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Majoras H. Vebso saimtas.
Sukilėlių vadas, aviacijos 

majoras Henrique Veloso va
sario m. 29 d. buvo suimtas. 
Jis buvo suimtas saloje Tapa 
jos upėje vienoje bakūžėje, 
kur buvo pasislėpęs.

Sulig paskutinių žinių suim 
tasis lėktuvu atvežtas į Rio 
de Janeiro.

Majoras Veloso pareiškė, 
kad «šita istorija dar nėra 
baigta». Jis tikisi, kad šukei 
tas nepasitenkinimo sąjūdis 
jo suėmimu nesibaigs.

Jacareacanga pasidavė.

Paskutinė sukilėlių bazė Ja 
careacanga, po aviacijos bom 
bardavimo iškėlė baltas velia 
Tas ir pasidavė.

Majoras Paulo Victor ir ka 
pitonas Lameírão, spėjama, 
pasislėpė džiunglėse.

Kiek atiku

Buvo iš kariškių ir civilių 
tarpo, dar nežinia, nors suki 
lėliai buvo paskelbę, kad 
bombarduojant Jacareacangą 
kulkos pataikė į civilinius gy 
ventojvs, vaikus ir moteris. 
Apie aukų skaičių nei spau 
da, nei radio nieko nesako.

Daug areštu

Radio ir spauda skelbia vi 
są eilę areštuotų, žemesnio 
ir aukštesnio rango kariškių 
Vieni areštuoti už kritikavi
mą vyriausybės politikos, kiti 
už nevykdymą viršininkų įsa 
kymų skristi bombarduoti su 
kilėlių bazių. Politikų ir ka
riškių tarpe jaučiamas nervin 
gumąs. Daug politikų mano, 
kad išeiti išsusidariusios pade 
ties yra reikalinga kaikurių 
vyriausybės narių, pirmoj ei 
lėj kariškių, pakeitimas.

Betkoki neramumai Brazili 
jai šiuo meto yra labai nepa 
geidaujami, trukdo vykdinti 
numatytus planus ir užsieny 
je kelia nepasitikėjimą.

- Argentinoje sabotažo veiks 
roai dar tebevyksta. Politinės 
partijos kritikuoja vyriausybę 
kad nenustato laiko rinkimams 
Vyriausybė bijosi kad rinki
mų nelaimėtų peronistai.

Šv. Tėvui 80 metu.

Kovo mėn. 2 d. Šv. Tėvui, 
Popiežiui Pijui XII suėjo 80 
metų amžiaus

Dievo Apveizda sunkiais 
Bažnyčiai gyvenimo metais, 
jai vadovauti parenka rinkti
nes asmenybes. Prie tokių as 
menybių priklauso ir dabartį 
nis Šv Tėvas.

Mūsų gyvenamieji laikai yra 
ypatingi. Nesenai pasaulį su
krėtė karas, kurio pasekmė 
yra ne tik dideli medžiagini 
ai, bet ir dvasiniai nuostoliai 
Po karo šimtai milijonų žmo 
nių krito į komunizmo nagus, 
Komunistu okuputuose kraš 
tuose vyksta negailestingas 
tikinčiųjų persekiojimas.

Dabartinis Popiežius yra di 
delio patyrimo asmenybė. Jau 
pirmojo pasaulinio karo me 
tu buvo Vokietijoje nunciju
mi' Būdamas diplomatinėje 
tarnyboje įsigijo plačių pažin 
čių. Moka daug svetimų kai 
bų: anglų, vokiečių, ispanų, 

portugalu, prancūzų.
Popiežius šiandien yra di

džiausias moralinis pasaulio 
autoritetas. Prieš šį autorite
tą daug kas kovojo. Ginklu 
grąsino Mussolinis, Hitleris, 
Stalinas. Jų garbė ir išdidu
mas dingo. Tačiau Popiežiaus 
garbė ir vardas vis plačiau 
skamba pasaulyje. Su Vatika 
nii palaiko diplomatinius san
tykius virš 50 valstybių. Va
tikane yra ir Lietuvos pasiun 
tinybė.

Lietuvos reikalai Šv. Tėvui 
yra gerai žinomi ir arti širdi 
es. Šio jubilėjaus proga mels 
kime Dievo kad Jubilijatui 
duotų sveikatos sulaukti tų 
dienų, kada Bažnyčia esan
ti raudonųjų vergijoj, bus iš 
laisvinta.

— Prez. Eisenhower davė 
sutikimą būti respublikonų 
partijos kandidatu į preziden 

tus per ateinančius, šiais me 
tais, lapkričio mėnesy, rinki 
mus. Partijos suvažiavimas 
bus liepos mėnesy Čikagoje 
ir tikimasi, kad Eisenhower 
kandidatūra bus visų priimta 
be jokio balsavimo.

— S. Paulo estado vyriau
sybė ruošiasi užšaldyti mâis 
to produktų kainas, kurios 
paskutiniu metu smarkiai pa 
kilo.

— Spėliojama, kad demo
kratų kandidatas Adlay Ste
venson šiais metais nestatys 
savo kandidatūros, nes nujau 
čia, kad Eisenhowerio nenu
galės. Demokratai, atrodo, į 
rinkimų kovą išeis su Hari 
manu arba Kefauver. Eisen 
howerio sutikimas kandidatuo 
tis ;adarė gero įspūdžio Eu 
ropos sostinėse.

lenkai trem&miai kana 
laivyną.

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išplaukė pirmas lenkų 
esančių užsienyje, prekybinis 
laivas į Genevą.

Laivo įgulą sudaro 37 júri 
ninkai pabėgę iš komunisti
nės Lenkijos Laivo “Wol- 
na Polska” kapitonu yra Jan 
Cwiklinski, buvęs komunisti 
nės Lenkijos ‘'Bator,” laivo 
kapitonas.

Grupė lenkų gyvenančių 
Amerikoje, suorganizavo 
transporto kompaniją, kuri 
rems laisvosios Lentijos lai 
vyną. Prieš išplaukiant lai
vui, kapitonas iškėlė prieška 
rinės Lenkijos vėliavą. Jis 
pasakė, kad laivas rodys pa 
šauliui, jog laisvosios 'Lenki 
jos dvasia tebėra gyva.

Šiomis dienomis Hamburgo 
uoste vienas lenkų jūrininkas 
pabėgo ir paprašė globos. Vė 
liau tikisi įsijungti į Polska 
Wolna laivyno įgulą.

— Rytų Vokietijos komunis 
tinė spauda, skundžiasi, kad 
73 procentų kariuomenės va 
dovybės ir 70 procentų pavai 
dinių, priklauso religinėms 
bendruomenėms. «Materialist! 
nė ideologija dar nebuvo pa 
kankama, kad turėtų įtakos 
liaudies policijos narių tarpe», 
sako komunistų pranešimas.

— Vakarų Vokietijos staty 
bos darbiainkų sindikatui pri 
klauso 430 tūkstančių darbi 
ninku. Paskutiniu metu ko
munistai stengėsi įsibrauti į 
šį sindikatą. Sindikato vadovy 
bė pamačiusi komunistų tiks 
lūs, komunistus pašalino iš 
sindikato ir išviso komunis
tuojančių sindikatan nepri
ima:

-- Vasario mėnesį, Maskvo 
je, komunistų kongreso metu 
be viešų posėdžių, buvo slap 
tu susirinkimų, kuriuose daly 
vavo iš įvairių kraštų atvykę 
atstovai. Šių susirinkimų me 
tų užsienio komunistų delega 
tams buvo duoti nurodymai, 
kaip j i e turi grįžę į savo 
kraštus varyti komunistinę 
propagandą. Apie šiuos su 
sirinkimus nieko neužsiminė 
nei komunistinė spauda, nei 
radio. Tai yra svarbus faktas 
kuris rodo, kad nežiūrint kai 
kurių pakeitimų, hei gražių 
kalbų anie taiką, komunistai 
dar tebesirausia pogrindžiuo 
se, kad susprogdinti laisvų 
kraštų santvarką ir pavergti 
raudonajam imperializmui. 
Taktika pasikeitė, bet tikslai 
tie patys.

— Rusija yra suinteresuota 
užmegsti prekybinius ir dip
lomatinius santykius su viso
mis P. Amerikos valstybėmis. 
Ir tai daro daugiausia politi
niais sumetimais, kad leng
viau gaiėtų varyti komunisti
nę propagandą.

