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Mišios po Tiltu
Vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų žmonių Prancūzijo
je, yra, turbūt, Henri A. Grouės-Pierre, katalikų kunigas, 
paprastai vadinamas abbe Pietre. To kunigo gyvenimo įsto

jo darbai atrodo kaip pasaka.

Ministeris p. Stasys Lozoraitis Aktualiais
Klausimais

Vasario 16 dieną iš Romos aš manau, kad Centro ir Ry-
į São Paulo, Brazilijoje, buvo 
atvykęs ir dalyvavo UI-jame 
P. Amerikos Lietuvos Kongre 
se, Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatijos šefas Ministeris 
p. Stasys Lozoraitis, kuris ta 
proga maloniai pr.ėmė mūsų 
bendradarbį Stasį Vaneevi 
čių, su kuriuo turėjo sekantį 
pasikalbėjimą:

— Pone Ministeri, gal ma
lonėtumėt pasakyti, koks Jū
sų svarbiausias kelionės į Bra 
ziliją tikslas?

— Mano kelionės tikslas da 
lyvauti III Pietų Amerikos 
1 ietuvių Kongrese S. Paulo, į 
kurį buvau pakviestas, ir ap
lankyti mūsų diplomatines bei 
konsularines atstovybes Pietų 
Amerikoje.

Kongresas yra padaręs man 
didelio įspūdžio, būtent, daly
vių patriotine nuotaika ir tuo, 
kad jame buvo gausiai atsto
vaujamas jaunimas

— Ar, be São Paulo, esate 
nn'wiatp
orazuijus ir^rietu rt^.^<,ikos 
miestus?

Iš São Paulo važiuosiu į 
Rio de Janeiro, Montevideo ir 
Bogota.

— An turėsite progos pasi
matyti su Brazilijos valdžios 
atstovais ir kalbėtis svarbes
niais Nepriklausomos Lieto- 
uos reikalais?

— Būdamas Rio de Janeire 
būsiu priimtas užsienių reika 
lų ministerijoje. Šiuo laiku 
svarbiausias Lietuvai klausi
mas Brazilijoje yra mūsų pa 
siuntinybės statuso atitaisy
mas ir konsulato Šao Paulyje 
statuso sugrąžinimas Turiu 
vilties, kad dabartinė Prezi 
dento Castelo Branco vyriau
sybė, apsaugojusi Braziliją 
nuo komunistų pavojaus, yra 
palankiai nusisiačiusi Sovietų 
pavergtų kraštų, taigi — ir 
Lietuvos interesų atžvilgiu.

— Kokios, Jūsų nuomonėj 
dabartinės Lietuvos laisvės 
perspektyvos?

— Lietavos Nepriklausomy
bės atstatymo klausimas suda 
ro Centro ir Rytų Buropo» pa 
liuosavimo nuo Sovietų Sąjua 
gos priespaudos problemos 
dalį. Ši problema ilgainiui tu
rės būti išspręsta, būtent, su
grąžinant laisvę visiems tos 
srities kraštams, kuriuos so- 
v.etai yra vienokiu ar kitokiu 
būdu užvaldę, Tam tie kraš
tai turi lygias teises ir tuos 
pačius galimumus Taip, pa
vyzdžiui, Lietuvos laisvės ats
tatymas yra toje pačioje ga
limumų plotmėje kaip ir Vo
kietijos suvienijimas. Be to, 

tų Europos išlaisvinimo pro
blema tegali būti išspręsta 
visumoje, tai yra visiems 
tiems kraštams kartu Aš ne- 
įsivašzdjoju Kokios padėtie», 
kad Lenkija ar Vengrija ai 
gautų laisvę, arba Vokietija 
būtų suvienyta, o Lietuva su 
Latvija ir Estija paliktų so
vietų oku pači j>oj,e.

