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PASAULYJE Naujos viltys pavergtiems kraštams
KUBA REIKALAUJA GUATA- 

NAMO BAZIŲ’

Kubos komunistinė spauda 
(kitokios spaudos ten nėra), 
reikalauja, kad Šiaurės Ame
rika grąžintų Kubai Guatama 
no kariškas bazes.

Vašingtonas į šį reikalavi
mą atsako, kad Amerikos tei 
sė į šias bazes, Kubos terito
rijoje, remiasi tarptautine tei 
se. Ši sutartis nustoja galios 
tik tuomet, jei abidvi pusės, 
Vašingtono ir Havanos vy 
riausybės susitartų. Vienaša
liškas sutarties nutraukimas 
yra negalimas.

— Šiomis dienomis Praneū- 
zija pasirašys karinę ir poli
tinę sutartį su Arželijns vy
riausybe Prancūzija dalį sa
vo kariuomenės iš Arželijos 
jau atitraukė.

— Jugoslavijoje anglies ka 
syklose įvyko sprogimas. Žu 
vo 54 darbininkai

— Naujai perrinktas Suomi 
jos prezidentas visus suomius 
kviečia vienybėm Suomija su 
visais kaimynais palaikysian
ti gerus santykius

— Amerika ligi birželio 
mėn. dar vieną astronautą, 
paleisianti į erdves.

— Vasario mėn. 27 d. vie
na vokietė, su trimis mažais 
vaikais, 7 5 metų, per sniegą 
ir šaltį, pro spigliuotas vielas 
ir «gėdos sieną», atbėgo Va 
karų Vokietijon iš komunisti 
nio rojaus.

AMERIKOS DOLERIAI 
BRAZILIJON

Guanábaros vyriausybė iš 
Amerikos gavo 850 milijonų 
kruzeirų paskolos, Ši pasko
la bus sunaudota vandens re
zervuarų statybai, esgotų pra 
vedimui ir kitiems viešiems 
darbams.

— Atatinkamos finansinės
įstaigos, darbo ministeriui 
Franco Montoro yrti pažadė
jusios 45 milijonus dolerių 
darbininkų namų statybai. Ki 
tą tokią pat pinigų sumą įneš 
atatinkamos Brazilijos įstai
gos. Pastatyti namai prieina 
momis kainomis bus duodami 
darbininkams nuosavybėn il
galaikių! išsimokėjimui.

—- Šiaurės Brazilijai, neati
dėtiniems darbams vykdinti 
Amerika davė 33 milijonų do 
lerių pagalbą. Numatytos pen k 
mečio programos įvykdymui 
Šiaurės Brazilijoje, pirmų me 

tų darbams yra paskirti 98 mi 
Ii jonai dolerių.

Pirmoj eilėj bus gręžiami 
šuliniai geriamam vandeniui 
gauti įvairiuose miestuose, 
kur ilgą laiką būna sausros, 
elektros stočių statymui irt.t. 
Numatyti darbai bus pradėti 
vykdinti dviejų savaičių lai 
kotarpyje.

— Rio de Janeire buvo su
sitikę Amerikos ambazadorius 
Linkoln, Rio Grande do Sul 
gubernatorius Brizola ir nusa 
vintos amerikonų Porto Ale- 
g e telefonų kompanijos ats
tovas Tarėsi nusavintos tele 
fonų kompanijos reikalais.

— JAV spauda ir Vasario 
16 ji. Visa eilė JAV dienraš
čių paminėjo Vasario 16-sios 
minėjimus, iškėlė tos dienos 
reikšmę lietuviams. «Chicago 
American» vasario 16 d lai- komunistams įsigalėjus Lietu-
doje pacitavo vals sekr D. 
Rusk laišką Lietuvos atst< vui 
J. Kajeckui ir priminė, kad 
visario 16 d. Baltuose Rumuo 
se buvo priimta gausi lietu 
vių delegacija, jos tarpe — 
aštuoni čikagiečiai.

JAV-BÉS PATIKINO SAVO
PARAMA LIETUVOS LAIS-

VÊS REIKALUI

Lietuvos Atstovas Vašingto
ne J, Rajeckas vasario 13 d. 
iš JAV valst. sekr Dean Rusk 
gavo raštą. Pareiškęs ameri
kiečių vyriausybės ir tautos 
sveikinimus Lietuvos atsto
vui, valst. sekretorius pažy
mėjo, kad nepaisant prievar
ta įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. lietuvių tauta tebėra pasi 
ryžusi išlaikyti savo idealus 
ir savo tautinį palikimą. Valst 
sekr. pabrėžė: «Amerikiečių 
tauta su pasigerėjimu žvelgia 
į prisirišusius prie laisvės jū 
sų tautiečius Atsisakydamos 
pripažinti sovietų įvykdytą 
Lietuvos prijungimą JAV-bės 
šiuo pakartoja savo paramą 
Lietuvos bylai ir drauge pa
reiškia lietuvių tautos išsilai 
kymo viltį».

— VATIKANAS nepripažįs. 
ta Oderio Neisės rubežiaus 
Lenkijos kardinolas Višinskis 
šiomis dienomis buvo Popie
žiaus priimtas. Tarp kitų klau 
simų Varšuvos kardinolas iš 
kėlė mintį apie vyskupijų Der 
tvarkymą kitoj Oderio Neisės 
linijos pusėje, kuri lenkams 
priklauso Popiežius atsakė, 
kad šiuo metu joks pertvar- 
kym s yra neįmanomas. Per 
tvarkant vyskupijų rubežius, 
Vatikanas pripažintų dabartį 
nius Vokietijos rubežius.

Įtakingas JAV dienraštis 
«The New York Times» jau 
eilė metų vasario mėn. 16 d. 
vieną savo vedamųjų skiria 
Lietuvai. Šiais metais vedama 
sis įdėtas antruoju ir paladin 
tas «Pavergtos tautos viltys» 
Dienraštis pastebėjo, kad ko 
munistų pasauly vykstąs rūgi 
mas kelia naujas viltis pa
vergtiesiems susilaukti lais
vės. Laikraštis ta proga pri
minė, kad JAV ir kiti Vakarų 
kraštai toliau tebepripažjsta 
Pabaltijo valstybių nepriklau

Amerikos lietuviai įteikė prez. Kennedziui 
memorandumą

Lietuvių delegaciją 16 tą va 
sario priėmė prez. Kennedy. 
Ta proga prezidentui įteiktas 
lietuvių parengtas memoran
dumas. Rašte nurodyta, kad 

voje, pavergtajai tautai nega 
lint žodžio tarti, pavergtųjų 
vardu laisv eji prabyla.

Memorandume pareikšta pa 
dėka prezidentui ir jo vyriau 
sybei už tai, kad neprlpažįs 
tama sovietų įvykdyta Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų 
okupacija

Memorandume iškelta, kad 
kai vakarų tautų kolonijos ga 
Ii pasidžiaugti laisvo apsis
prendimo teise, Lietuva pa
versta kolonialine Sovietų Są 
jungos nuosavybe. Kai arte 
jama prie Vakarų kolonializ
mo galo, tai jau esąs subren
dęs metas paskubin i sovieti
nio imperializmo ir kolonia
lizmo likvidavimą. Jo siekiant 
Jungtinėse Tautose ir kituose 
tarptautiniuose forumuose ten 
ka sustiprinti pastangas lais
vo tautų apsisprendimo 
ir laisvės centrinėje ir rytinė 
je Europoje krypti ui.

Pareikštas įsitikinimas, kad 
Jungtinių Tautų dienotvarkė
je įrašius Lietuvos ir kitų tau 
tų suverenumo atstatymoklau 
simą (atsižvelgus į taikos, ne 
puolimo ir draugiškumo su
tartis, sudarytas su Sovietų 
Sąjunga), toks įvykis galuti 
nėję išvadoje sukeltų pasau
lio viešąją nuomonę.

