žydas pranešė, kad 
profesorius yra kooperatyve. 
Golubas tada skubiai puolė 
į kooperatyvą, griebė profe
sorių už plaukų ir pradėjo 
tempti į gatvę Bet profeso
rius taip pasipriešino, kad vie 
nas žydas nepajėgė jo iš
tempti.

Jonas Krasauskas, buvęs 
dvaro kalvis, bet už gera bol 
ševizmo kūrybą pasodintas į 
kooperatyvo pardavėjo kėdę, 
šoko žydui į pagalbą. Jis 
prie profesorius pripuolė, tren 
kė jam kumščiu į veidą ir 
parmušė ant grindų, o abu su 
žydu išvilko į gatvę, suspar
dė kojomis,ir įvertė sunkve
žimio. Taip kruviną ir be 
švarko išvežė... įenelio pro
fesoriaus beveik visi išveži
mą mačiusieji verkė »

J. Žvilb.
n—n 
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BALFO SIUNTINIO 
GAVIMAS LETUVOJ — 

NUSIKALTIMAS
DAR AP E OKUPANTO 
PUOLIMUS TIESOJE

OK. LIETUVA. - Kaip jau 
minėjome, okupantas «Tieso
je» paskelbė keturiuose nu
meriuose (ne trijuose, ka>p 
buvo skelbta), Balfo puoli
mus, iš kurių paaiškėjo tie
siog laisvojo pasaulio žmo
nėms nesuprantamas dalykas, 
kad siunt nio gavimas yra nu
sikaltimas. Štai kaip rugsėjo 
19 d. ‘Tiesos» numeryje ra
šoma:

«Didelio pasipiktinimo, prie
kaišto žodžius tenka tarti ir 
Adomo žmonai renai Lukoše
vičienei, Respub ikinių kūdi
kio namų gydytojai. Tuo la

biau, kad ji nešioja partinį 
bilietą. Irena Lukoševičienė 
kaip ir jos vyras, žinojo, kas 
juos šelpia, ir galėjo siunti
nių atsisakyti. Sakykim, kad 
A. Lukoševičiaus veidas dar 
tebėra ne visiškai tarybinis, 
sakykim, jis nenorėjo įžeisti 
savo draugo ir siuntinius pri
iminėjo, nors ir žinojo, kad 
juos siunčia Balfas. Bet kur 
kur komunistės Irenos Luko
ševičienės moralė9 Juk ji pa
tarė vyrui priimti amerikoniš 
kus skudurus ir du kartus su
rengė vaišes V. Svilui ir jo 
bendrams.

Komunistė priiminėja to
kius žmones, kurie bu ginklu 
rankoje ar kitais būdais ko
vojo prieš Tarybų valdžią Lie 
tuvoje?! Gal pirminė partinė 
organizacija primins jai, kad 
garbingas komunisto vardas 
įpareigoja būti sąžiningu, do
ru partijai ir liaudžiai,nieka
da nepamiršti budrumo?

Straipsnyje sakoma, kad 
Balfas yra nusikaltėlis, nes 
«Balfas vykdo ideologinę di
versiją prieš mūsų gyvento
jus®. Kaip matyti, koks sun
kus yra pavergtoje Lietuvoje 
gyvenimas, kad eilinė dovana 
jau drebina Maskvos vartus.
nwwiwB
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KAIKAM NEPATIKO

Pasitaiko ir lietuvių, kurie 
nesidžiaugia Prano ir Algirdo 
Brazinskų ryžtingu žygiu į 
laisvę bet jiems priekaištau
ja dėl buvusio incidento lėk
tuve. Bostone leidžiamas dien 
raštis «The Christian Scien
ce Momtos» spalio 29 diena 
įdėjo A. J. Tasinskio, gyve
nančio Santa Monica Califor
nia laišką, kurį pateikiame 
ištisai, nes jis labai daug pa
sako tiesos;

«Kelias į laisvę,
Kodėl pasaulis yra toks 

žiaurus baltiečiams?

1976 o gruodžio 11 d
Nuo to laiko, kai du lietu

viai nutupdino rusų lėktuvą 
Turkijoje, jie kai kurios mū
sų spaudos buvo pravardžių© 
jami ne tik hijack’eriais, bet 
taip pat oro piratais, bandi
tais ir t.t.

Ar mes vadinam kriminalis
tais norvegus žydus, olandus 
ir prancūzus, kurie Antrojo 
pasaulinio karo metu ištrūko 
iš nacių okupacijos į laisvę, 
net jei pabėgdami turėjo nu
žudyti savo sargus?

Bražinskas buvo vienas iš 
tų nedaugelio lietuvių, išliku
sių gyvais šiurpioje vergijoje 
(pergyvenusių vergijos baisu
mus). Daugiau kaip amžiaus 
ketvirtį jis svajojo apie lais
vę, ypač jaunam savo sūnui 
Algirdui. Už Lietuvos laisvės 
kovotojams suteiktą pagalbą 
jam niekad nebuvo leista griž 
ti Lietuvon, net ir okupuo
tum Niekas jam nepadėjo. 
Tad jis nutarė siekti- laisvės 
savo paties jėgomis.

Sako, buvo nužudyta jauna 
mergaitė. O kiek jaunų žmo
nių, siekusių laisvės, nužudė 
komunistų pasienio sargybi
niai?

Ar nėra dabar kaip tik lai
kas prabilti apie 6 milijonus 
baltų, kurie yra rusų pries
paudoje? Ar jie neverti lais
vės? Bet mūsų informacijos 
kabalai tyli. Kodėl?»

Nepatito kaikuriems tautie 
čiams Brazinskų pabėgimas 
ir to aprašymas «Mūsų Lie
tuvoje». Ypač jaudinasi, kad 
renkamos aukos jiems padėti 
apginti savo laisvę!

n—n 
aaoBMii

Čikagos «Vila Zelinoje», M. 
Parke, lituanistinėje mokyklo 
je dalyvauja 200 va Kų. Šalia 
k Ibos, istorijos, geografijos 
ir literatūros, mokinami ir tau 
tiniai šokiai bei dainos.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

-- Atvirai sakau, prieš čia sustodamas dar
bui, kad kulto ministerija man leido gyventi iš 
mechaniko darbo.

Ūkio pramonės sekcija leidimą davė. Juk 
mechanika dabar tokia deficintė profesija.

— Neįmanomas dalykas, — suvapėjo Raikū- 
nas, jau atgaudamas žadą.

Jis klausiamai pažiūrėjo į mane, ne mažiau 
suglumusį ir svarstymo tonu nutęsė:

■=■ Gal reiktų miliciją pašaukti?
Aš pasakiau;
— Milicija, draugas pirmininke, nepajėgs. 

Jatulis pabėgs. Tegu parodo gabumus, kaip sakė
si, ištaiso tuos zig-zagus dėl kurių tiek turėjo
me problemų. Matysime, ar jis gebės? Ar kle
ro žmogus, ar MTS girtuoklis, zig žagams nes
varbu, bile tik pataisyti.