Svarbiausi veiksniai Rytų 
ir Centro Europos laisvės pro 
blemeje yra šie: sovietų pa 
vergtų tautų siekimas pasi- 
liuosuoti nuo svetimos prie
spaudos ir komunistinės san. 
tvarkos. Tautų bei žmonių 
laisvės idėjos stiprėjimas pa- 
šaulyje yra Sovietų Sąjungos 
santvarkos, taigi, ir jos galios 
silpnėjimas. Vienintelis pa
grindas ant kurdo stovi So
vietų Sąjunga yra prievarta, 
vartojama bet kurioje gyve
nimą srityje. Sovietų Sąjūnga 
neturi net savo piliečių lais
vo pritarimo, kuris yra būti 
nas elementas normaliai vals
tybių egzistencijai ir tikrajam 
pastovumui, uuo labiau ji ne
turi jos užvaldytų valstybių 
žmonių pritarimo. Žinoma, so
vietų silpnėjimo procesas nė
ra toks greitas, kaip mes no
rėtume ir kaip reikalauja mū 
sų interesai Bet jis vyksta ir 
negali sustoti. Ir tai atidaro 
Lietuvos laisvės perspekty
vas.

— Kokiu būdu P Amerikos 
lietuviai galėtų daugiau ir ak 
tyviau dalyvauti Lietuvos lais 
vinimo darbuose?

— Mūsų visų uždavinys yra 
stengtis, kad Lietuvos byla 
nebūtų Vakaruose nutylima’ 
Tad svarbu veikti kad Pietų 
Amerikoje Lietuvos nepriklau 
sooybės klausimas būtų ke
liamas, priminimas spaudoje, 
valstybės vyrų viešuose pa
reiškimuose tarptautinių 'or
ganizacijų plotmėje Sovietų 
vykdomas kolonializmas su
teikia tam gerą pagrindą.

— Ar dabartiniu metu yra 
galimi ir pageidautini arti
mesni ryšia mūsų išeivių . su 
pavergtos Lietuvos lietuviais, 
kurie tikrai nori ir lausia Lie 
tuvos laisvės?

— Tamsta tiksliai suformu 
lavai problemą, dalindamas ją 
į du klausimu.- ar ryšiai gali 
mi ir ar jie pageidaujami. Ry 
šiai tarp bet kurio okupuoto 
krašto žmonių ir jų tautiečių, 
esančių už okupanto galios 
ribų visada pageidaujami 
vien dėl grynai žmoniškų ap
linkybių, kaip giminystė, ar
timos pažintys ir panašiai o 
ant a. todėl, kad tokie ryšiai 
gali sustiprinti tautos raurali- 
nį atsparumą okupantui ir pra

BARBORA LASAUSKIENÉ. 
Gyvena Montevideo Uruguai. 
Ji apmokėjo šio «M, L.» išlei
dimo išlaidas. Nuoširdus jai 
ačiū už tokia gausia parama 
laikraščiui 1 P. Lasauskienė re 
mia ir kitas vienut lynų, baž 
nyčiO'S, labdaros įstaigas.

rija yra gana paprasta, bet

Jaunas būdamas Pierre bu 
vo įstojęs į kapucinų ordiną, 
kurį dėl nesveikatos turėjo 
palikti. Per antrąjį pasaulinį 
karą jis tarnavo kariuomenė
je tol, kol susirgo Paskui, su 
stiprėjęs, gavo vikaro vietą 
vienoje Paryžiaus parapijoje, 
kur slėpė žydus nuo nacių 
pe1 sekiojimo. Rizikuodamas 
keletą kartų savo gyvybę, jis 
išgab no j Ispaniją 1.200 žy
dų. Lyg tų pavojų jam neuž
tektų, kun Pierre susidėjo su 
partizanais ir. žinoma, turėjo 
slapstytis Po karo jis buvo 
išrinktas į Prancūzijos parla
mentą ir apdovanotas 3 ordi 
nais: karo kryžiumi, rezisten
cijos medaliu ir garbės legio 
nu. Bet visa tai buvo tik’trum 
pa įžanga į tikrąjį jo darbą;