Tuo metu — pabrėžta me- 

JO PRAKILNYBEI SANTO ANDRĖ VYSKUPIJOS 
GENERALINIAM VIKARUI

Kunigui Prelatui Kazimierui Miliauskui,
VARDADIENIO PROGA LINKI DAUG ŠVlcSlŲ IR 

GARBINGŲ METŲ.
«MŪSŲ LIETUVOS» ADMINISTRACIJA

Misijon. J. Bružikas, J. Baužys ir A. Dainavietis

somybę. Tai įrodo ir valst.se 
kretoriaus Rusk patikinimas, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos paskelbimai įvairiose 
JAV valstijose (jų tarpe ir 
New Yorko valst.) ir preziden 
to Kennedžio lietuvių delega 
cijos priėmimas Baltuosiuose 
Rūmuose vasario 16 d. Esą, 
gubernatoriaus Rockefellerio 
žodžiais, visi tie veiksmai ga 
Ii būti laikomi vilties patiki
nimais, kad lietuvių ir kitų 
pavergtų tautos bus išlaisvin 
tos iš sovietinės vergijos

morandume — kai sovietų tau 
tai iškeltas reikalas atitaisy
ti Stalino įvykdintus nusikal
timus, mes norėtume, primin 
ti, kad Lietuva, Latvija ir Es 
tija buvo pirmomis Stalino 
agresyviomis politikos auko
mis ir kad tų tautų, pavergi
mas buvo tiesioginio Hitlerio 
ir Stalino suokalbio padari 
nys. Kai Hitleris jo režimas, 
Stalinas jau pasmerkti, tai da 
bartinė Sovietų Sąjungos vy 
riausybė vis dar naudojasi 
StaLno nusikaltimų vaisiais.

Iškėlus tai. kad atsir s ga
limybių Pabaltijo tautoms su
laukti laisvės ir teisiugumo, 
memorandume pareikštas įsi
tikinimas, kad kovoje del 
viešpatavimo pasaulyje laimė 
siančios laisvės ir demokra-
tijos pajėgos. JAV preziden
tas yra prašomas atkreipti dė 
mesį į Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo klausimą ir 
jį laikyti pagrindine sąlyga 
siekiant sutvarkyti rytų vaka 
rų santykius ir Europoje įves 
ti teisingą ir pastovią taiką.

Lietuvių memorandume pa 
‘ reikštas pasižadėjimas nesi

gailėti aukų siekiant pasto 
vios taikos, laisvės ir pasi
džiaugta turint galimybės da 
lyvauti šiuo metu vedamoje 
kovoje už šviesesnę žmoni 
jos ateitį.

— Maskva Vakarų Vokieti 
ją kalbina pasirašyti taikos 
sutartį. Tarp kitko Kremlius 
sutiktų Vak. Vokietijai duoti 
daugiau teisių, Beri, jei šie pri 
pažintų Rytų Vokietijos komu

— Šio «M:L » numerio leidė 
jas yra industrialas ANTA 
NAS PAVILONIS. Šia proga
primintina, kad šio laikraščio 
istorija yra artimai surišta su 
Pavilonių namais. Iš jų pašto 
ges išėjo pirmas «M.L.»nume 
ris. Kelerius metus laikraštis 
buvo spausdinamas jų namuo 
se A. Pavilooio industrijai 
plečiantis, «Mūsų Lietuva» tu 
rėjo keltis kitur. Tačiau lai 
kraščio reikalais visuomet rū 
pinosi, jį rėmė ir remia ne 
vien prenumerata, bet prie to 
dar keletą ar keliolika kartų 
pridėdamas tiek, kiek prenu 
merata kainuoja.

Pavilonių šeima yra rėmė 
jai ne vien laikraščio. Jie yra 
choro, radijo ir kitų lietuviš
kų reikalų ir darbų rėmėjai.

Kilme yra anykštėnai, kilę 
iš vyskupo Baranausko apdai 
nuoto gražiojo Anykščių Šile 
lio ir Šventosios upės apylin 
kės. Brazilijon atvyko 1930 
m Kūrimosi pradžia buvo to 
kia pati kaip ir visų. Kietu, 
patvariu darbu, iš mažos dirb 
tuvėlės, nuo ankstybo ryto Ii 
gi vėlaus vakaro dirbant, iš
vystė didelę, lietsargių dalių 
ir guz kų įmonę, kurioj virš 
šimto darbininkų dirba.

Pasisekimo numatytų planų 
vykdyme!

nistinę vyriausybę, Vokiečiai 
vieni atsisako derėtis su ru 
sais.

—- Atvyko Brazilijon Sovie 
tų Sąjungos ambazadorius 11
lya Černičev. Rio de Janeire 
šią savaitę buvo priimtas Bra 
zilijos užsienio reikalų minis 
terio, o naujoje sostinėje įtei 
kė savo kredencialus respu 
blikos prezioentui. Ambazado 
.rius gyvens Rio de Janeire 
Bet įvairios raštinės veiks 
naujoj sostinėje.
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Zenonas Ivinskis

Lietuvis, o vadinamas lenku

Šv. Kazimieras savo kilme 
buvo tikras lietuvis, o tačiau 
jis dažnai palaikomas lenku. 
Lenkiškos kilmės pėdsakų ja 
me nėra nei žymės. Jis buvo 
kilęs iš garsiosios Gedimino 
giminės, kuri davė vieną po 
kito stambius valstybės vy
rus — didžiuosius Lietuves 
kunigaikščius, kilusius iš Aukš 
taičių. Tai giminei priklausė 
ir Šventojo tėvas — Kazimie 
ras Jogailaitis, didysis Lietu

vos kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius. Šv. Kazimiero sene 
lė. Jogailos ketvirtoji žmona, 
buvo liet vaite, Alšėnų kuni
gaikštytė Sofija, augusi Vil
niaus krašte. Šv Kazimiero 
motina buvo kilusi iš Habs- 
burgų, imperaioriaus Albrech 
to II duktė Elzbieta, austrė. 
Lenkų tauta nedavė šv. Kaži 
mierui nei vieno savo kraujo 
lašo O tačiau prie šio vieniu 
telio lietuvių Šventojo ligi 

pat mūsų dienų dar nevengia 
magpridėti žodžio «Polo nus» 
Taip buvo parašyta dar 
vienuolio konventualo A. 
Bicciardi, karalienės Jadvy
gos beatifikacijos postulato- 
riaus. kuris pridėjo save įva- 
dą prie spausdintos lotyniš
kos paskaitos, parašytos O. 
Haleckio. Argi tai nėra kon
trastas?

Šiam kontrastui galėjo duo 
ti medžiagos tik ta aplinkybė, 
kad šv. Kazimiero tėvai (Ka 
zimieras ir Elzbieta buvo ne 
vien didieji Lietuvos kunigaikš 
čiai, bet ir Lenkijos karaliai. 
Po Jogailos mirties Lenkijos 
karalium buvo iš inktas josū 
nūs Vladislovas, kuris, neil
gai valdęs, žuvo kovoje sų 
turkais pne Varuos (1444). Jo 
brolis Kazimieras Jogailaitis 
buvo pirmas didysis Lietuvos 
kunigaikštis, 'suėmęs j savo 
rankas abu kraštus (1447). Ta 
čiau jis buvo į Lenkiją išleis 
tas tiktai po ilgų derybų ir 
Lietuvos bajorams užtikrinus 
gana plačias privilegijas. Jis 
taip p t liko ir didžiuoju Lie 
tuvos kunigaikščiu, nors Kro 
kuvoje užsidėjo Lenkijos ka
raliaus vainiką Abiejų kraš
tų valdymu Lietuvos ponai vė 
liau buvo nepatenkinti Ypač 
buvo pasišiaušusi vadovaujan 
ti didikų Goštautų šeima, kam 

, karalius Kazimieras per ii 
gai kartais užsisėdįs Lenkijo
je. Dėl to vienu metu buvo 
aštriai įsitempę lietuvių ir len 
kų santykiai Lenkai tai yra 
praminę «lietuvių separatiz
mo siekimais.»