— Ne, ne, — susigriebė Raikūnas, — dėl 
milicijos aš tik taip sau. Iš formalybės.

— Jūsų žmogus teisingai sako, — atsiliepė 
Jatulis. — Milieija nepabėgs. Lygiai ir man nėra 
ko bėgti nuo jos. Juk popierius matėt. Kadangi 
zig žagai nedirba, leiskite aptvarkyti, Dykai! Už 
pasikalbėjimą su jumis. G paskui leiskite ir pe
dalus paspausti.

— Ne, ne, — pasakė Raikūnas, — kodėl gi? 
Be zig-žagų ir kitų caiktų prikišta padarbinė. 
Darbo marios.

KEISTAS MEKAN5K S
Raikūno (ko ūkio pirmininko) veide jaū ny 

ko nepasitikėjimas ir žiebėsi pirmininkiška ga
lia savo drąsia iniciatyva patvarkyti padarginės 
laužą. Juk tai lyg geležėlę radus — tokian už
kampiu užsuko padargų oiekanikas! Jeigu ne žu 
likas — nauda, jeigu sukčius — sutvarkysime.

Jis pasakė kolūkio galiūno tonu:
— Eik į padarginę ir apsitvarkyk. Žinai, tau 

nebus čia lengva būti, pats supranti. Bet man ko 
lūkio reikalai visų pirma. Ar tu klero žmogus 
ar mašinų specas — jei inventorius bus kauty
nių parengimo stovyje, palieki. Priimu. Tik drau 
gu nevadinsiu, pilieti Jatuli

— Dėkui už supratimą, — pasakė Jatulis.
Su vėpla veido išvaizda Raikūnas sušve- 

beldžiavo:
— Bet gi tokių keistybių tarybinėje buityje 

dar nebuvau sutikęs, klero žmogus ir mecha
nikas,

—z Kodėl-gi, — atsiliepė Jatulis, — mūsų 
demogratija visiems lygi. O mano rankos, kaip 
mato te*, pačios sako — esu mechanikas.

Jo rankos tikrai buvo su įsėdusią odon aly
va, juodos, darbininkiškos, nepraplaunamos. Ne 
tokios, kaip mano, glostančios knygas, kaip my
limosios plaukus.

— Žiūrėsiu aš į tave, — tarė Raikūnas su 
atlaidžia mina, — kaip į žmogų su vieša yda. 
MTS turi mechanikus girtuoklius, o mes turėsim 
mechaniką klerikalą, Gal išgeri?

— Blaivininkas.
— Tai irgi yda. Būčiau kagoro pasiūlęs. Ar 

užsipelnysi liaudies pasitikėjimą ar lieps man 
Klero žmogų išvaryti, tada jau mano žodis silp
nas. Bet priimu darban. Mechaniko mums ver
kiant reikia.

Aš nulydėjau Jatulį pas Dareikas. Jis ėjo 
greta manęs, prilaikydamas už vairo savo baga
žu apkrautą dviratį.

— Patinka man jūsų kalnas, — jis dėstė 
neskubomis. — Milžinkapis

Jutau keistoką išgyvenimą, lyg eičiau gre
ta padaro iš fantastiškos romano. Tokius pada
rus, turbūt, sutiktų Baikauskas, nukeliavęs plėį 
šinių į Marsą.

15
— Sugaišti trejetą mėnesių kelionei į Mar

są tai niekučiai. — tvirtino Baikauskas. — Trys 
mėnesiai nė kelialapio (liudijimas papigintai ar 
nemokamai kelicnei Sov. Rusijoje, Red.) never
tas laikas. Kiek laiko sugaišo anie keliauninkai, 
kurie atrado Ameriką?

— Bemaž tiek, kie>k dabar reikia kelionei 
į Marsą, — aš paaiškinau.

— Ir kokią jie padarė klaidą, neįsteigę nau
joje žemėje plėšinių kolūkių, — nusispiovė Bai
kauskas.

— Su kuo plėštų, —• nusišiepė klausytojas, 
— Traktorių gi nebuvo.

•— Medžioklinius kolūkius galėjo įsteigti, — 
nepasidavė Baikauskas, — šautuvus gi jie turė
jo. Paukštfarmas galėjo steigti. O jie išsigimė į 
privatininkus, smulkiasavininkiškus įgeidžius glo
bojo ir kas? Imperializmas, Vietnamo koloni
zacija, (B. D.)
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TAUTOS GYVASTINGUMAS -

Lietuviškos Draugijos
Draugijomis mes vadiname didesnius ar mažesnius lais

vus žmonių susibūrimus tam tikram tikslui siekti, kad ben
drai veikiant būtų galima geriau savo uždavinius atlikti. Or 
ganizuoti žmonių sambūriai pelnui siekti vadinami ne drau
gijomis o bendrovėmis. Lygiai ir organizacijos, siekiančios 
politinių tikslų, yra politinės partijos

Pagal savo paskirtį ir tikslus mūsų draugijos išeivijoje 
yrai religinės, tautinės, kultūrinės, mokslinės, pašalpinės. so
cialinės, labdaros, fraternalinės — draudimo, pramoginės, 
jaunimo, sportinės Vienos jų yra centrinės, turinčios savo 
skyrius ir net apygardas, kitos savo veiklą riboja tik atski
rose vietovėse, lietuvių kolonijose. Vienos draugijos priskai
to kelioliką tūkstančių narių, kai kitas sudaro tik keletas 
asmenų.

Labai įvairūs draugijų tikslai, skirtingi įstatai ir konsti
tucijos. Bet visos draugijos ir klubai yra labai brangintini, 
nes jų gausa rodo mūsų organizuotas pastangas veikti viso
mis kryptimis. Visos draugijos, net gi šiaip jau neidėjiški 
klubai, mūsų tautai labai brangios. Jos didina išeivių tautos 
gyvastingumą ir rodo norą ilgiau gyviems išlikti.

Kai kalbame apie mūsų draugijas,- mes turime geru žo
džiu paminėti kraštą, kuriame dabar gyvename, kuris ne
draudžia kurtis bet kokiems organizuotiems vienetams bei 
sambūriams. Draugijų kūrimo bei registracijos formalumai 
nesudėtingi, bet ir jų neatlikusioms draugijoms veikti ne
draudžiama.

Organizacijų Valdyboms yra svarbu numatyti savo dar
bus ir suplanuoti,

Ateities veiklos numatymas yra nemažas dalykas ir į jį 
visi nariai turi kreipti savo dėmesį. Čia pirmiausia reikia 
prisimiminti, kuriam reikalui atlikti draugija ar klubas buvo 
sukurti. Geras tolimesnės veiklos pramatymas ir pasiruoši
mas iš anksto padės ir didesnius darbus atlikti

Šio rašinio siauruose rėmuose mes neturime galimybės 
konkrečiau paminėti kiekvienos draugijos veiklos bruožų, tą 
čiau yra dalykų, kurie visoms mūsų draugijoms atmintini ir 
būtini. Tai besąlyginė nuolatinė kova už geresnį žmogų, są 
moningesnį lietuvį, už mūsų pavergtos valstybės neprikl u- 
somybę.