Brazilijos spaudoj irgi lai
kas nuo laiko pasigirsta bal
sų apie santykių su Rusija 
atnaujinimą. Visuomenė šiuo 
klausimu yra pasidalinusi: vie 
ni už, kiti - prieš. Brazilija 
su Rusija maža ko turi pre
kiauti.

— Rio de Janeire organi
zuojamas mitingas po prie
danga vyriausybės pagerbi
mo, kad komunistai turėtų 
progos reikalauti Luiz Carlos 
Prestes ir komunistų partijai 
laisvės. Organizatoriais yra 
trabalhista! su kamunistais. 
Komunistų spauda į šį mitin
gą kviečia visus komunistus. 
Ypatingu būdu šiame mitinge 
norima pagerbti krašto apsau 
gos ministerį generolą Tei
xeira Lott.

— Ugniakalnis Etna, Itali
joje, po šešerių metų neveik 
lumo, vėl išsiveržė. Apylin
kės gyventojams pavojas ne- 
gręsia.

— Peronas gavo leidimą 
vienerius metus gyventi Pa
namoje.

— Chilėje nuimtas karo 
stovis.

— Peru valstybėje, valdžiai 
likviduojant sukilimą, nežuvo 
nė vienas žmogus.

SKAITYK IR PLATINK 

«MŪSŲ LIETUVA»

Ar žinai... kad ir žuvys kariauja. Kartais jų «karas» trunka net iki 6 valandų.
Missisipės upė ir jos svarbiausias įtakas, Missouri upė, sudaro ilgiausią pasauly 

je hidrografinę sistemą, 6.757 kilometrus.
Industrializacijos lenktynėse, Indija - leisdama laisvą iniciatyvą yra pasiekusi di 

desnės produkcijos, negu komunistinė Kinija.
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Liet. Kat. Moterų Draugijos Pirmininkę

P. J E V Ą K U T K I E N E

Sveikiname jos 60-ties metų amžiaus sukakties pro 
ga. Linkime Aukščiausiojo palaimos!

L. K. Moterų Dr-]os valdyba ir narės.

Lietuvos naciciKiline
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Valst. Sekretoriaus 
Lietuviu

Jungtinių Amerikos Valsty 
bių sekretorius J. F. DULLES 
ryšium su šiemetiniu Vasario 
16-sios minėjimu paskelbtas 
toks viešas pareiškimas:

Šiais metais lietuvių, latvių 
ir estų tautos švenčia 38-sias 
nepriklausomybės nuo Rusi
jos paskelbimo metines. Ta 
proga dera dar kartą atkreip 
ti dėmesį į tų tautų ryžtingu 
mą ir pasiaukojimą, kuriuos 
jos parodė, būdamos laisvųjų

VJiko Susitikimas su Vokiečiu Politikais
1956 II 9 vakare Bonnoje 

Spaudos klubo buste įvyko 
Vliko pirmininko J. Matulio
nio, Vykd. Tarybos pirminiu 
kės A. Devenienés ir URT 
valdytojo Dr. P Karvelio su 
vokiečių politikais. Susitiki
me dalyvavo taip pat visa ei 
lė vokiečių mokslo žmonių ir 
žurnalistų, kurie savo ruožtu 
pasisakė vokiečių spaudoje. 
Pasižymėjęs vokiečių politi
kas ir federalinio parlamento 
(Bundestag) narys Dr. Puen- 
der ta proga priminė, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo išvakarėse j a m 
ypač malonu pasveikinti čia 
susitinkančius Vliko vadovy 
bės žmones ir vokiečių politi 
kus bei veikėjus. Drauge pa

— Komunistų partijos šuva 
žiavime Maskvoje dalyvavo 
taip pat okup. Lietuvos komu 
nistų delegacija, kurią suda 
rė Adomavičius, Kenevičius 
Krainiukovas, Paleckis, Šar- 
kovas, Jančaitytė ir Rickevi 
čienė. Vadovavo delegacijai 
Sniečkus su Šumausku. Jau 
iš anksto per bolševikinę 
spaudą ir radiją pavergtos! 
os lietuvių tautos vardu bu
vo duodami pažadai, kad ji 
ištesėsianti viską, ko iš jos 
Kremliaus vadovai pareikala 
us, o ypač buvo žadama “pa 
sitaisyti” žemės ūkio ir pra 
monės srityse, ir atlikti oku 
pantų reikalaujamąsias pylia 
vas.

— 24 Lietuvių sportininkai 
įeina į Sov. Sąjungos rinkti 
nes ir priversti ginti ne tauti 
nes spalvas, bet sportinėj plo 
tmėj kovoti už okupantą.

, — Vietoje ligi šiol ėjusio 
žurnalo “Lietuvos kolūkietis” 
nuo 1956 metų pradžios pra

Dulles Linkėjimai 
T autai

tautų bendruomenėje.
Nors toji laisvė iŠ Pabalti

jo tautų yra išplėšta, tačiau 
mes žinome, kad jos tebeturi 
nepalaužiamą valią būti Jais 
vos. Mes ir toliau tikime 
principu, kad suvereninės tei 
sės ir nepriklausomybė turi 
būti atstatytos tiems, iš kurių 
jos yra jėga išplėštos. Mes 
esame tikri, kad tas princi
pas vieną dieną bus įgyven
dintas.

žymėjo, kad vokiečių tautos 
simpatijos yra lietuvių pusė
je. Jo linkėjimai - kad Lie 
tuva juo greičiau atgautų sa 
vo laisvę ir nepriklausomybę.

Vokietijos federalinės vyri 
ausybės ministeris W. Kraft 
pareiškė, kad vokiečių tauta 
nepaprastai vertina tą kovą, 
kurią lietuvių tauta veda už 
savo laisvę, drauge pažymė 
damas, kad pastovi taika ir 
geras tautų sugyvenimas Ry 
tuose nėra įmanomas šių tau 
tų neišlaisvinus. Min. Krąftas 
pabrėžė, kad visa vokiečių 
federalinės vyriausybės poli 
tika buvo ir bus nukreipta į 
tai jog geležinė uždanga iš
nyktų.

dėta leisti žemės ūkio moks 
lo ir gamybos žurnalas (mė
nesinis) “Socialistinis žemės 
ūkis”. Prenumeratos kaina 
- metams 24 rubliai.

Svetimieji apie Lietu- 
fe - v’us

Prezid. Eisenhoweriui ir 
premjerui Edenui po Vašing 
tono konferencijos paskelbus

kulkosvaidžių bokštus, kvies 
dama amerikiečių pačius sa

Anapus geležinės uždangos.

MŪSŲ LIETUVA 1956 m. kovo 3 d.

Ar žinai kad... 1955 m. liepos mėo. tarp Europos ir Amerikos kas 17 minutų išskrisdavo 
vienas prekybinis lėktuvas.

Rusų agronomų delegacija taip susižavėjo Amerikos gyvuliais, kad grįžda 
mi nupirko 60 bulių ir pasiuntė Rusijon.

Šiaurės polius tam tikroje epokoje buvo arti Havajų. Tyrimai magnetinių 
uolų, šiandien po ledu, rodo, kad tas laikas buvo prieš 600 milijonų metų.

“vad. Vašingtono deklaraciją” 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas kreipėsi į visas lais
vąsias tautas, skatindamas iš
samiai susipažinti su minimo 
sios deklaracijos principais 
ir imtis visų reikalingų žygių 
jiems įvykdyti. PET seimas 
pareikšdamas savo solidaru
mą su minimaisiais principais 
pavergtųjų 9 tautų vardu pa 
brėžė, kad tol nenurims lais
vasis pasaulis, Vašingtono de 
klaracijoje paskelbtieji prin 
cipai ir tikslai bus įvykdyti.

Spaudoj nurodoma, kad da 
bartinė Vašingtono deklaraci 
ja esanti konkretesnė nei 
prieš 15 metų paskelbtoji At 
lauto eharta. Vašingtono de 
klaracijoje esą išreiškiami 
ne tik Vakarų demokratinių 
valstybių siekimai, pagrįsti 
tautų apsisprendimo principu 
bet kalbama ir apie tiesiogi 
nius uždavinius dabartinėje 
gyvenimo tikrovėje. Nors ir 
neminėdamos Pabaltijo vals
tybių vardo Amerika ir An
glija šioje deklaracijoje abi
dvi viešai ir oficialiai pasi 
sakė už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos išlaisvinimą iš bolše 
vikų jungo.