Buvo jau praėję vienuoli
ka metų, Kazimierui Jogailai 
ciui atsisėdus į Lenkijos sos
tą, kai jam Krokuvoje, gimė 
sūnus, taip pat pakrikštytas 
Kazimieru Jis gimė 1458 m. 
spalių 3 d. Kadangi šv. Kazi
mieras gimė Krokuvoje ir 
Lenkijos karaliui, tai brevio- 
riaus antrojo nokturno ketvir 
toje lekcijoje (kovo 4) yra pa
sakyta: «. .gimęs iš Lenkijos 
karalių (Poloniae regibus»), 
Kazemiero ir motinos Elzbie
tos, austrės . «Tačiau dėl to 
vieno fakto, kad šv. Kazimie -

P. Babickas

STEBUKLAS
Pasauly daug nepaprastų dalykų, —
Didingos piramidės, sfinksai, Alpes ar Niagara...
Žiūri į jų galybę keistai nykią,-
Ir sielai nuostabu, baugu truputį, gera.

Yra pasauly daug žavių vaizdų,
Toli ten palmės išdidžiai linguoja,
Štai kalnas, tarsi deimantas, žėruoja,
Ten prerijoj neganomi žirgai,
Tarytum viesulas nutrypia pievą...
Štai tūkstančiai žmonių prie aukso aukurų
Suklupę dulkėse maldauja Dievą,
Ir skleidžiasi aukų šventasis dūmas...
Antai toli audra trankos bangos, 
O čia — palaimintas dausų ramumas.

Prie Alpių kalnų ji - žema, tarp vandenynų ji maža, 
Kodėl, kodėl tai žavi sielą gimtoji žemė mylima?

Seniau pasaulyje stebuklų buvo tik septyni, 
Bet aštuntasis...
Ne! Pirmas stebuklas — mano tėvynė.

ro tėvas buvo lenku kara
lius. dar negalima sakyti, kad 
jo sūnus buvo lenkas Kiek 
tik lietuvių tautos istorijos 
šaltiniai siekia nuo pat se
niausių laikų, šv Kazimiero 
giminėje nebuvo nei vieno iš 
to krašto, kur jo tėvas kara
liavo.

Po pirmojo Didžiojo karo 
pabjurus santykiam tarp lie
tuvių ir lenkų, seniau artimai 
gyvecusių, lenkiškoje spaudo 
je šv. Kazimieras buvo net 
apšauktas karštu Lietuvos ir 
Lenkijos unijos rėmėju Gana 
būdingas tų naujai susiklos
čiusių santykių vaizdelis — 
tai 1921 metų pavasarį atsira 
dusi Vilniaus teisme byla už 
piktažodžiavimą prieš Šven
tąjį Bylinėjosi du laikraščių 
redaktoriai, lietuvis ir lenkas, 
Bylą laimėjo lietuvis kad ir 
lenkiškame teisme. (Taip ne- 
bičiuliškai susiviję lietuvių ir 
lenkų santykiai ėmė atspin-

VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE — ATEISTINIS 

MUZIEJUS

Vilniaus radijas pranešė, 
kad ateistiniam muziejui nu
matoma paskirti buv. Šv. Ka
zimiero bažnyčią. Muziejaus 
uždavinys būsiąs organizuoti 
kilnojamas parodėles ir ki
tais būdais plėsti ateistinį ju
dėjimą. Bus įsteigta ir ateisti 
nės literatūros biblioteka. 
Pats muziejus bus atidarytas 
dar šiais metais.

Pastaruoju metu Vilniaus

(pabaiga 3 pusi.)

dėti net šventuose dalykuose 
žinia gi, kad šv. Kazimieras 
Lenkijoje yra taip pat labai 
garbinamas šalia kitų šventų 
jų. Kas čia užkliūva, tai poli 
tika. Ji mums atidengia dar 
vieną kontrastą šv. Kazimie
ro gyvenime.)

Uz Tėvyne ir Gyvybe
(tąsa)

Prie tribūnos Mišką suri
ko: «Tegyvuoja draugas mo
kytojas, išlaisvintojas Stali
nas! Úrrah!» Atsiliepė tik Jos 
kė, Kabošius ir dar pora kaž 
kur kolonos gale. Visi moki
niai ėjo pro naujuosius po
nus tylėdami, nuleidę galvas. 
Pabalo tribūnoj vyriausieji so 
vietai, nusigando gimnazijos 
vadovybė. Juk tai kontrare- 
voliucija, sabotažas.

— Kaip vadinasi šitos gim
nazijos direktorius? — pa 
klausė tribūnoje raikomo vir
šininkas vyriausiojo enkave
disto. Šis kreipėsi į kompar
tijos sekretorių. Tačiau tarp 
daugelio išgyvenimų sekreto
riaus pavardės nebeprisiminė.

— Atkreipsime dėmesį - 
atsakė enkavedistas. O ką 
reiškia enkavedisto dėmelio 
atkreipimas, jau daugelis ir 

nekalčiausių žmonių gerai ži
nojo. Tai tardymai, areštas, 
kalėjimas, išvežimas. "

Praėję pro tribūną visi ei
tynių demonstrantai turėjo 
vaikščioti miesto gatvėmis. 
Kai kurios grupės dainavo. Li 
•nų fabriko darbininkai uždai 
navo net rusiškai. Tačiau ge
riausieji dainininkai — gim
nazistai tylėjo. Liūdni, gal
vas palenkę žygiavo visada 
buvę gero ūpo vyrukai. Visi 
temato, jog tai vergija, o ne 
laisvė.

—- Vyrai, eisim pro bažny. 
čią! — praslinko gretose pra 
aešimas. Tai buvo tik primi
nimas, nes viskas buvo iš 
anksto suplanuota.

Pirmosios gretos jau arti
nosi prie bažnyčios. Slinko 
paskutinis pranešimas: «Jau» 
Visi staiga pakėlė pakėlė gal 
vas, nusiėmė kepuris ir rim 

tai pražygiavo pro bažnyčią. 
Jaunosios širdys parodė išti
kimybę Kristui Komjaunuo
liai, keletas bolševikam pa
lankių mokytojų ir inspeto- 
rius nervinosi. Mokytojo Sta 
lino nepagerbė, didžiąją tė 
vynę Rusiją paniekino o «at
gyvenusiam Dievui» didžiau
sią pagarbą parodė. Tai di
džiausias prasikaltimas. Tai 
komunizmo išdavimas. Reikės 
daug pastangų tokių «pereu- 
klėjimui».

Po eitinių mokiniai grįžo į 
gimnazijos kiemą.

— Galite skirstytis. Vakare 
septintą valandą visi būtinai 
turite būti gimnazijos salėje 
— piktu tonu pranešė inspek 
torius.

— Kol kas sekasi-- džiau
gėsi mokiniai. —- Tik ištver 
mės! Vakaro programa bus 
dar «šumuesnė».

Mieste visi tekalbėjo apie 
gražų mokinių pasirodymą ei 

tynėse. Į mokinį buvo žiūri
ma kaip į naujosios Nepriklau 
somos Lietuvos simbolį.

— Jaunimas dar sveikas. 
Tėvynė bus laisva — dauge
lis kartojo šiuos malonius žo 
džius paslapčia į ausį. i

Vakare miesto gatvėse mir 
gėjo raudonos šviesos. Seniau 
didžiose šventėse degdavo gel 
tonos, žalios, raudonos švie 
selės. Dabar gi tik raudonos. 
Tik ugnis, tik kraujas. Lan 
guose išstatyti įvairių rusų 
vadų paveikslai. Retai kuria 
me lange nebuvo raudonose 
šviesose ir raudonuose rėmuo 
se Stalino paveikslo.-Šiurpas 
supurtė lietuvį atsiradusį tik 
kraują primenančiose švieso 
se. Sunkia krūtine, suspausta 
širdimi ėjo gatve tą vakarą 
kiekvienas tikras lietuvis.