Organizacinėje veikloje labai didelę reikšmę turi drau
gijų narių susirinkimai, sueigos, ruošiami įvairūs minėjimai, 
pobūviai. Reikia pasakyti, kad ne visos draugijos vienodai 
sugeba šiuos darbus atlikti. Daugelio organizacijų susirinki
mai yra neįdomūs, nes vadovaujantieji asmenys nesistengia 
jų paįvairinti. Kai kur susirinkimuose perdaug vietos skiria
ma tuštiems ginčams dėi statutų ir konstitucijų, pereitų susi 
rinkimų protokolų, mažos svarbos dalykų. Kai taip būna, su
sirinkimai pasidaro nekūrybingi, neįdomūs, neauklėja savo 
narių, kurie vis mažiau sueigose besilanko.

Taigi valdybų nariai, šaukdami susirinkimus, turi geai 
žinoti, kas juose bus daroma, keltinus klausimus tam tikra 
tvarka išdėstyti, laiku pateikti ir visais galimais būdais - eng 
tie, kad diskusijos būtų kūrybingos, galimai aukites io 
lygio.

Pastaruoju metu daugelis mūsų draugijų serga viena ir 
ta pačia, beveik epidemine virtusia liga: daugelio narių ne
noras eiti j valdybų ar komitetų darbą, nesiduoti renkamais. 
Tokie reišk niai, kai jie atsiranda, rodo, kad draugija yra

Šių metų lapkričio 12 die
ną Rytų Pakistaną ištiko ne
laimė. Vietinės valdžios orga
nai spėlioja, kad per 9 valan
das Rytų Pakistano salose ir 
Bengalo įlankos pakraščiuose 
prigėrė tarp 200 ūOO ir 500.000 
žmonių Smarkus ciklono vie
sulas, pasiekęs v;rš 200 kilo
metrų greitį per valandą, su
kėlė 8 metrų bangą, kuri nu
šlavė nuo žemėlapio 200 ma
žų salų Didesnėse salose ir 
žemyno pakraščiuose banga 
sunaikino visus pasėlius ir 
maisto atsargas, išgriovė daug 
kaimų ir miestų, prigirdė be
veik visus galvijus ir žemes
nes vietas užnešė storoku 
dumblo sluoksniu. Ši katastro
fa yra didesnė už 1876 metų 
nelaimę, per kurią žuvo 
200.000 žmonių. Ją viršija tik 
Geltonosios upės potvinis Ki
nijoje, kuris 1887 metais pri
girdė apie vieną milijoną 
žmonių.

Rytų Pakistanas turi 72 mi
lijonus gyventojų ir yra visa
me pasaulyje tirščiau-iai ap 
gyventas kraštas. 1961 metais 
sostinės (Dacca) rajone vie
noje kvadratinėje mylioje gy 
veno 1.281 žmogus. Kadangi 
pramonė daugumoje yra su
teikta Vakarų -’akistane, Ry
tų Pakistano gyventojų paja
mų vidurkis siekia tik 35 do
lerius į metus. Sunku įsivaiz
duoti, kaip žmogus gali pra
gyventi už 9 centus į dieną- 
Dabar ir to nebėra. Kai kur 
žmonės gyvena pusnuogiai 
maitinasi sudrėkusiais ryžiais 
arba badauja ir neturi geria
mo vandens, nes šuliniai už
versti dumblu. Vienos salos 
gyventojai pransešė Raudo
nam Kryžiui, kad nesiųstų vai 
kų drabužių nes visi vaikai 
prigėrė.

Ciklono katastrofą padidino 
valdžios nerangumas, valdi
ninkų biurokratizmas ir ne
lemti supuolimai. Keletą die
nų prieš katastrofa JAV sate
litas pastebėjo, kad Bengalo 
įlankoje pradėjo vystytis cik
lonas ir jis artinasi į Rytų 
Pakistaną, Toji žinia buvo 
perduota Pakistano valdžiai, 
Si įspėjo žmones, kad artina
si tik audra Prie auarų Pakis 

rimtai susirgusi ir kad ją pagydyti gali tiktai nariai ideali* 
tai, sutinką visų draugijos narių iabui aukoti savo darbą ir 
sumanumą. Kai to nėra, draugija merdi ir kažin ar yra pras 
mė iš viso tokią organizaciją laikyti.

Draugijos, kaip ir žmonės, gimsta, gyvena ir miršta. 
Kaip paskiras asmuo, taip ir draugija turi žinoti, kad kada 
nors ją ištiks mirtis. Sąmoningas lietuvis laiku sudaro testa
mentą ir savo turtą paskirsto tiems tikslams, kurie jam atro 
do geriausi. Panašiai turėtų elgtis draugijos ir susivieniji
mai, Tačiau lietuviškų draugijų gyvenimo praktika rodo, 
kad kai taurių mūsų organizacijų ir klubų likvidacija būna 
skaudoka ta prasme, kad, draugijai mirštant, dar gyvi išlikę 
jos nariai savo ir jau mirusių narių kapitalą, užuot paskyrę 
gyvajai lietuvybei stiprinti, pasidalina tarp savęs ar nukrei
pia kuriam nors mažai naudingam tikslui.

Kaip žmogus mirdamas grįžta į Viešpatį, taip užsidary
dama draugija turi turėti prieš akis ne tiek savo asmeniš
kus, kiek aukštesnius — s vo tautos ir lietuvybės išlaikymo 
šiame krašte tikslus.

b, kv.

tano žmonės yra pripratę ir 
todėl nekreipė dėmesio. Tie
sa, prieš 4 metus Pakistano 
vyriausybė išdalino kaimams 
švedų padovanotus radijo apa 
ratus, kad galėtų juos įspėti 
apie artėjančius ciklonus, Bet 
šį kartą žmonės buvo klaidin 
gai įspėti. Taip ir įvyko ne
laimė.

Praūžus audrai, nei Rytų 
Pakistanas, nei Vakarų Pakis
tano pareigūnai nesiskubino 
nelaimingiesiems padėti, Kai 
vienas sostinės laikraštis pas 
kelbė, kad per katastrofą jau 
žuvo tūkstančiai žmonių, Dac 
cos savivaldybė rūpinosi ne 
pagaiba nukentėjusiems, bet 
kaip priimti Azijos automobi
listų suvažiavimo svečius. 
Raudonojo Kryžiaus telegra
ma, pasiųsta iš Daccos į Švei 
cariją pasiekė Ženevą tik 
po 24 valandų. Kai Vakarų 
Vokietijos valdžia pasiūlė Pa- 
kistanui 150 lovų ligoninę su 
gydytojais ir slaugėmis, ji 
negavo jokio atsakymo. Nors 
Pakista as turi 50 helikopte
rių, bet į nelaimės vietą, api
mančią 7.000 kvadratinių kilo 
metrų, pasiuntė tik vieną, ü 
kai JAV ir Anglija pasiūlė sa. 
vo helikopterius, ’akistano 
vyriausybė reikalavo, kad 
jais skri tų Pakistano pilotai. 
Taip gaišinant laiką, žmonės 
pradėjo mirti badu, o kai kur 
kilo kolera ir tifas. Kai vie
noje vietoje buvo atvežta pa 
galba laivu, žmonės nebetu
rėjo jėgos jo iškrauti. Kitur, 
palaidoję 5.000 lavonų, išbadė 
ję žmonės nebepajėgė kasti 
duobių likusiems lavonams. 
Galimas daiktas, kad ši ka
tastrofa sieks vieną milijoną 
aukų.