JÀV-se Deaware valstybė

Pranas Lembertas

Risciau Akmenėli
Risčiau risciau akmenėlį 
Aš didžių didžiausią! 
Iš už kalnų, tyrų smėlio 
Krašto tolimiausio...

Risčiau, risčiau akmenėlį 
Aš kiečių kiečiausią!
Kur auksinį jūros smėlį 
Baltija mūs prausia.

Risčiau, risčiau akmenėlį
Aš gražių gražiausią —
Atstatyti tėviškėlę
Mielą, mylimiausią

je «Kryžiaus karas už laisvę» 
vardo Amerikos antikomunis 
tinę organizacija Willmington 
vietovėje didelį plotą aptvė
rė spygliuotomis vielomis, ta 
riaiaų minų laukais ir įtaisė 

vo akimis pamatyti, kaip atro
do Maskvos geležinė uždaa 
ga Europoje ir kaip brangiai 
atsieina laisvė tiems pabėgę 
liams, kurie kiekvienais me 
tais pro tokią uždangą pras
munka į laisvę. Organizaci 
ja šiuo metu renka lėšas Ku 
ropos fLaisvės Komitetui ir 
minimiesiems pabėgėliams 
remti. “New York Herald 
Tribune” komentatorius H. 
Wolfe rašo, jog Stalinas ne 
išlaisvinęs pabaltiečius, bet 
juos tik pavergęs.

Konstantin Prinz von Bayern.
v

Vatikano Šešėlyje.
«Ko tu atvažiavai į Romą?» 

' «Kad kalbėti su popiežių 
mi!»

Po to trumpo žodžių pasi
keitimo - tyla, tik girdėti ai 
kštėje dviejų fo ntanų čiurle 
nimas apvalioje Šv Petro 
aikštėje - t i k snaudžiančios 
naktinės Romos tolimas mies 
to ūžesys, kuris panašus į jū 
ros ošimą, pridėjus didžiulę 
kriauklę prie ausies.

Kaip būna šalta Romoje 
kovo mėnesį!

Aš tai pastebėjau. Išniręs iš 
tamsos nepažįstamasis greta 
manęs irgi drebėjo. Jis lai
kė abi rankas giliai kišenėse 
Jis taipogi ir apykaklę aukš 
tai pastatė. Ir vėl aš gėrė 
jausi reginiu Michelangelo ku 
polo, fasado ir kolonadomis. 
Didžiuliai Vatikano kontūrai 
juodavo nakties dangaus fo

ne. Dangaus, kuriame tą va 
landę nebuvo žvaigždžių. Štai 
ga pasigirdo trumpas, karki
antis čirškimas paukščių, ku 
rių lizdai paslėpti tarp gzim 
sų atvirų Bemini halių. Pas- 
kui-metalinis vežimo dundėji 
mas grindiniu, bet ir tas gar 
sas užduso tarp mūro sienų 
Traštavere linkme.

Tada nepažjstamasai ištie
sė ranką rodydamas į vieną 
paskutinių langų viršuje deši 
nėj pusėj, kur vienišas apšvi 
estas langas atrodė pakibęs 
tarp dangaus ir žemės, ir pa 
sakė: «Ten budi jis. ..»

«Kas?» - paklausiau aš.
«Na kas gi», atkirto man, 

nepažįstamasis, «aišku popie
žius »

«Taip vėlai?» - suabejojau.
Bet vyras mane įtikino: Vi 

sada esti vėlu, kai jis eina ii 

sėtis».
Ir vėl mudu nutilome.
Bet šį kartą aš nebemačiau 

kupolo, nei stovyklų šešėlių, 
kurios tarsi sargybiniai stovi 
pastato viršuje, nebegirdėjau 
nei vandens čiurlenimo-mane 
traukė vien tik apšviestas 
kvadratas ten-augštai.

Pagaliau tas prie mano šo 
no norėjo sužinoti: «Ar esi 
kada su juo kalbėjęs?» Ir ne 
laukdamas atsakymo tęsė: 
«Aš gi su juo kalbėjau, lygi 
ai taip pat, kaip dabar su ta 
vimi kalbu.»

Aš susidomėjau nepažįsta
muoju ir kiek tai leido tamsa 
stebėjau jį arčiau. Jis gale 
jo būti Giuliano, mažas, vi
krus. bent profilis ir garba
nuotų plaukų šukuosena pri
minė plėšiką iš filmų.

Aš jo paklausiau: «Kada gi 
tu kalbėjai su popiežiumi?»

Jo atsakymas, buvo tikslus: 
«1943 metais, liepos mėnesio 
19-tą dieną ant San Lorenco 
griuvėsių.»

«Taip, galvojau aš ir nega 
Įėjau susilaikyti nepastebėjęs 
«Mano žiniomis, karo metu 
popiežius nėra Vatikano aplei 
dęs. Nebuvo net Castel Gan 
dolfo, Alaban kalnuose, kur 
jis paprastai išvyksta vasaros 
karščiams užėjus O tu nore 
jai jį sutikti 1943 metais San 
Lorenco griuvėsiuose?»

«Tu esi kvailas», atkirto jis 
man su pasigailėjimu. «Tu 
net negali, prisiminti liepos 
19-tos dienos. Kas tu esi pa 
galiau?» - «Aš esu turistas», 
pasakiau jam, «ir vadinuosi 
Konstantinas».

Jis pagarbiai nusilenkė.
«0 aš esu Sandro. Sandro 

M., bedarbis, komunistas».
«Tai ką komunistas turi 

bendro su tuo?» norėjau suži 
noti, galvos linkterėjimu nu 
rodydamas popiežiaus langą.

«Tu turi suprasti» - jis pa 
trynė ranka smakrą, pasikra 
pštė - «kaipo komunistas, aš 
žinoma esu prieš tai»- jis pla 
čiu rankos mostu apibrėžė 

prieš mus iškylantį Vatikano 
siluetą - « bet kaipo Sandro, 
aš esu už jį»- jis bakstelėjo 
pirštu į apšviesto lango pusę 
«už popiežių. Nes, kada lie
pos 19-tą dieną, tai buvo vi
durdienį...

«Na, sakyk pagaliau, kas 
tada įvyko?» spyriausi nekan 
iriai.

«Kodėl taip skubėti, Kons 
tantinai. Pirmiausia sėsk vi 
sai patogiai arčiau manęs ir 
duok man cigaretę.

Tada aš atsisėdau greta jo 
ir laukiau tamsoje iki jo bur 
noje sužaižaruos mana pasiū 
lytos cigaretės degantis ga
las.

«1943 metais, liepos 19-toji 
buvo toji diena, kada pirmos 
bombos nukrito į Romos mi
esto ribas», pradėjo jis savo 
pasakoji mą, pridurdamas 
“ questo maledetto inglese ! ’’

«Bet, Sandro», negalėjau su 
silaikyti nepastebėjęs - anglo 
saksai buvo tada tavo drau
gai, man rodosi, jie buvo ta
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šventasis Kazimieras.
Šv. Kazimieras savo kilme 

yra tikras lietuvis. Lenkišku
mo žymės jame nėra jokios. 
Jis kilęs iš Gedimino giminės. 
Tai giminei priklausė ir Šven
tojo tėvas - Kazimieras Jo
gailaitis, didysis Lietuvos ku
nigaikštis ir Lenkijos kara
lius. Šv. Kazimiero senelis, 
Jogailos ketvirtojo žmona, bu
vo lietuvaitė, Alšėnų kuni
gaikštytė Sofija, augus Vilni
aus krašte. Šv. Kazimiero 
motina buvo kilusi iš Habs- 
burgų, imperatoriaus Albrech
to antrojo duktė E!zb eta, 
austrė. Lenkų tauta nedavė 
šv. Kazimierui nė vieno savo 
lašo kraujo.