Nustatytą valandą gimnazi
jos salėn rinkosi mokiniai. 
Klasių auklėtojai vėl buvo 
įpareigoti visus mokinius pa
tikrinti. Neatvykusieji turėjo 

būti smarkiai nubausti.
Scenoje buvo raudona su 

kūju ir pjautuvu vėliava ir di 
delis Stalino paveikslas. Lie
tuviško ženklo jokio. Salės 
pasieniai nukaišioti mažomis 
raudonomis vėliavėlėmis.

Į sceną įlipo pats direkto
rius. Plojimu davęs ženklą nu 
tilti, pradėjo:

— Susirinkom nepapraston' 
šventėn — revoliucijos dieną 
paminėti. Kviečiu sąžiningai 
ir drausmingai šventėje daly 
vauti. Nekelkit triukšmo! Nu
rimkit! Nesikalbėkit! Turiu pa 
žymėti, jog šiandien mūsų mo 
kykla blogai aikštėje pasiro 
dė. Kaltuosius mes žinom. Nu 
bausim. Turite žinoti, jog ne
gali būti jokio prietšveikimo. 
Kaltieji neverti būti mokyki® 
je Taigi, šventę pradedu. Te 
gyvuoja tautų mokytojas drau 
gas Stalinas!

(B. D.)
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5 pusi.

Dr. Ant Dainavietis
Apie Neišpasakyta Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą 

Vaikystės Dienose ir Jaunimo Metuose

(tąsa)

Komunizmas savo es
me yra priešingas betkokiai 
religijai» (Popiežiaus Pijaus 
Xi Enciklika apie Bedieviš
kąjį Komunizmą), perspėja Pi 
Jus'XI:

Bedievybė ir jokio pasigai
lėjimo nežinantis kerštas, nea 

pykanta ir žiaurumas skiepi
jama per vaikų darželius pra 
džios mokyklas, gimnazijas, 
universitetus, per spaudą, per 
radiją, televiziją, per mitin
gus ir t!t.

Kaip komunistai su rafinuo 
tu niekšiškumu stengiasi su
naikinti jaunučių sielose bet- 
kokį žmoniškumo jausmą, ga
li pailiustruoti kad jr šis ir 
dabartinės bolševikų Kinijos 
paimtas pavyzdys. Užliejus 
raudonajai lavai Kiniją, ten 
ilgai ir sėkmingai darbavęsis 
belgų misijonierius kun, Ray 
mond de Jaegher Štai kokio 
baisaus ir siaubingo įvykio tu 
rėjo būti liudininku Jisai ap
rašo, kai vietovėje, kuri va
dinasi Che n Lu Che, su rū
pesčio prislėgta siela atlikęs 
rytines pamaldas ir patarna
vimus tos parapijos bažnyčio 
je, kurios kunigas jau buvo 
raudonųjų suimtas, išgirdo 
smarkų didelio varpo gaudi
mą. Į tą momentą atskubėjo 
pas jį išsigandęs jaunuolis ir 
pranešė jam, kad komunistai 
įsakė visiems miestelio gyven 
tojams susirinkti viešoje vai 
kų žaidimo aikštėje.

«Jūs kunige, taip pat priva 
lote atvykti, yra griežtas ko
munistų komisaro įsakymas* 
kartojo vaikinas «Dešimtą va 
landą visi jau ten turi būti su 
sirinkę», patikslino jaunuolis 
Dar kartą varpas išgąstingai 
sugaudė ir aikštėje buvo su 
varyti visi miestelio gyvento
jai: seni ir jauni, vyrai, mo 
terys ir vaikai. Priešakinėje 
eilėje buvo pastatyti vaikai 
su savo mokytojais. Misijonie 
riui pasiteiravus, kam ten vi 
si suvaryti, vienas vyras ty
lomis paaiškino, kad susirin
kusios minios akyvaizdoje, bus 
nužudomi dešimts ar daugiau 
žmonių kardu jiems nuker
tant galvas Kuo gi buvo tie 
žmonės nusikaltę? Tie žmo
nės jokio nusikaltimo nebuvo 
padarę, jie yra tik ai antiko
munistinės Chang Tsun moky 
klos studentai Su užpakaly
je surištomis rankomis buvo 
atvaryti trylika jaunuolių ir 
aikštėje suglaustai suklupdy
ti Tai garbingi jaunuoliai, gra 
žusis Kinijos žiedas, jie buvo 
pasmerkti, nes buvo morali
niai tvirti; juos paskelbė išda 
vikais, nes buvo ištikimi ir 
kilnūs savo tėvynės Kiti jos 
sūnūs. Minioje viešpatavo mir 
tina tyla VLiems buvo gerai 
žinomas tų jaunuolių garbin
gumas ir ištikimybė savo tė
vų žemei. Minia savo veidų 
išreiška rodė komunistams pa 
nieką ir pasipiktinimą dėl jų 
žiauraus ir niekšiško elgesio 
Po trumpo pasiruošimo

pasigirdo du komu
nistų vado įsakymai: pirma, 
jis įsakė jau išbalusiems ir 
drebantiems mokytojams, kad 
vaikai pradėtų dainuoti patri 
jotines dainas, ir antra, davė 
ženklą stambaus kūno sudėji 
mo kareiviui, kad jis pradėtų 
egzekuciją — baisiu kardu 
nukirsdamas kiekvienam jau
nuoliui galvą Sunkusis ir aš 
trusis kardas greitai pradėjo 
savo kruviną piūtį. Galvos ri 
tosi viena po kitos. Minia, tar 
si, netekdama kvapo iš susi
jaudinimo, apstulbusi, siaubo 
apimta stebėjo, lyg iš raudo
nų šaltinių trykštantį gausiai 
kraują. Tai išvydę vaikai, iš 
baimės nesavais balsais pra
dėjo klykti, verkti ir šaukti, 
tuo momentu iš naujo pasi
girdo didžiulio varpo smar
kus gaudimas.

Dar šiurpulingesnį nustebi
mą iššaukė sekantis komunis 
tų kareivių elgesys Iš būrio 
skubėjo stipriausi vyrai į prie 
kį ir nužudytųjų kūnus sngul 
dė ant nugarų — aukštięnel- 
kus: Ir kokia baisi scena vy
ko! Kareiviai aštriais peiliais 
greitai padarė nužudytų krū
tinėse apskritus išpiovimus, 
ir paskui ant kiekvieno lavo
no užlipę abiem kojom vidu
rius tiek trypė, mindžiojo ir 
spaudė, kol per padarytą krū 
tinėje piūvį iššoko širdis. Dhu 
giau, negu žvėrišku būdu iš 
plėšę trylikos jaunuolių šir
dis ir suvėrę jas ant smailios 
nendrės, linksmi ir patenkin 
ti iškeliavo. Mieste'io gyven 
tojai ir ypač vaikai buvo pri 
versti matyti tą sukrečiantį 
reginį Žm nes su siaubingu 
išgąsčiu ir pasibjaurėjimu iš 
lydėjo išvykstančius, neįsi- 
vaizduojamusį| kraugerius — 
komunistus.

Kodėl jie tokį baisų darbą 
įvykdė? Atsakimas yra šis: 
komunistų kareiviai tas šir 
dis suvalgė, mat jie mano, 
kad tai jiems priduosiu daug 
jėgos ir drąsos Tačiau koks 
nuo amžių negirdėtas vargšų 
vaikų sielų žalojimas! Po to
kio žiauraus, kruvino, bolše 
vikiško komunistiško pade
monstravimo jaunučiai buvo 
išbalę ir 8’ mišę; kai kuriuos 
jųjų kankino smarkus vėmi
mas

(B. D.)

(tąsa iš 2 pusi) 

spauda ir radijas skelbia vis 
daugiau medžiagos, straips
nių, reportažų prieš religiją. 
Pvz. skelbiami skaitytojų laiš 
kai apie tai, «kaip aš nusto
jau tikėjęs*, kad «religija ža
lojanti gyvenimą» ir pan.