Pasaulio Banko ekspertai 
tvirtina, kad, išleidus 800 mi 
lijonų dolerių, būtų galima ap 
saugoti Rytų Pakistaną nuo 
potvynių. Bet Pakistano Vy
riausybė už 800 milijonų do
lerių stato ne apsaugos pyli
mą, bet didelę elektros jėgai
nę vakarų Pakistane. Apstoti 
tai, Rytų Pakistanas yr'<a la
bai apleistas kraštas, ir Vaka 
rų Pakistano pareigūnai žiū
ri į jį kaip į kokią koloniją. 
Geriausias valdininkų ir ka 

riuomenės vietas užima Va
karų Pakistano žmonės. Rytų 
Pakistano žmonės užsiima 
daugumoje žemės ūkiu ir au 
gina ryžius ir kanapes. Iš 6 
Pakistano universitetų tik 2 
yra Rytų Pakistane, nors jo 
gyventojų skaičius yra žy
miai didesnis už Vakarų Pa
kistano. Nėra ko stebėtis, kad 
Rytų Pakistano žmonės, būda 
mi skriaudžiami Vakarų Pa
kistano, pradeda bruzdėti ir 
nori nepriklausomybės. Po 
paskutiniosios katastrofos tas 
noras didėja,

Rytų Pakistano nelaimė su
jaudino visą pasaulį, ir iš vi
sų kraštų pasipylė aukos. Va 
žinodamas į Australiją, Rytų 
Pakistaną aplankė ir popie
žius Povilas VI, palikdamas 
nukentėjusiems 10.000 dole
rių čekį. Bet praeis daug lai
ko, kol nukentėjęs kraštas 
vėl galės vesti normalų gyve 
nimą. Agronomų nuomone jū 
ros vandeniu ir dumblu už- 
tešta žemė gal galės atsigau
ti tik po keletos metų.
ggggg!!

NET DARŽOVIŲ TRŪKSTA

Jau eilė metų girdime nu
siskundimus: Lietuvoje tebe
trūksta daržovių, nors pasta
ruoju metu daržininkai gy
ventojų stalui jų patiekia kiek 
daugiau. «Tiesoje» (rugp. 30) 
rašoma iš Klaipėdos; daržo
vių augintojams trūksta paty 
rimo ir jie kartais... beplanuo 
darni persistengia. Esą bloga 
tai, kada... išauginamas geras 
daržovių derlius; Tokiu atve
ju laužoma galvą, kur padėti 
daržoves, kurios nebuvo nu
matytos sutartyse? Štai, Plun 
ges rajone, Rietavo sovehoze 
netikėtai gerai užderėjo anka 
tyvieji kopūstai, jų gauta ke
liasdešimt tonų ir.. prekybi
ninkai jų kratosi. Pasirodo, 
kad pagal sutartis, ūkis pri
valo kopūstus patiekti tik spa 
lio mėnesį,

Prekybininkai atsisako pri
imti daržoves, gi daržovių 
parduotuvės ir valgyklos liko 
tuščios. Anksčiau, liepos mė
nesį panašiai įvyko su vieno 
Žemaitijos ūkto paruoštais r1 
(ūkeliais bei žieminiais kopus 
tais. Jie buvę geri, bet... juos 
tekę nurašyti. Dėl panašių 
nesutarimų kaltinama Vilniu
je veikianti vadinama Preky
bos ministerija.

(ELTA)

iirmgimaii

KAS SKATINA GERTI

Kaip okup, Lietuvoje skati 
namas alkohęlio var ojimas, 
liudija Vilniaus prekybininkų 
paslaugos.,, degtynės ar vyno 
mėgėjams. Anksčiau alkoholi 
niai gėrimai miestuose buvo 
pardavinėjami nuo 10 vai. ry
to. Tačiau nuo praėjusios va
saros jau galima vyną įsigyti 
net daržovių parduotuvėse 
Vilniuje, kur dar prekiauja 
ma ir sultimis, Pilstomą vynų 
jau galima gauti ir Vilniaus 
gastronomo krautuvėje. Jau 
miai sunkiau gauti ten par
duodamas dešreles ar tortą.

ELTA
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savo vaikus. Lapeliai gauna 
mi abejose klebonijose i 
pas organizacijų valdybas. 
Kartu su lapeliu sumokama 
25 kruzeirai registracijos mo 
kestis, kad vieta būtų užti
krinta,

KĄ PASIIMTI

Í stovyklą kiekvienas vai- 
* kas turi pasiimti paklodes, 

antklodes ir pagalvėlį, mau
dymosi drabužius, asmeninius 
drabužius bei reikmenis ir 
muzikos instrumentą, jeigu 
turi;
OMggsaii

TĖVO
ANTANO
SKILTIS

Vienas skirtumas tarp mūsų čia Brazilijoje 
ir lietuvių, gyvenančių Australijoje, JAV-bėse, 
Kanadoje bei Europoje yra tas, kad čia nesame 
pratę vaikus siųsti į stovyklą, kadangi stovyklų 
nedaug ruošta, o paskutinioji buvo prieš trejis 
metus, 1968 metais.

Lankydamas šeimas kelis kartus girdėjau, 
kaip tėvai savo tarpe kalbasi. Motina sako, kad 
jų vaikas niekad nenakvojo kitur, tik namie, o 
kai išvažiuoją kur nors, važiuoja visa ^šeima 
kartu. Tėvas savo žmonai sako, kad gera vai
kui pačiam išvažiuoti, būti atsakomingam už sa
ve, pradėti pratintis iš namų toliau išeiti. Aišku, 
abiems tėvams ramiau, jeigu j stovyklą '"važiuo
ja keli tos pačios šeimos nariai, kad vyresnieji 
jaunesnius prižiūrėtų.

Pirmą kartą vaikas iš namų išeina pradeda 
mas lankyti mokyklą. Ten susiranda draugų, tam 
pa atsakingu už savo elgesį it uolumą. Mažes
nius vaikus tėvai ar seneliai palydi į mokyklą, 
o kai vaikas paauga, jis jau pats nueina ir 
grįžta.

Laimingi vaikai, kurie gali priklausyti ko
kiai nors jaunimo grupei, kurioje už mokyklos 
ribų susirandi draugų ir draugių bei sau įdomų 
užsiėmimą. Tokios grupės yra «Žilvytis", «Lapė 
snape», ateitininkai, skautai ir kili Čia tė^vai ra
miai gali savo vaikus išleisti, kadangi žino, kad 
yra gera suaugusiųjų priežiūra, o vaikai užsii
ma smagiai ir naudingai laiką praleidžia.