Šv. Kazimierą lenkai savi
nas! kad šv. Kazimiero tėvai 
(Kazimieras ir Elzbieta), bu
vo ne vien didieji Lietuvos 
kunigaikščiai, bet ir Lenkijos 
karaliai. Po Jogailos mirties 
Lenkijos karaliumi buvo iš
rinktas jo sūnus Vladislovas, 
kuris neilgai valdęs žuvo ko
voje su turkais prie Varnos 
(1444).

Jo brolis Kazimieras Jogai
laitis buvo pirmas didysis 
Lietuvos kunigaikštis suėmęs, 
abu kraštus į savo rankas.

Tačiau į Lenkiją buvo įsi
leistas tik po ilgų derybų 
ir Lietuvos bajoramsu žtikri- 
nus plačias previlegias. Jis 
taip pat liko ir didžiuoju Lie

tuvos kunigaikščiu, nors ir 
Krokuvoje užsidėjo Lenkijos 
karaliaus vainiką.

Šv. Kazimieras gimė Kro
kuvoje 1458 metais spaliaus 
3 d. Tačiau dėl to vieno fak 
to, kad šventojo tėvas buvo 
lenkų karalius, negalima sa 
kyti, kad jo sūnus buvo len
kas.

Šv. Kazimiero gyvenimas, 
žiūrint žmogiškomis akimis 
buvo tragiškas. Tėvas buvo 
ji nužiūrėjęs palikti savo vie 
toje. Šv. Kazimiero laukė 
žėrinti pasaulio garbė, papu 
ošta turtais, valdžia ir galybe 
o sulaukė jo ankstyva mirtis 
Vos tik prasiskleidęs jaunys 
tės žiedu, neišgyvenęs nė pil 
nų 26 metų, tas gražaus vei 
do, tamsių akių ir juosvų 
plaukų švelnus jaunikaitis pa 
liko šį pasaulį. Paliko jis tė 
vą dideliam skausme ir savo 
tautą liūdesy, Šv. Kazimiero 
mokytoju buvo istorikas Jo
nas Dlogušas. Šv. Kazimie
ras buvo gabus. Dlugušas 
apie jį rašo, kad tai buvo 
“puikus, retų gabumų ir nuos 
tabaus mokslumo jaunikaitis 
Tėvas jį labai mylėjo. Moky 
tojas jį ir jo brolius supažin 
dino su tėvo ir senelių kraš 
tu, Lietuvos valstybe ir jos
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Ar žinai... kad bitės pirmoj eilėj renka medų nuo spalvuotų žiedų. Kvapas nesvarbu.
Ford Motor fabriko darbininkai sumontavo automobilį per 58 sekundes. Viduti

niškas laikas vieno automobilio sumontavimo yra 90 sekundžių.
Opalas (spalvuotas kvarcinis akmuo) susprogsta staigiai pakeitus temperatūrą.

istorija. Jaunas karalaitis ge 
rai mokėjo ir lotynų kalbos 
Su dvasininkais jis lotyniškai 
pasikalbėdavo. Taip pat lo 
tyniškai sveikindavo Kroku
voje svečius ir pasiuntinius, 
kaip buvo priimta tuo metu 
kartais pasakydamas gana ii 
gas prakalbas.

(B. D.)

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

Kotryna Grugaitytė

ŠV. KAZIMIERUI
Kai vieversėliui giedant 
pavasaris nubus, 
baltam lelijos žiede 
Valdovas ir Žmogus

suvirpins šimtmečius dalijančius, 
ir vardas Jo per visą šalį 
šimtais aidų mums nuskambės.

Tada matysi, broli, tu, 
nužemintą ir tylų
spektre Jį rytmečio žarų 
varpams dar neprabilus,

Anapus geležinės uždangos.

kai puola žemėn kryžiumi 
prie rūmų Tėvo Visagalio, 
netrokšdams sosto nė garbės.

Bedugnėn metams riedant 
tegu mums gyvas bus, 
baltam lelijos žiede 
Valdovas ir Žmogus.

da komunistų sąjungininkai».
Jis pažiurėjo iš šalies į ma 

ne svarstančiai: “Che disgra 
ciato!”

«Ir jų bombos», tęsiau tvir 
tai, «buvo skirtos tavo prie 
šams fašistams.

Jis nusikeikė pats sau: 
“Che cazzodi cacare!”

«Nesikeik», tariau jam, «nes 
popiežius gali tave išgirsti» 
Jis tuoj pat nutilo. Tarp to 
lyn nusitęsiančių Bemini ko 
lonadų aidėjo: cacare - caca 
re...

«Visada, kai aš pagalvoju 
apie liepos 19-tąją», atsiprašė 
jis pašnabždomis, «turiu nusi 
keikti. Aš greit pasiduodu 
susijaudinimui. Kai aš pagal 
voju, kad bombos nepataikė 
į fašistus, nei į vieną vokietį, 
bet į mūsų moteris ir vaikus 
ir draugus» - jis nurijo pas
kutinį keiksmą - nutilo.

Aš atsargiai pradėjau: San 
dro, tu juk norėjai man papa 
šakoti, kaip atsitiko, kad tu 
kalbėjai su popiežiumi.»

«Žinoma, žinoma, tą aš ir 
darau. Kada bombos nukrito 
-tie miegaliai net pavojaus 
nepaskelbė - popiežius sėdėjo 
kaip dabar ten viršuje. J i s 
nieko blogo negalvojo, kai 
suūžė motorai, taip kaip ir 
aš. Ištisais metais jie skris 
davo virš mūsų, bet jokia 
bomba nebuvo nukritusi. Mes 
romėnai sakydavome: popie 
žius yra mūsų priešlėktuvinė. 
Kam gi mums eiti į rūsius!

Bet tą popietę įvyko kitaip 
Kada sudrebėjo Vatikano šie 
nos popiežius jau viską žino 
jo. Jam nereikėjo laukti, kad 

dūminiai grybai ir dulkių de 
besys patvirtintų sprogimus».

«Kaip gi taip?» - «Nes po
piežius visada viską pirmiau 
šia žino. Tu abejoji? Gal tu 
esi pagonis?».

Aš pagalvojau balsiai «Ni 
čevo».

«Kas tai per kalba?» nepa 
sitikėdamas paklausė Sandro.

Atsakiau jam: «Rusų».
«Gerai!» - tarė pliaukšterė 

jęs sau per šlaunį. Nuramin 
tas jis tęsė: «Popiežius pa
šaukė per telefoną: pronto! 
Automobilį ir kasą! «Jis sūdė 
jo rankas tarsi piltuvėlį. Ar 
gi nevisi italai artistai!

«Taip, bet kam gi kasą», 
stebėjausi aš.

«Na ir kam gi», pamėgdžio 
jo mane Sandro, «gal kad įsi 
tikinus, kad jo liros nepalies 
tos randasi visos krūvoj? — 
Blogai tu pažįsti mūsų Papą 
Pijų. Pronto! paskambino jis 
prašau čia su pinigais, kad 
galėčiau jais prisikimšti kiše 
nes, tai visa turiu padalinti 
vagšams.

Ir kaip buvo ištikrųjų?
Įvyko štai kas. Stebėtojai 

iš Vatikano stogo pranešė, 
kad pirmas taikinys buvo San 
Lorenco kvartale. Popiežius 
davė telefonu įsakymą: Auto 
mobili - jokio palydovo - tik 
Monsenjoras Montini mane 
palydi. (Montini-vienas popi 
ežiaus asmeninių sekretorių). 
Toliau sekė nurodymai Vati 
kano įstaigoms: Susirinkti vi 
sus atliekamus pinigus, net 
šv. Petro bazilikos iždą ir 
pranešti kasai, kad atsiimti 
mes patys tuojau atvyksime 

Kaip visada, kada popiežius 
kalba apie savo asmenį, jis 
sako «Mes».- Jo Didenybės 
daugiskaita yra įrašyta popie 
žiaus protokoluose ir vartoja 
ma oficialiuose pasikalbėji
muose.-

Popiežius gavo daugely ry 
šalelių įpakuotus apie du mi 
lijonus lirų, - visa ką skuboje 
galima buvo išgauti. Lauki
ančiame automobyje, be po
piežiaus ir Montini, užėmė 
vietas dar du valdininkai, ku 
rie turėjo tuos pinigus išda
linti nukentėjusiems. Auto
mobilis paženklintas Vatika
no numeriu išvažiavo dar lai 
ke bombardavimo iš Varpų 
posūkio į šv. Petro aikštę ir 
pasuko San Lorenco linkme 
Pasiliko vienas kitas nuste
bęs frakuotas diplomatas. Jie 
buvo užsisakę audiencijai ir 
popiežius skubėdamas pro ša 
lį prieškambary jiems šukte 
Įėjo: «Jei tęsis toliau bombar 
davimai, aš pasitrauksiu į pa 
vojfngiausią Romos parapiją 
ir ten dalinsiuos su žmonė
mis likimu».