— Laisvųjų estų spauda 
Švedijoje pasinaudodame švei 
carų šaltiniais, skelbia, jog 
pastaruoju metu Iš Pabaltijo 
kraštų vykdomas individuali
nis r kolektyvinis (per įmo
nes bei kolchozus) gyventojų 
perkel dinamas į šiaurines Kam 
čatkos ir Amūro upės sritis-

MŪSŲ LIETUVA

V. Ališas

Sustingę Akordai
Kaip, sapnas, kaip sapnas prabėgo anksti, 
Kaip gelsvas žydėjimas pienės.
Nusviro, kaip paupio nendrė lanksti,
Į metų tikėjimą dienos.

Iliuzijų dulkėm pabarstė akis
Lopšy baltos rankos. Laiminga
Širdis, jei sapnais betikėdama klys!
Jos laimė tenai, ko jai stinga.

Kas laimė? Draugai? Pažadai amžini?
Kas meilė? — Nameliai iš kortų!
Miražų pilies šaltame akmeny
Sustingusiu tyli akordu...

Savaime suprantama, kad į iš 
keldintųjų vietas atgabenami 
rusai.

Be to, šiuo metu «savano
rišku» pagrindu siunčiami de
mobilizuoti kariai, paleistieji 
kaliniai jaunimas ir «parazi
tinis elementas» į Tol Rytų 
sritis, kur esančios didžiosios 
raketų bazės.

— Leipcigo parodoje, be 
3 000 sovietinių eksponatų, bū 
šią išstatyti ir Lie uvos ganai 
niai, Jų tarpe numatoma Leip 
cigo mugės lankytojams pa
rodyti Vilniuje pagamintas fre 
žavimo stakles, medžio drož
lių plokštes. Šiauliuose' gami 
namus dviračius paaugliams 
«Ereliuką* «Kregždutę» ir kt. 
prekes. Lietuve- prekės dar 
numatoma eksponuoti Libijo
je, Budapešte. Poznanėje, Iz- 
mire ir kitur Ten numatoma 
parodyti Lietuvoje pagamin
tas magnetolas «Neringa», dul 
kių siurblius «Venta» suviri
nimo transformatorius ir kt. 
prekes.

DIDELĖ NAUJIENA

Dabartinės Lietuvos vai 
džios veltui užsienio lietu 
viams siuntinėjamas laikraš
tis «Tėv.vnės Balsas» rašo, 
kad Jonas Lenkaitis pr e-š dve 
jus metus grįžęs Lktivon sa 
vo vyresniajam sūnui Odu- 
valdui nupirko dvira į, ir jau 
nesniajam Valteriui foto apa 
ratą. Regis toki pirkiniai nė 
ra jau toks kasdieninis daly 
kas, jeigu žinia verta buvo 
užsieniui skirtam laikraščiui. 
Buržuazinių kraštų laikraš
čiuose neteko tokių «svar
bių» žinių užtikti, mažiausiai 
jos nebūtų laikomos, kaip 
svarbios užsienio propagan
dai, o ir čia tėvai juk nuper 
ka vaikams dviratį ar foto 
aparatą.

KOMISIJA TYRINĖS PAVERG
TOS EUROPOS PADĖTĮ

JAV Kongresas išrinko ko
misiją. kuriai pavesta ištirti 
sovietinės valdžios darbus pa 
vergtuose Europos kraštuose, 
jų tarpe ir Lietuvoje. Komisi
jos tyrinėjimai bus nukreipti 
į visas pavergtųjų kraštų gy
venimo sritis. JAV Kongreso 

sudarytoji komisija kreipėsi 
į Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimą (PET), kad jis parink
tų sovietinį gyvenimą pažinu 
šių liudininkų, kurie galėtų 
nupasakoti pasauliui apie ti
krąją žmonių būklę sovietų 
pavergtuose kraštuose. Pasta
ruoju metu Lietuvos PET de
legacija tariasi su lietuviais, 
p įtekusiais į laisvąjį pasaulį, 
dar neseniai gyvenusiais Lie
tuvoje.

7 METAI MADRIDO RADIJO 
LIET. VALANDĖLEI

Iš Madrido radiofono lietu
viškos radijo valandėlės per
duodamos jau aštunti metai. 
VLIKo radijo programos per 
Tautinį Ispanijos Radiją iš Ma 
drido buvo pradėtos transliuo 
ti 1 55 m sausio 2 d. Pradžio 
je lietuvių k radijo valandė
lių programai buvo skiriama 
10 min., vėliau — po 15 min, 
kasdien. Nuo 1958 m lietuviš 
kos transliacijos iš Madrido 
pradėtos kartoti kitos dienos 
rytą, o nuo 1961 m. gautas an 
tras popietinis pakartojimas. 
Per 7 metus VLIKas per Ma
drido radiją į pavergtąją 
Lietuvą 
yra pasiuntęs 2 543 progra
mas. Transliacijos sekmadie
niais ir švenčių dienomis ski
riamos religinei programai. 
Programų turinys nuolat to
bulinamas, į jų parengimą į- 
traukiama vis naujų jėgų. 
Nors sovietai ir trukdo, ta
čiau Madrido lietuviškos va
landėlės klausomos Lietuvoje. 
Radijo valandėlės tvarkyto
jams linkėtina sėkmės ir iš
tvermės.

PATIKSLINAMA RADIJO 
VALANDĖLIŲ LAIKAS, 

BANGOS

Iš Madrido stoties transliuo 
jama lietuvių kalba 15 min. 
pagrindinė valandėlė išspindu 
liuojama viena banga - 50 m. 
Jos laikas: 19,30 vai. Vak. Eu
ropos laiku ir 21.30 vai. Lie
tuvos laiku. Abu šios progra 
mos pakartojimai transliuoja 
mi 42 m b.nga ir jų laikas: 
6,30 Vak. Europos laiku ir 8,30 
vai Lietuvos laiku 15,45 vai. 
Vak Europos laiku (17,45 vai. 
Lietuvos laiku).

1962 m. kovo 3 d)
MIRĖ PULK. K, ŽUKAS

Clevelande JAV sausio 23 
d; mirė Steigiamo Seimo Na
rys, Lietuvos kariuomenės pul 
kininkas, krašto apsaugos mi 
nisteris, sulaukęs 78 metus.

Ilgai nepraktikavęs savo te 
vų religijos, gnes priklausęs 
socialistų partijai. Vienon mi
si jon. J. Bružikas pabėgėlių 
lagery Vokietijoj laike misi
jų išdrįso užeiti ir pakalbinti 
pulk. Žuką išpažinties. Jis at
sakė neisiąs, kadangi jis ne
norįs veidmainiauti, jis pirma 
turįs įsiginti, i^jpat-s papra
šė, kad misijonierius parūpiu 
tų jam N. Įstatymo šv. Raštą.

Buvo skubiai parašytas laiš 
kas į So. Bostoną į «Darbi
ninko* redakciją, kad tokiu ir 
tokiu adresu kuo greičiausiai 
siųstų šv. Raštą.

Dalykas buvo pamirštas. Tik 
nuvykus tam pačiam misijo- 
nieriui į JAV ir apsistojus 
pas Nukryžiuoto Jėzaus Sese 
ris Elmhurst Pa, staiga mato 
mas pulk Žukas besidarbuo
jąs kaip sodininkas. Misijom 
veda senelių priglaudai misi
jas. Visose konferencijose da 
lyvauja ir pulkininkas su žmo 
na ir misijų pabaigoj prieina 
prie misijų vedėjo ir paprašė 
išklausyti išklausyti išpažin
ties, nes skaitęs šv. Raštą ir 
į jį labai paveikę šv. Povilo 
laiškai. Po misijų jis pradėjo 
eiti kasdien prie šv. Komuni
jos. Išvykus J. Bružikui į Uru 
gvajų, dar ilgai pulk. Žukas 
susirašinėjo su juo ir kartą, 
net nebijoGamas kadkaaišim 
tų, paprastame laiške atsiun
tė misijonieriui 30 dol Grego 
riškoms Mišioms Dieve, duok 
a.a. pulk K. Žuko sielai am
žiną atilsį. T

H

Romos liet, valandėlės. Jai- 
kas - kasdien nuo 20y5^ iki 
21,10 vai. Europos Jaiku p2-,50 
- 23,10 v. Lietuvos laiku), bau 
gos: 41 ir 50 m. >»' * 1 "

Vatikano liet, valandėlė: 
bangos 1Ô'.K25, 31 ir 196 me
trų:’ Kasdien* 1'8,15 ibi 18,3 b,y. 
Europos laiku (20,15 - 20,30 
v. Líetüvos laiku) Sekmadie
niais dar nuo '8,30 - 9 vai, Eu 
rop'os la'iku (10,30 iki 11 vai. 
Lietuvos laiku).