Kaip sunku vaikui, kuris pirmą kartą iš na
mų išvyksta, kai stoja į kariuomenę, išteka arba 
vedasi, ar mokslo reikalais išvyksta į kitą vie
lą. Lengviau tiems, kurie jau buvo išvykę kur 
nors.

Apie vaikų išvykimą š namų turi spręsti 
tėvai, ir kiekviena šeima turi savo ypatingas są
lygas, papročius ir pažiūras Mūsų jaunimo sto
vykla yra gera proga vaikams ir jaunimui kiek 
subręsti ir parodyti savo atsakomybės jausmą 
bei savarankiškumą. Stovyklai vadovaują suau
gę padeda, kiek gali, kad tėvai nesirūpintų vai
kais, nors stovyklos metu ir vaikų ilgėsis.

Taip pat svarbu, kad vaikai pamažu įsšjung 
tų į lietuvišką gyvenimą už šeimos ribų, ypatin 
gai tie, kurie gyvena toliau ar atskirai. Tegul su 
sipažįsta ir mato, kad lietuvių ir lietuvių jauni
mo yra daugiau. Tegul įsigija naujų draugų ir 
draugių, išmoksta dainų, šokių, žaidimų, darbe
lių, tegul diskusijų metu pasako savo nuomonę 
apie tai, kas jam ar jai atrodo svarbu.

Jau užsiregistravo veikų į stovyklą. Kaip 
su Jūsų vaikais, anūkais, krikšto sūnumi ar duk
terimi, kaimynu ar pažįstamu?

MOKYKLA BAIGIA METUS
Šv. Kazimiero parapijos lituanistinės moky 

klos mokyklos mokslo metų pabaiga ir Kalėdų 
eglutė švenčiama sekmadienį, gruodžio 13 diena 
tuoj po 5 valandos pamaldų. Mokiniai du šešta
dieniu ruošėsi programai, kurioje deklamuos, 
gros muzikos instrumentais ir skaitys. Bus įtei 
kiami lankymo pažymėjimai. Kviečiami dalyvau
ti mokiniai ir jų tėvai. Kartu su programa bus 
ir arbatėlė,

PABIROS
Šeštadienį lituanistinės mokyklos mokiniai 

ir «Lapės Snapės" šokėjai dirbo lietuviškus kalė 
dinės eglutės papuošimus iš šiaudų ir popieriaus.

I

Jaunimo ir vaikų stovyklos naudai suruošta 
vakarienė įvyko Jaunimo Namuose Vila Zelinoje 
gruodžio 5 diena. Nežiūrint, kad artinasi Kalė
dos ir su metų pabaiga surištos išlaidos, susirin 
ko apie šimtas savo jaunimo paremti.

Mikliosios šeimininkės paruošė įvairių ska 
nių valgių, o stalus puošė gėlės bei Jono Patins 
ko padovanoti stipresni gėrimai. Po prel, Pijaus 
Ragažinsko sukalbėtos maldos svečiai vaišinosi, 
kol atėjo laikas loterijai. Išleistos trys dovanos; 
graži lėlė ir žaidimas «Corrida magica», padova 
notos Mečio Paleckio, ir dar juokais pridėta ko
pūsto įjaiva Beveik kiekvienas pirko bilietus, 
ir .loterija atnešė virš 400 kruzeirų.

Vakarienė paįvairinta dviem filmais: birže
lio mėnesį Venecueloje koncertavusios Clevelan 
do tautinių šokių grupės «Grandinėlės» ir vaiz
dai iš Los Angeles, Kalifornijoje. Pirmoji filmą 
rodė, kaip gražiai mūsų jaunimo grupę priėmė 
ne tik Venecuelos lietuviai, bet ir Venecuelos 
kariuomenė bei du gubernatoriai. Po filmų gir
dėta pastaba; «Venecueloje yra nedaug lietuvių 
palyginus su São Pauliu, bet kaip jie sugebėjo 
tą kelionę suruošti!* Filmai paruošti kun. Anta
no Saulaičio, o jas rodė lietuvių draugas Sr. 
Elias. Filmų metu grota juosta, įdainuota 1969 
metu Moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavo
je, JAV, kurioje dalyvavo ir nemažas «Grandi
nėlės» narių skaičius. Viena viešnia, nežinoda
ma, kad tai eilinė dainavimo pamoka jaunimo 
stovykloje, vedama Fausto Strolios, sakė «To 
cboro muzika buvo labai puiki.»
TV Pirmadienį įvykusiame posėdyje prel Raga- 
žinskas pranešė, kad vakarienė su loterija iš vi 
so pelnė 805 kruzeirus.

STOVYKLOS LAIKAS
Organizacinis komitetas nutarė dėl susidė

jusių aplinkybių suruošti TIK VIENĄ STOVY
KLĄ, kartu vaikams ir jaunimui. Data yra sau- i 
šio 5 —)2. Tuo būdu visi stovyklautojai stovy
klaus kartu, nuo 8 metų Fir daugiau, Programa 
bus pritaikyta pagal amžių.

REGISTRACIJA
Jau pradėjo užsirašyti į stovyklą stovyklai! 

tojai. Tėvai raginami kuo greičiausiai užrašyti

Pažink Savo Tėvu Krašta
5-OJI GEOGRAFIJOS PAMOKA 

UPĖS, EŽERAI

Didžiausia Lietuvos upe yra Nemunas. Di
džioji dalis Lietuvos upių įteka į Nemuną, suda
rydamos Nem mo baseiną; Nemunas prasidada 
Gudų žemėje ir įteka į Kuršių Mares. Turi 937 
km. ilgio. Nemuno aukštupis yra nedidelė upė, 
kuri teka iš rytų į vakarus iki Gardino. huo Gar 
dino Nemunas teka į šiaurę iki Kauno daryda
mas kelias dideles kilpas. Antroji Nemuno dalis 
arba vidurupis turi gražius krantus, kuriuose 
randasi keletas žymių vasarviečių. Nuo Kauno 
iki Kuršių Marių Nemunas vaoinamas žemupiu 
ir teka vėl i vakarus. Šita dalis Nemuno jau tin 
ka plaukiojimui didesniems laivams. Netoli žio
čių Nemunas išsiskiri i Giliją ir Rusnę. Gilija 
įteka i Kuršių Mares kairėje. Prieš pat Kuršių 
Mares Rusnė suskyla dar i dvi šakas; kairėje 
Skirvytė, dešinėje Atmata. Atmata laikoma tik
rąja Nemuno vaga. Nemuno dešinieji didesni 
įtakai yra šie; Merkys, Neris prie Kauno, Nevė
žis, Dubysa, Jūra ir Minija. Kairysis Nemuno įta 
kas yra Šešupė. Neris turi du didesnius įtakas: i 
Šventoji ir Vilnelė-Vilnia,, kuri įteka Vilniuje. 
Kitos didesnės upės iteka tiesiog Baltijos Jūron. 
Šventoji prie Latvijos sienos, Venta iteka Balti
jos Jūron, Muša su Nemunėliu Latvijoje suteka 
vienon upėn vadinama Lielupe. Lietuvos upės 
yra nepaprastai gražios. Vanduo skaidrus, krau
tai apaugęs žalumynais ir miškais yra labai daž 
nai apdainuojamos mūsų poetų.