Tai - smulkmenos, kurių 
Sandro negalėjo žinoti, nes 
tą 1943 m. liepos 19-tą dieną 
jis buvo sprogimo pažadintas 
iš savo popietinio poilsio, ka 
da jis netoli San Lorenco ba 
zilikos, užtraukta ant nosies 
skrybėlė išsitiesęs snaudė. 
Staiga sutirštėjo aplink dul 
kės, baltos kalkių dulkės, ku 
rios degino kūną įsisiurbusi
os po marškiniais. Kada au 
syse praėjo apkurtimas, jis 
išgirdo plona ve kiantį balse 
lį: “Mama mia, mama mia—”

Ir taip jis man pasakojo, 
kaip automobilis atvažiavo 
net iki griuvėsių, uždariusių 
gatvėj pravažiavimą ir savo 
didžiausiam nustebimui San
dro pamatė iš jo išeinančią 
baltą, liesą, neatpažįstamą po 
piežiaus figūrą.

Į nelaimės vietą popiežius 
atvyko ankščiau, kaip bet ku 
ris valdžios įgaliotinis, ar va 
Istybės atstovas. “11 papa-il 
papa” - nuskambėjo tolyn per 
gatveles, ir išsiblaškę, išsisia 
pstę, krūvon suvirtę, užgnia 
užtu kvėpavimu, bijantys pa 
judėti, žmonės išlindo. Už
miršdami baimę, jie plaukė į 
aikštę prieš sugriautą bazili 
ką, norėdami jį savo akimis 
matyti, savo rankomis jį pali 
esti.

Per tą patį bombardavimą 
buvo pataikyta į Veranokapi 
nes ir ten bomba išdraskė 
popiežiaus giminių Pacelli 
šeimos rūsį. Bet tuo metu po 
piežius nekreipė į tai dėme
sio.

Sėdinčio prie mano šono 
pasakotojo akys buvo plačiai 
išplėstos tamsoje ir degė juo
dai. Susijaudinimas vėl jį a- 
pėmė. Laikydamas lūpų kam
pe virpančią, raudonai žaiža
ruojančią naują cigaretę jis 
kalbėjo.

«Aš buvau priėjęs prie po
piežiaus taip arti, kaip dabar 
prie tavęs. Mes stovėjome ap
supti kareivių ir civilių. Vie
ni, susijaudino pagauti tylė
jo, kiti kalbėjo mosikuodami 
rankomis, dar kiti tyliai sau 
verkė. Popiežius žiūrėjo į 
griūvėsiu krūvą bazilikos vie 

toje. Jis buvo visiškai išbalęs 
Jis palengva ištiesė plačiai 
rankas, «- Sandro nesąmonin 
gai padarė tą patį-» ir žengė 
griuvėsių link. Jis pakilo ant 
jų, tiesus, neklumpantis, vis 
augščiau iki viršūnės. Aš, ap
supančių stumiamas, veržiau
si paskui. Popiežius stovėjo 
aukščiau ties manimi. Jis vis 
tebelaikė plačiai ištiestas ran
kas. Kad tik jis nesusižeistų 
nenukristų, galvojau aš. Jis 
atrodė «Sandro akimirkai del
sė ieškodamas tinkamo išsi
reiškimo «taip silpnas. Tada 
jo kelys sulinko po baltu 
apdaru. Aš kuris stovėjau 
žemiau jo; pastebėjau tai. 
Jis norėjo atsiklaupti ant 
griūvėsiu, pasimelsti, kaip 
bažnyčioj. Aš nuėmiau savo 
švarką. Aš jį numečiau jam. 
Jis ištiesė jį po savo keliais. 
Ir tuo momentu jis liūdnai 
pažiūrėjo j mane, ir man ta
rė: «Aš tau dėkoju», Aš bu
vau begaliniai laimingas, nes 
jis į mane prakalbėjo, tik į 
mane vieną, ant San Loren
co griūvėsiu. Ir aš jam at
sakiau: «Aš tai mielai Tau 
padariau. Tu esi liūdnas, nes 
mums blogai. Ir todėl” - Sand 
ro pašoko, išspjovė cigaretės 
nuorūką ant grindinio ir ją 
sumynė - “ir todėl aš esu už 
popiežių”.

«Žiūrėk», sušukau aš «ten 
aukštai lange šviesa užgęso».

Jis atsigręžė pasižiūrėti.
«Tiesa», pasakė Sandro, 

«dabar jis einadlsėtis. Paga 
liau, popiežius taipogi tėra 
tik žmogus».
Vertė Halina D. Mošinskienė.
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Visi I Lietuviu Kalbos Pamokas!
MIELI VAIKUČIAI!

Šių metų kovo mén. 1 die 
ną prasidėjo mokykloje lietu 
vių kalbos pamokos. Praėjo 
siais mokslo metais jūs gerai 
tas pamokas laukėt ir pada 
rėt nemažą pažangą lietuvių 
kalboje. Šiais mokslo meta 
is pasirodykit dar stropesni, 
dar geriau stenkitės mokytis 
lietuvių kalbos Tuo jūs pa 
darysit didelį džiaugsmą sa
vo tėveliams, mokytojams ir 
visai lietuviškai visuomenei 
Tegu nebūna nė vieno lietu 
vių vaiko, kuris nelankytų lie 
tuvių kalbos pamokų ir nesis 
tengtų išmokti lietuviškai kai 
bėti, skaityti ir rašyti.

Stasys Laucius ;

KNYGOS.'
Knygos, mano knygos 
mokslo mano kieto, 
pas mane jos švarios, 
pas mane jos vietoj.

Man brangus kiekvienas 
puslapis ir žodis.
Mėgiamiausios knygos, 
kur man kelią rodo

Vienos kursto širdį, 
kitos moko tirti, 
kad žmogum gyventum 
ir kad būtum tvirtas.

Svarsto jos dalyką
didelį ir smulkų,
apie saulės amžių, 
apie žemės dulkę.

Knygos mano, knygos, 
draugės, patarėjos!
Ačiū tiems, kur grūdą 
mano protai sėja.

--— —-— 

Kodėl aš nieko 
neturiu?

Gyveno toks vienas bernai 
tis. Didelis vargšas jis buvo 
nieko pasaulyje neturėjo. Ap 
sitaisė kartą, kaip galėjo, ir 
išėjo jis į platųjį pasaulį. Ką 
tik sutikęs vis klausia:

— Kodėl aš nieko neturiu?
— Ar moki kokį nors dar 

bą dirbti?
— Ne, nemoku.
— Tad iš kurgi tu ką nors 

turėsi, jei nieko nemoki ir 
nedirbi?

Taip jam atsakydavo sutik 
ti žmonės. Bet jis, nieko ne-
paisydamas, ėjo toliau ir vis 
klausinėjo, kodėl nieko netu 
rįs. Beeidamas pateko į vie 
ną miestą. Eina per tą mies 
tą ir žiuri: sodas, o tame so 
de va'ikščioja kunigaikštis su 
kunigaikštiene. Prieina prie 
jų ir klausia:

— .Kodėl aš nieko neturiu?
— Ar moki skaityti, rašyti, 

arba šiaip kokį nors amatą?
— Ne, nemoku z
— Tad iš kurgi tu ką nors 

turėsi, jei nieko nemoki?
Eina vargšas toliau ir ma

to: to paties kunigaikščio rū
mai, rūmų prieangyje sėdi 
kunigaikščio duktė. Prieina 
jis prie jos ir klausia:

Daugelis svetimtaučiu žy
mių žmonių gėrisi ir žavisi 
lietuvių kalbos gražumu. Tad 
kokia mums turėtų būti gė
da, jeigu mes nemokėtume 
tokios gražios ir turtingos sa 
vo tėvelių kalbos. Ir žinokit 
gerai, kuo daugiau kalbų 
mes mokėsime, tuo gyvenime 
daugiau pasieksime, tuo ir 
pats gyvenimas bus gražes
nis ir įdomesnis. Kiekviena 
išmokta kalba yra žmogui di 
delis dvasinis turtas, kurio 
niekas ir niekad negalės iš 
mūsų atimti.