VIENINTELIAI BALDAI SOV.
SĄJUNGOJE

Vilniaus fabrikas «Medapa- 
ratūra» pagamino naujus bal- 
dus iš plastikos, organinio sti 
klo, geležies ir medienos; Tai 
pirmi tokie baldai visoje So
vietų Sąjungoje.

NAUJAS VERPIMO FABRI
KE S KAUNE

Vilniaus radijo pranešimu 
patvirtinta projektinė užduo
tis Kauno šukuotinės vilnos 
verpimo fabrikui suprojektbd 
ti. Nauioieimonėjeveiks lõ.ÒótíH * I verpsčių. Sis fabrikas savo pro 
dukcija aprūpins visas Lietu
vos trikotažo įmones.
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Urugvajaus Lietuvių Choras savo dešimtmečio proga. 
Dalis choristų atvažiuoja kartu su ekskursija.

— Kovo 11 d. 15 vai. V. Ze 
linos gimnazijos salėje turė
sime progos pamatyti MENI
NES MONTEVIDEO LIETUVIŲ 
PAJĖGAS.

Programoje bus: operetė 
ČIGONAI.

Tautiniai šokiai: Žiogeliai, 
Čigonėlis, Šustas ir Adėjėlė. 
Solistų dainos (atvyksta net 
penki solistai).

Pakvietimai į parengimą jau 
atspausdinti ir platinami.

— Praėjusį sekmadienį įvy
ko studentų ateitininkų susi
rinkimas. Buvo sutarta kad stu 
dentų susirinkimai bus daro 
mi reguliariai, kiekvieną pir
mą mėnesio sekmadienį 15 vai.

Keletą studentų at kų jubi
liejaus metu darys studentiš
ką pasižadėjimą ir gaus stu
dento ateitininko ženkliuką.

— VILA ANASTAZIJOS ir 
apylinkių lietuviams Šv. Ka
zimiero Šventėje (kovo 4 d. 
sekmadienį) 11,33 vai, Parapi 
jos bažnyčioje bus pamaldos. 
Pamaldose dalyvaus ir giedos 
svečiai iš Urugvajaus. Visi 
kviečiami atvykti.

— Kovo 10 dieną (šeštadie
nį) Vila Zelinoje rengiama 
Agapė — Vakarienė svečiams 
pagerbti. Visi norintieji daly
vauti prašomi užsirašyti pas 
Lietuvių Katalikų Moterų 
Draugijos, Choro ir Ateitinin
kų valdybų narius Iš anksto 
neužsirašiusieji negalės daly
vauti.

Visas lietuviškas jaunimas 
kviečiamas dalyvauti konfe
rencijose, kurios bus karna
valo sekmadienį (kovo 4 d.) 

Konferencijas ves kun. Julio 
Murão iš sąjūdžio *Por um 
mundo melhor».

— Kovo 14 d. 10 vai. Eks
kursantai vyks prie Tėvo VIa 
do Mikalausko S.J. kapo. Ta 
proga už jo sielą bus atlaiky 
tos pamaldos, Visi galintieji 
prašomi dalyvauti.

- Aldona BURAGAITÊ iš 
Tautų Parko įstojo į Seserų 
Pranciškiečių vienuolynąSão 
João da Boa Vista. Jos brolis 
Juozas mokosi taip pat pas 
pranciškonus mažojoje semi
narijoje.

Praėjusį šeštadienį ištekėjo 
Ivonė SKORUBSKAITÊ Jvonė 
lietuviškai visuomenei yra pa 
žįstama savo gražiu balsu, ne 
kartą ji dainavo solo jaunimo 
šventėse ir kituose lietuvis- 
kuose parengimuose. Abiems 
parkietėms linkime gražaus 
naujai pradėto gyvenimo ke
lio.

— Kovo 24 ir 25 dienomis 
S. Paulo Ateitininkai rengia 
savo 10 metų veikimo sukak
ties paminėjimą.

— Svečių iš Urugvajaus ir 
Argentinos sutikti renkamės 
prie V, Zelinos Bažnyčios ko 
vo 3 dieną tarp 5 ir 7 vai. 
vakaro.

— Dar reikalinga keletas 
vietų svečių iš Urugvajaus 
nakvynėms. Galintieji priimti 
prašomi pranešti kun. Šeške
vičiui.

— Kovo 5 d. 7 vai. vakare 
gimnazijos salėje bus šeimy

niški šokiai kartu su svečiais. 
Šokius organizuoje K. Ben
druomenės choras ir ateiti
ninkai. Lietuviškas jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

— Praėjusį šeštadienį vado 
vaujant Helenai ir Irenai Ši- 
monytėms jaunimas rengė va 
karą statybos naudai Gražiai 
išpuosioje salėje buvo išpildy 
ta neilga bet labai skoninga 
programa. Svečių buvo daug. 
Nuotaika linksma. Visiems va 
karo rengėjams, programos 
dalyviams ir darbininkams pri 
klauso didelė padėka už vaka 
ro pasisekimą. Vakaro pelnas 
dar skaičiuojamas. Rezultatai 
bus paskelbti sekančiam nu
meryje.

— Iš Argentinos kartu su 
Urugvajaus lietuviais atvažiuo 
ja Kvirinas Runimas su žmo 
na, sūnum ir dukrele.

Ekskursijoje dar randasi šie 

♦» ■»» ♦» ♦» <

Montevideu jaunimas šoka tautinius šokius.^

asmenys, kurie anksčiau ne. 
buvo skelbti: Jane Vetaitė, Jo 
nas Dobilevičius ir įkalina 
Cielinskienė. Iš anksčiau skel 
btų neatvažiuos Ona Masionie 
nė ir Liuda Miniauskienė.

— Kovo 12 d. vakare p. p. 
Tūbelių namuose svečiams 
rengiama «feijoada». Seno Ma 
lūno Lietuviai, kurie norėtų 
prie parengimo prisidėti ir da 
lyvauti prašomi susitarti su 
Baliu TŪBELIŲ.

— LAUŽAS ir atsisveikini
mas su Urugvajaus lietuvių 
ekskursija įvyks kovo 14 die 
ną Rio Grande (prie Parque 
Municipal São Bernardo do 
Campo).

- NE ŽODŽIAIS BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ. AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI.

Vilniaus įkūrimo Pasaka
Vaižgantas

Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis, dėl savo darbštumo pra
mintas Didžiu Lietuvos Ūki
ninku, sumanė pasistatydinti 
tokią tvirtapilę, kad joki prie 
šai negalėtų jos paimti.

Sumanyta padaryta: toks tai 
buvo Kunigaikštis. Išsirinko 
labai gražius Panerių kalnus 
ir ant aukščiausio ėmė vežti 
didžiausias tašytas uolas ir 
degtas plytas. Vargo buvo ne 
išsakomo. Į vieną vežimą rei
kėjo pajungti bent 10 jaučių.

Pagaliau, visa medžiaga pa 
ruošta. Pamatui padėti raudo
nomis žiotimis žiopso plačiau 
si perkasai. Prie pat jų kraš
to stūkso kalnai akmenų, be
laukiančių tik valandos, kuo
met nuriedės gilumon ir pri

siims visą statomųjų rūmų 
sunkumą O jų tarpe vienas 
tikras milžinas akmuo, gausiąs 
atgulti į pat kertę.

Vilniaus pilis turės būti dar 
niekur neregėto stiprumo, nes 
ji gaus ginti visą Didžiojo 
Kunigaikščio šeimyną: čia no
rima padaryti sostapilė. Ir ne 
tik kunigaikščių gyvybę, gins 
viso krašto laisvę ir šlovę.