Lietuvoje yra priskaitoma. apie 3.000 ežerų. 
Vieni didesni, kiti mažesni yra patrauklus savo 
vaizdais ir turi didelės reikšmės kraštui. Ežerai 
yra ledyno laikų palikimas. Lietuvoje ežerai ne
vienodai pasiskirstę. Pats didžiausias yra Naro
čius, užimdamas 8050 ha plotą. Antras didumu 
yra Drūkšių, turįs 4.500 ha. Kiti ežerai: Ančia 
(pats giliausias), Tauragnų; Aukštaitijoje Sartų 
ežeras žinomas arklių lenktinėmis ir kt

J. V-aė.
•-------  

UŽDAVINYS

Šiame piešinyje raie yra skaičius 9 Visos 
kitos vietos A, jB, C, D, E, F, yra tuščios. Duoda
mi šie skaičiai; 3., 4, 5, 6, 7, 8, Įstatyt šiuos 
skaičius tuščios,ę vietose taip, kad skaičiuoda
mas A —9 —D, F—9-C ir E—9—D gautumei kiek 
vieną kartą po 29.
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Los Angeles Miesto Lietuviai
ZENONAS BAČELIS

Kalifornijos auksas buvo 
auksas Los Angeles miestui 
maisto tiekimo bei viso judė
jimo centras. Bot jis lietuvių 
nesuviliojo. Jie pavieniai čia 
pradėjo rodytis tik devynio
liktojo šimtmečio gale. Dvi 
dešimtojo amžiaus pradžioje 
jų skaičius padidėjo, bet ikį 
II pasaulinio karo nebuvo nė 
tūkstančio. Paskutinio karo 
pradžioje lietuviai čia pradė 
jo gausiau rodytis 1939 me
tais išsirūpino konsulatą. 1941 
metais a. a. prelatas Julius 
Maciejauskas įkūrė’ lietuviš
ką parapiją, kuri per septy 
netą metų tiek išaugo, kad 
teko parduoti pirmąją mažy
tę bažnytėlę privačiuose na
muose ir pirkti kitą, erdvią 
vietą. Čia pastatyta nauja baž 
nyčia, vienuolynas vienuo 
lems seserims Kazimierietėme 
klebonija ir mokykla. Parapi
ja leidžia dvisavaitinį biulete
ni, kuri visi parapijiečiai gau 
na nemokamai. Tuo pačiu me 
tu įrengta ir parapijos salė. 
Tas prel. Kučingio išvystytas 
lietuvybės sąjūdis pritraukė į 
Los Angeles dar daugiau lie 
tuvių, ypač pokarinių imigran 
tų iš kitų Amerikos miestų. 
Dabar lietuvių galėtų čia bū
ti apie 8000.

V SUOMENINÉ BEI 
KULTO R NÉ VEIKLA

yra gyva ir šakota. Ją palai
ko žymus skaičius atvykusių 
inteligentinių jėgų, profesio
nalų bei intelektualų. Viuokie 
parengimai, teatriniai pasta
tymai, paskaitos, susirinki
mai, pobūviai, posėdžiai ir ki 
ti kultūriniaitparengimai vyks 
ta dviaukštėse parapijos pa 
talpose. Jose per metus būna 

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

5DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

apie 200, — taip, du šimtai — 
subuvimų, parengimų ir po 
sėdžių.

Los.Angeles lietuvių visuo 
menihė bei kultūrinė veikla 
verda trijose dešimtyse su 
virė organizacijų, kurių kai 
kurios turi po keletą skyrių. 
Jau vien organizacijų skai 
Čius liudija, kokie judrūs yra 
čia lietuviai. O ta veikla api
ma ne tik vyresniąją tautie 
čių kartą, bet ir jaunimą, ir 
liečia tautinę kultūrą, meną, 
švietimą, auklėjimą, spaudą, 
sceną, religinius sambūrius, 
dainą, labdarą, mokslą, politi 
ką bei propagandą, įvairių 
profesijų reikalus, bendradar 
biavimą su kitomis tautomis 
kovoje už laisvę tėvynei, ry 
šius su įtakingais Amerikos 
valstybininkais. Vietos ameri 
kiečiai lietuvius laiko veikliau 
šia gyviausia tautine mažu
ma ir su ja skaitosi bei ver
tina jos kultūrinį įnašą į to 
dilmiesčio gyvenimą.

Kalifornijos kongresas 1957 
metais viešai išgyrė lietuvius 
už jų kultūrini inašą į valsty
bės gyvenimą. Tos rezoliuci 
jos tekstas kabo rėmuose pa
rapijos salėje, Miesto valdy
ba irgi priėmė ir atsiuntė 
sveikinimų rezoliuciją Šv, Ka 
zimiero 500 metų gimimo pro 
ga ir pareiškė užuojautą dėl 
bolševikinės Lietuvos okupa
cijos ir priespaudos. Tą gerą 
vardą ir įtaką vietos gyvento
jams lietuviams įgijo kaip tik 
lietuviai intelektualai (moky
tieji vyrai moterys) kurie čia 
susibūrė į mokslo studijas, 
dailininkų parodas, tautinius 
šokius ir koncertus ne tik lie 
tuviams, bet ir amerikiečiams, 
pasikviesdami žymiuosius mū 

sų menininkus ir iš kitų Ame 
tikos miestų ir juos pristaty
dami Amerikos visuomenei. 
Vietos universitetuose čia pro 
fesoriauja keletas lietuvių pro 
fesorių ir turi gerą vardą. 
Anksčiau čia dirbo artistai 
Vaičkus, Šernas, o dabar iš
kilusi kino žvaigždė Rūta 
Kilmonytė.

SVARBESNIEJI VEIKLOS 
BRUOŽAI

Be anksčiau suminėtų vei 
klos pasireiškimų verta pami 
nėti atskirai dar sekančius.- 
Čia leidžiamas vienintėlis taip 
gausiai ir gražiai lietuviško
jo pasaulio iliustruotas žurna 
las «Lietuvių Dienos». Leidė
jas yra p. Antanas Skirtus, o 
redaktorius mūsų iškilusis 
poetas Bernardas Brazdžio
nis. Žurnalas lietuvių ir anglų 
kalba. Jis nušviečia trumpai 
ir aiškiai visus svarbiuosius 
laisvojo pasaulio lietuvių žgy- 
venimo įvykius bei reikalus. 
Čia leidžiamos lietuvių auto
rių knygos tiek lietuviškai, 
tiek angliškai.

Losangeliečiai kasmet ruo
šia Lietuvių Dieną, kuri su
traukia apie porą tūkstančių 
tautiečių. Joje dalyvauja ne 
tik losaangeliečiai, bet ir iš 
tolimesnių vietovių atvyks- 
tantieji lietuviai. Ta proga žy 
n ūs lietuviai ir amerikiečia* 
prakalbininkai garsina lietu
vių tautos vardą, primena pa
vergtos tėvynės reikalus, ru 
sų priespaudą, laisvės kovas.