Tad visi, kaip vienas, į lie 
tuvių kalbos pamokas!

— Kodėl aš nieko neturiu?
-- Ar tu jau vedęs?
— Ne, nevedęs dar.
— Vesk ir turėsi! - atsakė 

kunigaikštytė.
Vargšas nusijuokė ir nuėjo 

toliau. Kunigaikštis pastebė 
jo jį besijuokiantį jam užėjo 
didelis noras patirti, ką jo 
duktė bus pasakiusi.

— Ko tavęs tas žmogus 
klausinėjo.

— Ogi paklausė, kodėl jis 
nieko neturįs.

— Na, ką gi tu jam atsa
kei?

— Nesakysiu ..
— Pasakyk!
— Nesakysiu!
Nors kaip Įmanydamas spy 

rė kunigaikštis ją, kad paša 
kytų, tačiau niekaip negalė 
jo prispirti. Tada pasiuntė 
tarnus, kad surastų jam ta pa 
tį žmogų ir atvestų. Tarnai 
tuojau surado ir atvedė. Ku 
nigaikštis klausia:

— K o tu kunigaikštytės 
klausei?

— Klausiau, kodėl aš nie
ko neturiu.

— O ką ji tau atsakė?
— Vesk ir turėsi!
Kad supyks kunigaikštis 

ant savo dukters: • Kaip tai 
- sako: - Jis nevedęs dar ir 
tai taip vargingai gyvena, o 
kas bus, kai ves ir vaikų su 
silauks? Kad tu taip patarei 
eik dabar ir gyvenk su juo.

Kunigaikštis išvarė savo 
dukterį kartu su tuo vargšu 
bernaičiu. Nuėjo juodu į ki 
tą miestą ir susituokė. Da
bar galvoja: iš ko čia prade 
ti gyventi? Kaip toliau vers 
tis? Kunigaikštytė pagalvoju 
si sako:'

— Aš persivilksiu prastės 
niais drabužiais, o šituos ge 
rnosius kunigaikštiškus mano 
drabužius nuneši pas tą pir
klį, kur mano tėvas visada 
pirkinius ima, ir parduosi.

Skaito laikraštį Petrukas 
Barborytė aplink sukas 
Vargšė mūsų Barborytė, 
Ji nemoka dar skaityti. 
Bet mokyklon ji greit eis 
Tada viskas pasikeis.

Jei klaustų, kieno tie drabuži 
ai, atsakyk, kad lavo pačios.

Nunešė vargšas drabužius 
pas pirKlį ir siūlo, kad pirk
tų. Pirklys bematant paklau 
sė:

— Iš kur tu tuos drabužius 
gavai?

— Tai mano pačios.
— Ak tu, valkata! suriko 

pirklys:- Tu juos pavogei!
— Ne, tai mano pačios,- vis 

tvirtinąs vargšas.
Pirklys nepatikėjo ir pak

vietė policiją, kad.suimtų tą 
vagį. Policija vėl klausia:

— Iš kur tuos pačios dra
bužius gavai?

— Tai mano pačios.
— Jei bus tavo pačios.- pa 

sakė pirklys:- tai aš atiduo
siu visus savo turtus.

— Gerai...
Suėmė vargšą, o pirklys pa 

sirašė, kad atiduos visus savo 
turtus, jei tie drabužiai bus 
jo pačios. Dabar policija pa 
klausė:

—- O kurgi yra ta tavo pati?
— Nugi ten, užmiestyje: lau 

kiantį manęs■’pargrįž'ant.
Nusivedė pas kunigaikštytę 

Kai tik pamatė, tuojau visi 
ją pažino. Kunigaikštyte su 
barė juos:

— Kam jūs varginat tą 
žmogų? Juk tai mano vyras

Pirklys nuleido nosį, nes 
turėjo atiduoti vargšui visus 
savo turtus.

Persikėlė vargšas su kuni 
gaikštyte į pirklio namus. Vis 

ko turi, tik reikia dar pinigu. 
Nuaudė kunigaikštytė juostą, 
išsiuvo brangiais akmenimis 
ir paliepė savo vyrui, kad 
neštų parduoti. Vargšas pri 
si rišo ta juostą ant žalgos (ži 
nai, kai prastas žmogus) ir 
nešiojasi no miestą. O tame 
mieste tiktai vienas pirklys 
teturėjo panašių juostų. Pama 
tė jis tą žmogų pardavinė
jant ir klausia:

— Iš kur tu gavai tą juos 
tą?

— Tai mano pačios.
— Prisipažink, kad pavo

gei!
—- Ne - tai mano pačios.
Tuo tarpu prisirinko daugi 

au pirklių ir visi kaip vienas 
ėmė tvirtinti, kad ta juosta 
vogta. Vargšas vis spyrėsi, 
kad tai jo pačios. Sudėjo ta 
dą pirkliai po du tūkstančiu 
ir sako:

— Jei ta juosta bus tavo 
pačios, tai pinigai tegul bus 
tau

Kai vargšas atvedė juos 
pas kunigaikštytę, tai ta pra
dėjo bartis ant pirklių, kam 
jos vyrą be reikalo užkabinę 
ja. Pirkliai nusigando, atida
vė vargšui sudėtus pinigus ir 
sugrįžo namo, kaip šunį lupę.

Dabar jau visko užtektinai: 
ir pinigų ir šiaip jau visokių 
gėrybių. Visai patenkintas gy 
vena vargšas su kunigaikšty
te. Štai ir atsiunčia tas kuni 
gaikštis (visai nežinodamas, 
kad senojo pirklio nebėra) sa

VILA BELOS POPIEČIU LAN 
RYTOJU PADĖKA.

Vila Belos popiečių lanky 
tojai paskutiniu metu turėjo 
didelių išlaidu, būtent, ruošda 
mi Kalėdų Eglutę ir ypatin
gai daug išlaidų turėjo statant 
salėje sceną. Toms išlaidoms 
padengti š/m. vasario 26 die 
ną buvo suruošta loterija.

Reikia pažymėti, kad suru 
oštai Eglutei ir scenai įruošti 
dalį išlaidų padengė pinigais 
ir darbu aukotojai, kuriems 
Popiečių lankytojų vardu, ta 
riu bendrą nuoširdų ačiū. Vi 
si jie sužymėti Popiečių Vei 
klos Knygoje. Toji knyga už 
vesta tam, kad nereiktų kiek 
vieną kartą rašinėti į spaudą 
Metams praslinkus apie kiek 
vieną pasidarbavusįjį asmenį 
bus paskelbta išsamiai.

Ši kartą tepaskelbsime pri 
sidėjusius prie loterijos suru 
ošimo. Būtent, fantais prisi
dėjo šie asmenys: Ona Ada- 
mavičienė, Juozas Lukoševi
čius, Zenonas Bačelis, Magda 
Iena Vinkšnaitienė, kun Juo
zas Šeškevičius, Halina Mo- 
šinskienė, Veronika Skurkevi 
čienė, Julija Silickienė, Bro 
nius Šukevičius, Jadvyga Va 
leikienė, Anele Krutulienė, 
Antanina Gudavičienė, Jonas 
Tyla, Jieva Katkienė, Juozas 
Jankauskas, Pundzevičienė, 
Marija Gorauskienė, Pranas 
Gudas (gyv. Amerikoje), Pe
tras Makuška, Klemensas Jū 
ra, Jonas Kaupas, Albinas Jo 
čys, Elzė Braknienė, Jonas 
Kazlauskas, Juozas Galvonas 
Juozas Masiulis, Irena Skur 
kevičiutė. Gražina Gudavičių 
tė, Genė Teresevičienė, Karo 
lė Pažėraitė, Vila Belos Tėvų 
Komitetas ir “Mūsų Lietuvos” 
redakcija paaukojo vieną me 
tinę prenumeratą (laimėjo Gra 
žiną Gudavičiūtė). Be to, 
Ona Žibiene ir Regina Jūrie 
nė savo išloštus fantus pado 
vanoję sekančiai loterijai.