Gražus tai kraštas, tie Pa
neriai: kalnais kuprotas, upė
mis gembėtas, miškais pasi
šiaušęs nuošalys. Jo negalėjo 
nepastebėti kunigaikščiai, nar 
sus karžygiai, garsūs ir švel- 
niasieliai svajotojai.

Didžiojo akmens kertėn pa
dėtų atjojo patsai šeiminin

kas, būriu dvariškių, pačių žy 
miųjų kunigų, vaidilų, žynių 
ir burtininkų vedinas.

Ir tarė kunigaikštis jiems:
— Galingųjų Lietuvos dievų 

tarnai, jų valios ir norų aiš
kintojai, kvapnaus gintaro ir 
riebiųjų gyvulių aukotojai, pa 
sakysite dabar man, kas pla
čioje mano kunigaikštijoje vi 
sų labiausiai patiktų jiems, 
kas reiktų jiems aukoti, idant 
jie per amžius globotų tuos 
mūrus ir darytų juos Lietuvos 
priešams neįkandamus?

Sunkiomis, giliomis minti
mis apsiniaukė seniausiųjų ir 
gudriausiųjų kunigų veidai. 
Susiraukė išmintingosios kak 
tos, užsimerkė akyliosios akys.

Giliai galvoja, iš ugnies bu 
ria, tariasi savo tarpe, atsime 
na senų senelių papročius.

Pagaliau atsako viešpačiui:

— Didis Lietuvos Valdove. 
Tu pats esi dievų išrinktasis 
jų tarnas Jų norus ir pats ga 
Ii patirti. Bet jei būtinai mū
sų klausies, tai žinok: Lietu
vos dievams visų maloniausia 
auka būtų, jei atsirastų tokia 
lietuvė motina, kuri pirmuti
nį ir vienatinį savo sūnelį ge 
ra valia gyvą padėtų po šituo 
didžiuoju kertės akmeniu.

Nustebo Lietuvos Valdovas. 
Nustebo ir visi dvariškiai, 
Taip, tikrai. Tai būtų brangiau 
šia auka. Tik kur ji gauti? Nuo 
pat pradžios pasaulio dar ne
buvo girdėta tokios aukos.

Vis dėlto liepia visiems bur 
tininkams ir kitiems mažie
siems dvasiškiams apeiti visą 
Lietuvą, besiklausinėjant, ar 
neatsiras tokia Tėvynės my
lėtoja, tokia jos priešų sve 
timtaučių nemėgėja, kuri su

tiktų net tokią savo kraujo ir 
savo širdies auką dievams do 
vanoti. Neilgai teteko kuni
gams klajoti Vokiečių Lietu
voje taip nekęsta, jog jau tre
čią dieną kunigai rado tokią 
lietuvę motiną našlę

Atvedė ji savo vienatinį sū
nų jaunikaitį, jos senatvės ap 
rūpintoją, O buvo tai jauni 
kaitis ne tik gražus ir moti
nai geras, bet dar ir ir išmin 
tingas vyras.

Nesipriešino jis motinos va
liai ar kunigų valiai, jis norėjo 
ištirti, ar tikra dievų valia?

Ir paprašė Kunigaikštį kad 
jam leistų triskart paklausti 
kunigus: jei jie atsakys tinka 
mai, bus neabejotinas ženklas, 
jog dievų valią tikrai žino; jei 
netinkamai, tai ženklas jogsa 
vo prasimanymus skelbia.

(B D,)
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FABRICA DE MALHAS
( Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rna Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

s Ibitirama ir Av. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

4.0-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

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

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCE
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101'll02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em gerai

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MOD1COS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

SÈDE: Rua México, 98-9.0 - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A»

Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

' ANTANO PAVILÒNIO .

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"ZOFIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

ETC KI TOKIO CONTAEIL
4

JSaAcbnento

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. ŠukeviČius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),į

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose;/

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENINTEL AI ATSTOVAI G ARSIOJOl^V ANDENS L I N D O Y

IS2/HÀCJ CARRIEKI
indoya vanduo yrr ^uai 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
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AV. ZELINA, 515 — CA<XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Vasario 16 tąją São Pau 
ly atžymėjo šie dienraščiai; 
A Gazeta, Correio Paulistano, 
Estado de S. Paulo.

— Praėjusią savaitę S. Pau 
ly lankėsi iš Porto Alegre 
prekybininkas Jonas Cecinas. 
Cecinų šeima Brazilijon atvy 
ko dar prieš pirmą pasaulinį 
karą.

— Vasario 24 d. V. Anasta- 
eio mirė Juozas Sabaševičius, 
eidamas 57 metus, kilęs iš 
Jezno ir palikdamas dideliam 
liūdesy savo 3 seseris ir 3 
brolius, palaidotas šalia savo 
motinos Formozos kapuose.

Išleido iš namų miaijon kun. 
J. Bružikas, S.J. Gili užuojau 
ta velionies giminėms.

— Vila Zelinoje susiorgani 
zavo ir pradėjo veikti sporti 
ninku klubas «Vytis». Kol kas 
tik krepšin, žaidžia, Netolimo 
je atėityje numatoma pradėti 
žaisti voleibol ir salioninis fut 
bolas. Norintieji kluban įstoti 
turi kreiptis į klubo valdybą, 
arba prel. P. Ragažinską.

— Laiškai: R. Lunskiui, I. 
Šimonytei, A. Pumputienei, O. 
Masienei, N. Antanaičiui, M. 
Vinkšnaitienei, M. Sejunienei, 
Ir. Gritėnaitei, F Slavickaitei, 
Esquadrilhas Metalicas, EI. 
Mackevičienei, I. Kutkienei, 
J. Slavickui, M. Mačaitienei,
J. Jurkonienei, W. Urbanavi 
čiui, St. Punskienei, Z. Ge 
niui, A. Žibui, K Navickienei
K. Musteikiui, J. Seliokui, S. 
Mitrulienei, P. Kamantauskui, 
V- Kutkai, Ed. Vinkšnaičiui.

PAIEŠKOMI:

1. Astrauskas Zigmas, sū
nus Zigmo, gim. 4-12 1927 m., 
Plungėje,

2. Banjavičius Leonas, sū
nus Broniaus, gimęs 8 11-1924 
m. Kaune,

3. Beresniewioz gyv. Pom- 
mern (apie 33-35 m. amžiaus),

4. Diliunasaitė Zofia, duktė 
Petro, gim. 1897 m.,

5. Dargytė Eleonora, duktė 
Jurgio, gim 1922 m. Kaune,

6. Daugvilas, gyv. Pommern
7. Felsneyis Jonas, sūnus 

Jono, gim. 1898 m. Klaipėdoje,
8. Galaltitis Petras, gimęs 

1922 m. Utenoje,
9. Gedutis Adomas, gimęs 

12-7-1903 m.,
10. Gelešunienė gim. Saša- 

lauskaitė, 1901 m.,
11. Gvzovius Berta, Albinas, 

Lyda,
12. Jasinskaitė Jadvyga, dūk 

tė Petro, gim 27-1-1923 m.,
13. Jackauskienė J e va, gyv. 

Kaišiadoryse,
14. Kuršaitis Wiljus, gim 1914
15. Kybartas Alozas, 50-55 

m. amž. gim. Telšiuose.
16. Linkewitsch Anton, He

lene, Lydia, Hans, gim. Šiau 
liuose,

17. Liekis Pranas, sūnus Jono 

gim. 1914 m. Tauragės apskr.
18. Malinauskas Antanas, sū 

nūs Juozo, gim. 1897 m. Paki 
rėmai,

19. Malinauskas Petras, sū
nus Jono, gim. 1918 m ,
20. Volontonis Juris, sūnus 

Kazimiero, gim. 1906 m. Po- 
lenski, Biržai ir

21. Volontonytė Agota, duktė 
Kaziiniero, gim. 1912 m.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr. Cônsul A. Polišaitis — Rua 
Dom José de Barros > 68, 5’, 
Caixa Postal 7249, São Paulo, 
Brasil.