Lietuviškumui jaunosiose 
kartose palaikyti išlaikoma 
lietuviška mokykla, radijo pus 
valandis. Labai gausūs čia ir 
skautai skautės — net šeši 
skyriai I Malonu buvo stebėti 
vieną sekmadienį skaučių mer 
gaičių organizuotą dalyvavi
mą bažnyčioje, pamaldose. 
Gyva Jčia Amerikoj gimusio 
jaunimo kuopa «Lietuvos Vy
čiai» kurios veikli dalyvė 
yra minėtoji kino artistė Rū
ta Kilmonytė. Gyvi čia i ratei 
tiainkai.

Sumaniai veikia labdaros 
organizacijos. BALFo skyrius 
įsteigtas 1944 metais. Per 14 
metų surinko 8 tūkstančius 
dolerių pinigais ir didelį kie
kį drabužių.

Nuoširdžia pagarba atsižy 
mi čionykščiai lietuviai savo 
tautai pasitarnavusiems vete
ranams. Pav, Mykolui Biržiš
kai vargan patekus, 1954 5& 
melais veikęs komitetas su
rinko puspenkto tūkstančių 
dolerių. Iš pokario atvykėlių 
susidariusi kolonija suskubo 
pasirodyti kultūrinėje dirvoje 
plačiais užsimojimais. Itin 
gražiai čia klesti lietuviškas 
teatras. Pasirodomą su opere
tėmis, operų ištrąukomis, šo
kiais, chorais, drama ir ko
medija. Vien J. Kaributas, žur 
ralistas, aktorius bei režisie 
rius yra surežisavęs apie 15 
veikalu. Los Angeles plačia
šakė ir gyva veikla atrodo 
tari sąlygas ilgai klestėti, nes 
Los Angeles miestas tampa 
tartum pažadėtoji žemė, ku
rion vis keliauja lietuviai in
teligentai bei intelektualai. 
Dabar čia gyvena ir darbuo
jasi rašytojai, poetai, žurna
listai J. Gliaudą, B. Brazdžio 
nis, B. Raila, A. Gustaitis, 
Švaistas, Kaributas, Gedgau
das ir kiti.

(Bus daugiau)
iiaagEam 
liniSfi'il

PASAULIO GYVENTOJAI

Pasaulyje kas minutę gims
ta 235 žmonės, miršta 96, tad 
prieauglis yra 139 žmonės per 
minutę. Per valandą gimsta 
14,125, per dieną 339,010, per 
savaitę virš dviejų milijonų, 
per metus 123 milijonai, o 
miršta per metus apie 51 mi 
lijonas. Tuo būdu pasaulis 
kasmet priauga 73 milijonais 
gyventojų, Šiuo metu iš viso 
yra beveik keturi bilijonai 
žmonių. Spėjama, kad per vi
są žmonijos istorija yra gyve 
nę 75 bilijonai,

IŠVAGIA AUTOMOBILIUS

Los Angeles mieste vagys 
sugeba per keletą minučių 
iš automobilio, stovinčio gat
vėje, išimti bateriją, padan
gas, motorą, transmisiją ir ki 
tas dalis, palikdami tik maši
nos rėmus, Tai įvyksta net 
jeigu mašina paliekama gat
vėje pusvalandžiui, kol šeimi 
ninkas nueina apsipirkti.

ĮSIDĖMĖTINI ;aDREŠA1 
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5830, Tel. S0-2180 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VIL/ 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5978.
Liet. Bendruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijūnėli» 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de. Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua 
tindiba, 20 Parque da Mookí 
— 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 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

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

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8,10 ir 17,00 vai.. Darb< 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
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 
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 vai.,
Moinho Velho 11,30 vaL,
Lapa lt,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vas.. 
Vila Bonilha 10 30 vai 
V. Prudente 18 vai.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 - Sal» 19- Tel. 37-0324
no K,00 iki 18,00 vai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAUROJ
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» Rfc 
DAKCIJAI IR ADMINISTRA 
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ 
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMACS CAKOlEOi
Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
«įtikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 — S A O P A U L..
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BENDRUOMENES TARYBOS
POSĖDIS '

šaukiamas gruodžio 1$ d. 16 
vai. Jaunimo Namuose, Zeli- 
noje, Darbotvarkėje šie svar
būs reikalai aptarti: Vidaus 
statuto projekto skaitymas ir 
svarstymas; Vasario 16 minė
jimas; Eglutė ir kt.

Visi nariai malonėkit daly
vauti.

Jonas Čiuvinskas
Br Liet. Tarybos Pirmininkas
lig—»
SS

VZêlina
Kūčioms plotkelių galima 

gauti Vila Zelinos kleboni
joje. 
11—g 
ŪMiaU

Norintieji dalyvauti stovy
kloje prašomi nedelsiant re
gistruotis Mokoje pas Tėvus 
Jėzuitus arba Vila Zelinos 
klebonijoje. 
iiHWEnanaii ÜaOMMUi

NAUJI METAI
Jei nori malonioje draugystėje atsisveikinti su se

nais metais ir sutikti naujus metus, smagiai pašokti, tai 
L. K. Bendruomenės choras kaip kitais, taip ir Šatais 
metais ruošia tradicinį Naujų Metų sutikimą Vila Žoli
noje gimnazijos salėje.

Šokiams gros puikus orkestras.
Pakvietimus galima įsigyti pas choristus,
Jaunimo Namuose pas Kazimierą Trobą 
ir per telefonus 273-3799, 63-4938.

choro valdyba

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šv. Kazimiero parapijos ko- 
p yčioje Kalėdų mišios bus, 
kaip visada, vidurnaktį.
jl—IĮ
iuMuoaii

KALĖDOJIMAS

Didžiosios vilos jau baigia-

Praėjusį sekmadienį mer
gaitės ateitininkės aplankė 
dr. Eliziejų Draugelį su Po
nia ir pakvietė juos į Šven
tę gruodžio 20 d, Daktaras 
yra vienas iš Ateitininkų or
ganizacijos kūrėjų

Ateitininkų Šventė gruodžio 
20 d. prasidės 18 vai Šv. Mi- 
šiomis ir bendra šv. Komuni-

GAL 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 Margarita, apartamentas 33, 
19 aukštas 1912 kambarys. Tai yra priešais Nossa Se
nhora da Paz oažnyčią.

Kokia graži kalėdoms dovana!

A. A. URŠULEI VILDŽIŪNIENEI mirus

jos dukrai Julijai Jušinskienei ir jos šeimai, šioje liū

desio valandoje gilią užuojautą reiškia

L. R. K. Bendruomenės choras

paskaityta, net dovanai gavę 
neskaito. Ką pasakytų iš nu
mirusių atsikėlė Lietuvos kny 
gnešiai!» Dėl to senelė Zig
mantienė vis skaitydavo «Mū 
sų Lietuvą, dabar ji nebegali 
tai duktė jai paskaito.