Loteriją pravedė: Jonas 
Kaupas, Veronika Skurkevi- 
čie»ė, Karolė Pažėraitė, Ka 
zys Musnickas, Anelė Krutu 
lienė, Vilius Pindzevičius, Er 
nestas Skurkevičius ir kiti. 
Loterijai vadovavo Genė Te 
resevičiene. Girą pagamino 
Veronika Skurkevičienė ir 
Anelė Krutulienė.

Didelis A Č I Ú visiems!
Vila Belos Popiečių Vedėjas 

vo tarnus, kad išduotų tiek ir 
tiek pirkinių. Kunigaikštytė 
sako (o ji buvo taip padariu
si, kad jos nepažintų):

— Tegul pats kunigaikštis 
atvažiuoja: kitaip neišduosim.

Tarnai sugrįžo ir papasako 
jo. Kunigaikštis baisiai perpy

— Kaip? Aš pats turiu va
žiuoti? Na! Pakinkykit tuojau 
arklius!

Pakinkė. Kunigaikštis sėdo 
ir išvažiavo. Nuvažiavęs grei 
tai^iššoko’. iš karietos ir tie
siog į vidų. «Na!» - niršo už
sidegęs.- Pamokysiu aš tą iš
puikusį pirklį. Ir koks jo bu
vo nustebimas, kai pažino sa
vo dukterį.g.; Negreit atsikvo 
šėjo... Atgavęs žodį, pasakė 
jis: «Kaip tu čia patekai?»

Duktė papasakojo tėvui vi
sa, kas atsitiko. Pyktis jam 
nuslūgo, ir jis patenkintas ju 
okėsi. Paskum užrašė jiems 
pusę savo turtų ir iškėlė pui 
kias vestuves.

Tose vestuvėse ir aš buvau: 
kuodelyje sėdėjau ir į vestu
vininkus žiūrėjau. Ką girdė
jau ir mačiau, žodis žodin už 
rašiau.
v Liaudies pasaka.
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COMPANHIA BHUS 23$ ^FIHADOIIES
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

JWJ«I ■sssnenijHueBBBOaiifttBiia’jaeioiiiaaaBBHEaBasiiBBBBBno 
«OBBKisaiswwwsMMuatBtintBSBBa iHki»«u»c»o«sasū«wniiaa<eiH«t<HB

Rua Javaės, 626 -- São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 j 
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO1
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Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siūlo

hnobiliaria Alto do Guaporé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

"’J’®’ asaanBBBBMB

MŪSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

pusi. 5

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
«■■b -B»bRBBBMtiaB>BBa0aaBBetigBBBaasriv<i>iBUDNafta

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A-

103MÀ©/ CAKIRIIERI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

uodas bet skanus.-
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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— Casa 
kovo.

- Vila
15, 16, 17

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

virtadienį) S vai. vakare para 
pijos bažnyčioje.

PADĖKA.

Vasari© 16-tosios minėjimo 
rengimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja minėjimo programos 
dalyviams: prelegentams, L. 
K. B. chorui, solistams: komp. 
J Stroliai ir p. K.Ambrozevi- 
čiui, pianistėms: p-lei Rita 
Sprogis ir p-lei R. Steponai
tytei, tautinių šokių ansem- 
blio vadovei p. Zitai Levic
kaitei - Juškienei, už gražią, 
ir kultūringą programą. Tai
pogi dėkojame kun. Arminui 
už straipsnius portugalų kal
ba propaguojančius musų tė
vynės vardą Brazilijoje. Ypa
tinga^ pedėką reiškiame p. 
Alt Žibui už šios šventės nu- 
filmavimą ir parodymą jos 
du sykius televizijoje, be to 
už patalpinimą straipsnių a- 
pie Lietuvą brazilų spaudoje 
ir tikrai nuoširdų šio mums 
reikšmingo minėjimo prapa- 
gavimą. Dėkojame ir visiems 
tiems, kurie tuo ar kitu bū
du yra prisidėję prie minė
jimo parengimo, jo pravėdi- 
mo ir piniginę paramą.

Minėjimo Rengimo 
Komisija.

PRANEŠIMAS.
Vasario 16-tosios rengimo 

komisija praneša visuomenei, 
kad už programas buvo su
rinkta viso 3.388 kruz. Su
rinkti pinigai buvo skirti mi
nėjimo išlaidoms padengti. 
Išlaidų turėta 2342 kruz. 3.388

2.342
Liko 1.046 kruz.

Komisijos nutarimu šioji su 
ma pasiųsta Vasario 16-tosios 
vardo gimnazijai paremti.

Minėjimo Rengimo 
Komisija.

LIETUVOS KONLULAS 
GUBERNATUROJE.

Š/m. vasario mėn. 24 d. Lie 
tuvos Konsulas .Aleksandras 
Polišaitis lankėsi Gubernatu 
roję pareikšti Jo Ekscelenci 
jai Ponui Dr. Janio da Silva 
Quadros São Paulo Guber
natoriui padėką už sveikini
mus ir linkėjimus Vasario 16 
d, proga.

PADĖKA.

Šiuo nuoširdžiai dėkoju vi 
sieros už sveikinimus ir lin
kėjimus Vasario 16 d. progą.

São Paulo, 1956 m. vasario 
mėn. 25 d.

A. Polišaitis 
Lietuvos Konsulas

iKtihiliiiinillitiiHihilli iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiihiihiHiilliilh {iliiiliiiiitfliili'.iiKiliiimiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiNiiiiiiHliiilliiHiifiHikittiiliHiiiilli įmingi

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS

Registrado no C; Ri C. eob o n.o 551 . x

i PraQa São José, 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
| Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas
f. Transferencias de firmas
g Cor,t,rat. na Junta Comercial 
g Dis‘-at. na Junta Comercial 
iw Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
m,
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PRANEŠIMAS

Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je praneša, kad norintieji gau 
ti pasiskaityti lietuvišku kny
gų, gali jas gauti L.S.B. kny
gyne, Dr. V: Kudirkos v. mo
kykloje, rua Lituania, 67 - 
Mooca, kiekviena trečiadieni 
nuo 20 iki 22 vai.

Knygyninkas.

«TUŠČIOS PASTANGOS»

Kad nebūtų tuščios pastan
gos, tai kiekvienas lietuvis tu 
ri būtinai pamatyti šį įdomu 
veikalą, kuris bus pastatytas 
L.S.B. vakare š. m. balandžio 
7 d.

Vyresnieji, kurie nori prisi 
minti lietuviškus papročius, o 
jaunesnieji pamatys, koks gy 
venimas buvo Lietuvoje, kaip 
piršlybos, vestuvės ir, ben
drai, lietuves kaimo idilija, 
tad nepraleiskite progos atsi 
lankyti į šį vakarą. Pakvieti
mai jau yra platinami. Juos 
galima gauti S-gos mokyklo
se ir pas S-gos narius. Pasi
rūpinkite iš anksto, nes skai
čius yra apribuotas ir prie 
įėjimo nebus parduodami.

— Ateinantį sekmadienį šv. 
Kazimiero šventė. O Kazimie 
rų turime apsčiai. Štai pa- 
vysdžiui kun. Miliauskas, Na 
rusivicius, Ambrazevičius, Au 
senka, Bratkauskas, Bacevi
čius, Baužys, Matuzonytės, Aš 
kinis, Vilinskis, Paukštis. Nuo 
širdus musų sveikinimai Ka
zimierams,

— Mokytojas Henrikas Na 
dolskis už keletos die 
nų išvyks mokytojauti Prezi 
dente Wenceslau, už 700 klm. 
nuo S. Paulo. Mums nuosto 
lis, nes neteksim rimto, pa
vyzdingo inteligento, sekmin 
gai dirbantį katalikų akcijos 
darbą. Bet ten žada pabūti 
mokytojaus gimnazijoje, tik 
metus laiko. Lauksime grįž
tant į mūsų tarpą.

PAJIEŠKOJIMAS

Aleksas Račkys iš J A. 
Valstybių pajieško savo se
sers Kotrynos Račkytės Janu 
šauskienės, gyv. Brazilijoje 
kilusios iš Butrimonių parapi 
jos, Alytaus apskr. Atsiliepti 
šiuo adresu: Petras Kazlaus
kas, Erezeano 3082, Bs. Aires 
Petras Kazlauskas turi žinių 
nuo brolio Aleksandro Rač
kio iš š. Amerikos.