KONSULŲ KORPUSO 
VAKARIENĖ

Š. m. sausio mėn. 30 d. Fa 
saw Restorane, Av. Paulista, 
2073, São Paulyje, įvyko Kon 
sulų Korpuso vakarienė, ku 
rioje dalyvavo visi svetimųjų 
Valstybių, reziduojantieji São 
Paulo mieste, Konsulai su sa 
vo Poniomis — jų tarpe ir 
Konsulas A. Polišaitis su Po
nia.

V DERBY SUL AMERICANO

São Paulo Jockey Klubui 
kviečiant, Konsulas A. Polišai 
tis su Ponia o taip gi ir ki
tais Konsulais, š.m. sausio 
mėn 25, 27 ir 28 d d. dalyva 
vo Paulistų Hipodrome arklių 
lenktynėse.

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Kovo 18 d. 15 vai. V. Be
los Vytauto Didžiojo moky
kloje V. Beloje šaukiamas vi
suomenės veikėjų, organiza
cijų atstovų, visų buvusių ir 
esančių bendruomenės narių 
ir visų geros valios lietuvių 
pasitarimas-seimas. Visi besi 
sieloję lietuviškais reikalais 
prašomi susirinkime daly
vauti.

— Mokytojas H. NADOLS- 
KIS, «M L.» skaitytojas, gyve 
nąs Itapolyje, mokytojaująs 
vietiniame Instituto de Educa 
ção, praėjusią savaitę porai 
dienų, tarnybos reikalais, bu 
vo atvykęs į S. Paulo.

— Šv. Juozapo Vyrų Broli
jos narių susirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį, tuoj po su 
mos Brolijos nariams susirin 
kime dalyvavimas privalomas.

— Kovo mėn. 18 d. Broli
jos metinė šventė. Brolijos 
intencija šv. mišios 11 vai. 
Po sumos bendri pietūs. No 
Tintieji dalyvauti pietuose pri 
valo užsirašyti pas Brolijos 
valdybos nąrius ligi kovo 11 d,

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326.

60 METŲ JUBILÉJUS

Kovo mėn. 4 d. Kazys Šal- 
tys, savininkas «Fabrica de 
Tamancos», gyvenantis rua 
Cuiaba, 688, Alto da Mooea 
švenčia 60 metų amžiaus ju- 
bilėjų. Jubilijatas yra kilęs 
Degučių valse., Ežerėnų aps. 
Brazilijon atvyko 1928 m. ge 
gūžės m. 25 d.

Brazilijoj sukūrė šeimos ži
dinį vesdamas Stefaniją Ja- 
naudytę Nuo pat atvykimo, 
visą laiką gyvena Mokoje, 
kur dabar turi «Fabrica de 
Tamancos» Biznis vyksta ge
rai.

Jubilijatas ir visa šeima yra 
susipratę lietuviai Yra «Musų 
Lietuvos» skaitytojai.

Prie visų sveikinimų ir lin
kėjimų 60 metų jubilėjaus ir 
vardinių proga «Mūsų Lietu
va» prašo priimti jos sveiki
nimus savo nuoširdžiam bi
čiuliui.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
T’NA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Garbės prenumeratoriai su 
mokėję 2,o00 cr.

João Sakalauskas, Jonas 
Bagdžius.

Prenumeratoriai Rėmėjai su 
mokėję po 1.009 cr.:

Albina Vasiliauskaitė, Ona 
Sinkevičienė, Jonas Tyla, Po
vilas Pipiras, Stasys Zygman- 
tas, Petras Lašas, Šv. Juozą 
po Vyrų Brolija, Napuolys 
Gudliauskas, Antanas Cipas.

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 kr.:

Kazimieras Bužinskas; Ane 
lė Pumputienė, Karolis Tala- 
las, Kazimieras Valiulis, Ona 
Polikaitienė, Kazys Lipas, Jo 
nas Milčiukas Anna Mizaras.

— Už Praną SaladžiųSO-tos 
dienos mišios egzekvijos bus 
9 d. kovo Vila Zelinoje 7 vai.

• Mūsų Lietuvos» prenumeratorius, rėmėjus, 
bendradarbius

KAZIMIERUS,
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventės proga, 

nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės gyvenime.
MŪSŲ LIETUVA.

NAUJA KAT. MOTERŲ 
VALDYBA

Praėjusį sekmadienį įvyko 
K. Moterų Draugijos susirin
kimas. Senoji valdyba pada 
rė apyskaitą praeitų metų dar 
bų ir atsistatydino. Buvo iš
rinkta nauja valdyba ir pa
siskirstė sekančiai: pirminin
kė Izabelė Seliokienė. vice
pirmininkė Jieva Kutkienė, 
Ona Sinkevičienė, iždininkė 
Adelė Nadolskienė ir valdy 
bos narė Apolonija Baltaduo 
nienė. Kandidatėms į valdybą 
liko Monika Maželienė ir 
Skurkevičienė Praeitais me
tais valdybos pirmininkė bu 
vo Monika Maželienė. Naujo
ji moterų valdyba rūpinasi 
svečių pagerbimo vakariene. 
Po Velykų rengs Craugijos 
vakarą,

i

— Lietuviškos pamokos V. 
Zelinos mokykloje prasidės 
po to kai bus sutvarkyta Šv. 
Juozapo mokyklos patalpos.

- VYRŲ ŠV. JUOZAPO 
Brolija Jaunimo Namų staty
bai paaukojo 3.000 kruzeirų. 
Didelis ačiū.

— Redakcija yra gavusi ne 
maža užklausimų, kas šaukia 
susirinkimą 18 d. kovo Vila 
Belos mokykloje Šis susirin 
kimas šaukti buvo nutartas 
Bendruomenės Tarybos susi 
rinkime įvykusiame vasario 
21 d., kuriame dalyvavo inž. 
Z Bačelis, kun. J, Šeškevi 
čius, J. Baužys; M. Vinkšnai- 
tienė, H: Valavičius. Kuriam 
tikslui susirinkimas šaukiamas 
iniciatoriai paaiškins

«M, L .» Redakcija.

MONTEVIDEO BIULETENIS
«ŽINIOS»

Iš vasario H d praneša, 
kad T. J. Bružiko, S. J. svei
kata nuolat taisosi. Jis labai 
susirūpinęs atvykstančia iš 
Montevideo liet avių ekskursi
ja, kuri išvyks kovo 1 d ir 
S Pauly pasirodys kovo 3 d. 
tarp 6 8 vai. vakaro, nes pa
siilgęs senų pažįstamų ir no
ri vėl juos pamatyti.

JĖZUITAS T. DR. J VENCKUS 

važinėja mokslininkų ekskur
sijoj po Pietų Ameriką. Lan
ko istorinės, archeologinės ir 
botaninės reikšmės vietas. Su 
grįšiąs į Montevideo jau šia
me mėnesį (vasario).

IŠKILMINGAI IŠLEIDŽIAMI
EKSKURSANTAI

Vasario 25 d. buvo suruešti 
parapijos salėje iškilmingi pie 
tūs tiem, kurie kovo 1 d. iš
vyksta į São Paulį, iš viso 36 
žmonės Tėvo Giedrio vado
vybėje. 

——

ELEKTROS PASTOTIS LIE
TUVOS MIESTAMS

Netoli Kauno pradėta sta
tyti galinga elėktros pastotis, 
kuri iš Vievio elektrinės mai
tins Kauną, Jonavą, Prienus, 
Vilkiją ir kitus Lietuvos 
miestus.

— Pajieško Žemaitienė iš 
Lietuvos savo sūnaus — Ka
zimiero Žemaičio, gyvenusio 
1933 metais Araraq^uarà, Rua 
Antonio Prado, 25, Estado de 
S. Paulo.

Žinantieji apie jį malonėki 
te pranešti «Mūsų Lietuvos» 
Redakcijai

. LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va*.,

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

~ NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS paremkim lietuviš
ka JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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