VAGIS PADARO PRADŽIĄ

Grįždamas iš pawlamento, 
kartą kun Pierre sutiko iš 
kalėjimo paleistą vagį, vardu 
Bastien. Tas buvęs vagis, ne 
turėdamas kur prisiglausti ir 
kuo pragyventi, bandė nusižu 
dyti, Kai jis sutiko kun. Pier 
re, jo perpjautos gyslos dar 
nebuvo pilnai užgijusios. Ne
matydamas kitos išeities ir 
norėdamas gyventi, Bastien 
paprašė kunigo pagalbos Kun 
Pierre pakvietė jį gyventi sa 
vo namuose, koduos jis nešė 
niai buvo nusipirkęs viename 
Paryžiaus priemiestyje ir pa 
vadinęs Emmaus vardu

Prie pirmojo kalinio prisi
dėjo nusigyvenęs šoferis, taip 
pat paleistas iš kalėjimo. Abu 
vyrai padėjo kunigui atremon 
tuoti seną ir apleistą namą ir

mušti jos izoliavimo sieną. 
Jau vien tik informacijos apie 
laisvąjį pasaulį, jo idėjas a» ie 
užsienio lietuvių gyvenimą bei 
veiklą yra įdomios ir svar 
bics tautai krašte. Tačiau ar 
tokie ryšiai galimi? Ar sovie 
tai leidžia ’Šitaip santykiauti 
su Lietuvos Lietuviais? Aiš
kus dalykas, kad neleidžia 
ir neleis. Juk be specialių 
techniško turinio leidinių, jo
kia knyga ir joks laikraštis 
sovietų į Lietuvą neįleidžia
ma Lietuvių Enciklopedija, 
okupacinės valdžios žmonių 
išrašyta sivo reikalams, laiko 
ma po užraktu, geležinėse 
spintose lyg ji turėtų atomi
nę bombą. Yra žinomi atsiti
kimai kuriais sovietų muitinė 
radusi iš užsienio atėjusiame 
pakiete porą kryželių ir įkai
navusi juos pusę dolerio su- 
konfiska^o visą siuntinį O kai 
dėl lankymosi okupuotoje Lie 
tuvoje, tai kiekvienas nava 
žiavęs ten iš už-ienio lietuvis 
yra suvaržytas policijos prie 
žiūrės kad tik pakenktų sa 
vo giminėms, pažįstamiems ir 
šiaip sutinkamiems žmonėms. 
Maža to, toks turist s grįžęt 
į Vakarus, tais pat sumeti
mais negali pasakyti atvirai 
savo nuomonės apie padėtį 
Lietuvoje, jei jo nuomonė ne 
tinka sovietams. Ir šitoks ty 
Įėjimas yra mums didžiai 
kenksmingas Galima lengvai 
įsivaizduoti, koks būtų buvę- 
įspūdis, jei kuris vakarų žy 
das, gavęs hitlerininkų leidi 
mą aplankyti Vilniaus getą, 
terašytų ir pasako tų, 
paskui, sugrįžęs, kad gete 
yra gėlynų ir orkestrų pami 
nedarnas, kad getas yra m;r 
ties prieangis, kaip kad Lie
tuva yra sovietų okupuotas 
kraštas kuriame kiekvienas 
laisvės pasireiškimas slopina 
mas Tad tikrai artimesni ry 
šiai tarp išeivių ir okupuoto 
sios Lietuvos nėra galimi, nes 

pastatyti sode koplyčią. I sta 
tyb<s darbą įsijungė ir buvęs 
policininkas kaimynas, vardu 
Matas

NELAIMINGŲJŲ ANTPLŪDIS

Kai nuo remonto ir staty- 
bos darbų atliko medžiagos, 
Matas paprašė kun, Pierre 
jata tą padovanoti. Mat, jo 
šeimininkas atsakęs jam būtą 
ir jis nor s pas statyti mažą 
namuką, kad turėtų šiokią to 
kią pastogę. Kunigas jam ne 
tik padovanojo atlikusią me
džiagą, bet ir prižadėjo pa
remti jį savo alga.