Vydžiūnai Lapoję irgi jau 
seniai išvežioja «Mūsų Lietu 
vą, pasiekdami ir Vila Anas 
tacio. Dieve, duok jiems svei 
katos. Yra ir daugiau tokių 
knygnešių. Apie juos bus ki 
ta proga.

Klebonas Jonas BružikaS 
kartu su asistentu kun. Anta 
nu Saulaičių nuvežė senelei 
Elzbietai šv. Komuniją jos 
gimtadienio proga. Ji buvo 
labai patenkinta ir nuolat kar 
tojo: «Šimto metų sulaukiau 
šiandien! Ačiū Dievui už vis 
ką, tik gaila, kad aš niekam 
neverta ir savo dukrelei tik 
esu apsunkinimas. Ji dėl ma 
nęs daugiau kenčia; negu aš 
pati sau.

Senelė kartu pietavo su sve 
čiais. Kai pailso vėl paprašė 
nuvedama lovon ir saldžiai 
užmigo.

Ten buvęs

mos lankyti. Beliks tik ma
žosios ir pavienės šeimos to
liau išsiblaškiusios. Jas ku 
nigai aplankys tik po Kalėdų.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

Po 20 kr..- Povilas Pipiras 
(už 1970 metus), P. Sakalaus
kas, P. Ambrozevičius, Kons
tancija Ingaúniené, Ona Poli- 
kaitienė, Ant. Petkevičius 40 
kr. ateinantiems 1971 metams 
Monika Kleizienė ir K. Mus- 
nickienė po 20 kr.

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.

Lietuviškasis jaunimas kvie 
Čiamas dalyvauti.

DR. ANT ONIO S I A U LYS
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 
Moocaj 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!

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorlo: Rua Cap« Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA 

praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

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

ja Vila Zelinos bažnyčioje. 
Po to agapė—arbatėlė Jauni
mo Namuose. Kiekviena šei 
ma prašoma atsinešti užkan
džių. A

Paskui bus naujų narių pa 
sižadėjimas ir meninė dalis: 
poezija, muzika, dainos ir tau 
tiniai šokiai.

I šią šventę kviečiami zvisi 
S. Pauly gyvenantys ateitinin 
kai sendraugiai, Dėdės Juozo 
ai kai, studentai, lietuviškų or 
ganizacijų atstovai ir visas 
«Žilvitis».

Ši šventė rengiama 60-ties 
mėtų AcCitininkijos sukakčiai 
atžymėti.
įiEsacaMii 
iiū—ii

JUOSTŲ AUDIMO KURSAI 
kurie veikia 3 mėnesius an
tradienių vakarais, darbą lai
kinai pertraukė dėl švenčių 
ikizkovo mėnesio pirmo sek
madienio

I kursus aktyviai įsijungė 
virš dešimtukės moterų iš Vi
la Zelinos ir Vila Belos.

Per tą laiką L. Banienė nu
audė 4 gražias juostas, kitos 
po mažiau.

Pasirodo, kad ir mergaitės 
domisi kursais. Štai Laima Vo 
syliutė jau baigia antrą juostą

Kursantės yra dėkingos mo 
kytojai M, Vinkšnaitienei už 
paaukotą joms laiką, o taip 
pat p.p. Baniams (tėvui ir sū 
nui) už aprūpinimą audėjų 
specialiomis staklėmis.
II—II 
iiaaoGBuii

)

MŪSŲ ŠIMTAMETĖ

Šiais metais gruodžio 8 d, 
laimingai sulaukė )00 metų 
p, ZIG.V1ANTIENÉ ELZBIETA, 
gyvenanti pas savo vyriausią 
ją dukterį našlę Anelę Far- 
low, Rua Jose Vicente, 241] 

Tremembė, S. Paulo. Iš gy 
vųjų Elzbietos vaikų dar yra 
sūnus Juozas Zigmantas, ve
dęs ir gyvenąs Vila Pruden
te ir duktė Konstancija Zig- 
mantaitė Vidžiūnienė, gyve
nanti Lapoję.

Jubiliatė yra kilusi nuo Ma
rijampolės, dabar komunistų 
«Kapsuku» vadinamos. Atva
žiavusi kai visi lietuviai vy
ko į Braziliją prieš 40 metų- 
Anksti palikusi naflė, daug 
vargo ir rūpesčio turėjo iki 
išaugino būrį vaikelių ir juos 
žmonėmis pastatė, o kitus dar 
jaunučius Dievas pasišaukė.

Dabartiniu laiku šimtametė 
Zigmantienė jau nusilpnėjusį 
ir koją iš klubo išsilaužusi 
retai iš lovos beišlipanti, bet 
prieš metus dar vaikštinėjo ir 
daug dainelių padainuodavo, 
Nenusibosdavo jai pasakoti 
apie baudžiavą, apie rusų žan 
darus, kaip slaptai ji lietuvis 
ką spaudą platindavo pergy
vendama pavojus.

Tai, girdi, buvo laikai, ka
da žmonės nesigailėjo net sa 
vo gyvybės, kad til lietuviš 
ka spauda gyvuotų Lietuvoj- 
Dėl to senelė Zigmantienė at 
sidusdavo sakydama: «O da 
bar čia Brazilijoj kiek lietu
vių nebenori «Mūsų Lietuvos»

ŽODYNĖLIS

Nikis: darbas, kuris pragy
venimai perprastas. Gyvybė: 
tai kur žmogus nuteistas už 
nusikaltimą, kad atėjo į šį pa 
šaulį. Užraktas; priemonė pa
dėti savo kaimynams likti są
žiningais. Vyresnio amžiaus 
žmogus: ka a moters plaukai 
pasikeičia iš žilos spalvos į 
tamsią.
II—III 
IÍBMRSBÍÍ

GERAS ŠPOSAS

Du prekybininkai susitiko 
pajūryje atostogaudami. «Atos 
togauj'J draudimo pinigais,» 
tarė pirmasis, «gavau 5.000 
dolerių už gaisro nuostolius 
krautuvėje». «Koks sutapimas» 
pridūrė antrasis, «aš irgi at
vykau draudimo išmokėtais 
50,000 dolerių už potvynio ne 
laimę». Kiek pagalvojęs, pir
masis klausia, .Kažin, kaip 
kalima užtaisyti potvynį?»
I—II 
ŪBotasKaii

VAIRUOTOJI KLAIDOS

Šešios pagrindinės klaidos- 
kurios dažnai pasibaigja auto’ 
mobilių nelaime, praneáa Su
sisiekimo departamentas JAV 
bėse, yra: atsisakyti užleisti 
teisėtą kelią; per arti sekti 
kitą vežimą: pergreitai va. 
žinoti; važiuoti smarkiai blo
gu keliu ar blogam orui esant 
vairuoti kelio priešingoje pu
sėje; nekreipti ^dėmesio į ke
lio ženklą ar šviesą, liepian
čią sustoti.
II—MOT
IÍBBMKÜ
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