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Restoranas Jurubatuba
Kurio savininku yra visiems gerai žinomas Valdemaras 

Jasiulionis, buvo pašventintas ir atidarytas vasario mėn. 25 
d. Pašventinimo apeigas atliko kun. P. Ragažinskas.

Kadangi V. Jasiulionis turi daug pažinčių,' tai ir į nau
jo restorano atidarymą suvažiavo šimtai žmonių. Pastatas 
naujas nors dar nevisai baigtas, bet jau yra pakankamai vie 
tos ir nemažai viešnagei suruošti. Vieta tikrai romantiška. 
Namas apsuptas medžiais, o už poros šimtų metrų ežeras.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

V. BELOJE GYVENANČIŲ 
LIETUVIŲ ŽINIAI!

Inž. Z. Bačelio dėka V. Be 
los popiečių lankytojai gavo 
pašto dėžutę Centriniame Paš 
te.

V. Belos popiečiai siūlo V. 
Beloje gyvenantiems lietu
viams šia dėžute pasinaudoti. 
Paštą bus galima atsiimti 
kiekvieną sekmadienį Vyt. 
Didžiojo mokyklos patalpose.

Jei kas norėtų paštą gauti 
į namus tą pačią dieną, tie 
turės susitarti ,s.u kuriuo nors 
popiečių lankytojumi.

Paštas bus parvežamas kas
dien.

Visi,kurie šia siūloma leng
vata norite pasinaudoti, savo 
laiškuose paduokite adresą 
šitaip:

(Vardas ir pavardė) 
Caixa Postal 9102

São Paulo - Brasil

Š m. vasario mėn. 26 d. V. 
Belos Vyt Didžiojo mokyklos 
patalpose įvyko popiečių lan
kytojų suruošta LOTERIJA 
ir buvo suvaidintas vaidini
mas ŽIEMA, k urį atliko šie 
popiečių lankytojai:

Mintautas: Juozas Bendorai- 
tis, Algirdas: Vytautas Ben- 
doraitis, Danutė: Irena Skur- 
kevičiutė, Senis Šaltis: Algir
das Savickas. Sniego senis: 
Liucija. Juodelytė, Sniegą bo-. 
ba: Nijolė Viukšnaitytė, Min 
tauto ir Algirdo draugai: P. 
Mąkuška, Alb. Seliokas, Rim
gaudas Juraitis, Pranas De
rančius ir Elmis Savickas.

.Kiškiai: Irena Bendoraitytė 
ir Edvardas Martinaitis.

Snaiges vaizdavo: Asta Vin 
kšnaitytė, Milda Bliujūtė Mil 
Juodelytė, Irena Derenčiutė, 
Vanda Misiūnaitė, Julija Ty- 
laitė, Julija Rakietytė ir Ta
nia Mačiulytė.

V. Belos pop. Vedėjas.

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

i

PADĖKA

Moinho Velho (Senosio Ma 
lūno) lietuviai širdingai dėko 
ja mieliems tautiečiams, gau 
siai-skaitlingai atsilankiusi
ems egzekvijose, kurios buvo 
atlaikytos š/m. vasario 25 d. 
Šv. Vicento de Paulo bažny 
čioje, už A. A. kun. T. VI. Mi. 
kalausko S. J. vėlę.

Ypatinga padėka priklauso 
kun. Juozui ŠešKevičiui, kun. 
T. Jonui Bružikui S. J., Maes 
trui Juozui Stroliai, Liet. Kat. 
B nės Chorui, p.p. Al. Bogus, 
lauskui, J. Valavičiui, V. Ta 
tarūnui ir L. Šliktai.

Taip pat dėkojame už mie 
lą solidarumą Parque das Na 
ções, Vila Belos, Vila Zelinos 
Vila Auastazijaus lietuviams 
ateitininkams ir visiems kiti 
eros mieliems lietuviams, sa 
vo dalyvavimu ir malda pa
gerbusiems Brangaus Velio
nio atminimą.

J. Lukoševičius
Moinho Velho Lietuvių Vardu

ŠIŲ METŲ REKOLEKCIJOS 
LIETUVIAMS.

Gavėnioje šiais metais susi 
telkimo dienos pravestos Bena 
Retiro ir apylinkės lietuvi
ams Šv. Eduardo bažnyčioje.

Pamokslai bus 1,2, ir 3 die 
ną kovo vakarais 7 vai. Re
kolekcijų pradžia 1 d. kovo 
7 vai. vakare, pabaiga 4 die 
na kovo per šv. iM i š i a s 10 
vai.

- Agua Raza kovo 15, 16, 17 
dienomis vakarais 8 vai. pa
mokslai Liurd® Dievo Moti
nos koplyčioje ir 18 per mi
šias užbaigimas. Rytinių pa
maldų valandą paskelbs misi 
jonierius.

— Parque das Nações - ko 
vo 25, 26, 27, 28 ir Didįjį ket 
virtadienį užbaiga. Ti 
kslus laikas bus paskelbta 
per lietuviškas pamaldas ko 
vo 11.

— Mokoje 22, 23, 24 kovo 
ir pabaiga Verbų sekmadienį 
iš ryto. Laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau..

— Vila Zelinoje rekolekei 
jos vyks tarp Kančios ir Ver 
bų sekmadieni. Jei atsiras 
tų nenumatytų pakeitimų bus 
paskelbta spaudoje, prašom 
atidžiai sekti.

— Vaikų šventės nuotrau
kų galima gauti prie M. A. 
Spaudos stalo.

— Kovo 1 pradėjo naujus 
mokslo metus lietuviška mo
kykla. Šiemet veiks keturios 
klasės trys prieš piet ir vie
na po pietų. Šiemet tiek tėvų 
tiek vaikų susidomėjimas lie
tuviška mokykla yra didesnis. 
Bet atsiranda vienas kitas, 
kurs nesutinka savo vaiką į 
ją leisti. Tačiau verta dirbti 
ir aukotis dėl norinčiųjų. Gim 
nazijoje lietuvių kalbos pamo 
kos pradės veikti sekančią sa 
vaitę. Tėvai turėtų gerai įsi
dėmėti, kad seserų Pranciškie 
čių gimnazija yra vienintelė, 
kurioje vaikai turi progos mo 
kytis lietuviškai, ir užtai turė 
tų rūpintis į ją siusti savo 
vaikus.

LAIŠKAI:
Antanui Tubeliui, Jonui Pa 

goniui, Pr. Dovydaičiui, W- 
Pundzevičiui, St. Karpavičiui 
Alg. Savickui, Ant Rimkui, 
Olg. Budreikaite, V. Skripkai 
Ant. Meškaukui.

— Šį sekmadieni, tuoj po 
sumos šaukiams Vyrų Broli
jos narių susirinkimas.

PAIEŠKOMI.

1) Skarbalis, gim. maždaug 
1918-1919 m. Skaudvilės valšč. 
Tauragės apskr.,

2) Jazbutis Stasys,
3) Jazbutienė - Dzindzilaus- 

.kaitė Juzė,
4) Vėjelis Jonas, gimęs 

1915 metais,
5) Saldeckas Zigmas-Justas 

gim. 1929 m. Telšiuose,
6) Pen’kas Jonas, Ádome 

sūnus, gim. 1914 metais Kel 
mėje,

7) Penikienė.-Milinienė Ma 
rija, Domo duktė, gim. 192© 
m. Butaiščiuose,

8) Milinis Romualdas, gim. 
1939 m. Tauragėje,

9) Daržinskis Konstantinas 
gim. 1896 m. Taužiuose,

10) Daržinskienė - Šližaitė, 
gim. 1900 m Plungėje,

11) Daržinskas Raimondas,
12) Daržinskaitė Stefą,
13) Daržinskaitė Gerna,
14) Daržinskaitė Regina,
15) Daržinskaitė Sela,
16) Žymantas Stasys, kilęs 

iš Šilių km., Tauragės apskr.
17) Miliūnas Henrikas.

Ieškomieji arba apie ju 
os žinantieji prašomi atsiliep 
tį: Consulado da Lituania, R. 
Dem José de Barros, 169-5.° 
andar, São Paulo, Brasil.
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SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59S)
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