Tuo tarpu į kun. Piene du 
ris pradėjo belstis ir kiti pa
našūs nelaimingi žmonės \ ie 
ni prašė parūpinti darbo kiti 
neturėjo buto, dar kiti prašė 
1 ik nos nakvynės. Kunigas 
niekam pagalbos neatsakė ir 
vienerių metų bėgyje savo 
pastogėje turėjo virš 20 nuo
latinių «svečių* buvusių kali 
nių, valkatų, nusigyvenusių 
inteligentų, bedarbių ir kito
kių.

Išlaikyti 20 vyrų nebuvo 
lengva, ypač todėl, kad kun. 
Pierre nemažą algos dalį iš
leido pigių namų statybai ki
tame Paryžiaus priemiestyje. 
Tuos nam s jis statė todėl, 
kad daugelis žmonių gyveno 
arba palapinėse, arba po tik
tais, arba miesto gatvėse, 
.i nais laikais benamių buvo 
daug ir «kun Pterre, matyda
mas valdžios neveiklumą, ry 
žosi jiems padėti.

(pabaiga 3 pusi)

sovietai jų neleidžia. Lygiai 
nenormali yra padėtis ir su 
turistais iš Lietuvos: ir jie bi 
jo pasakyti atviresnį žodį kad 
o. sukeltų prieš save sovietų 
represalijų. O susitinką su 
jais užsienio lietuv ai vengia 
statyti juos į pavojų Šia pro
ga pažymėtina, kad nedera 
tiirėti kontaktų su tokiais lan
kytojais iš Lietuvos kaip, pv. 
vadinamo Vyriausiojo Sovieto 
vice—pirmininkas J Baltušis, 
kuris neseniai buvo Jungtinė
se Amerikos Valstybėse Man 
atrodo kad pavyzdžiui, karo 
metu norvegai užsieny nesu 
sitikdavo su savo vicekvislin 
gas.

Galop, kalbant apie ryšius 
su Lietuvos žmonėmis, tenka 
pabrėžti, jog šia s metais so 
vietai rengiasi minėti Lietu 
vos okupacijos 25 metų su
kaktį, kaip Lietuvos «išlaisvi
nimo» sukaktį. Šitokio begė
diško lietuvių tautos įžeidimo 
akyvaizdoje nei vienam užsie 
nio lietuviui nederą šiemet 
lankytis Lietuvoje,

— Ar dab ..rtinės pasaulio 
politikos raidoje yra naujų 
vilčių Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimui?

— “Ligšiolinė tarptautinės 
padėties raida nieko nepride 
da prie mūsų vilčių, bet ir jų 
nesumažina. Galimas dalykas 
kad Vietnamo įvykiai išsivys-

Solidarumo Deklaracija

TREČIASIS PIETŲ AMERI. 
KOS LltTUViŲ KONGRESAS, 
susirinkęs São Paulo mieste 
Brazilijoje, 18 21 d. Vasario 
mėo 1965 m, reiškia savo so 
liaarumą Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui ir jo 
pirmininkui ministrui Vacio 
vui Sidzikauskui, Nepriklauso 
mos Lietuvos Diplon atija-i ir 
jos šefui Ministrui Stasiui Lo 
zoraičiui Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ir jos valdybos 
pirmininkui Juozui Bachunui, 
o taip pat visoms kitoms la s- 
vojo pasaulio lietuviškoms or 
ganizacijoms, sąjungoms ir 
vienetams, kurie dirba Lietu
vos laisvinimo, tautinės kultū 
ros ir lietuvybės išlaikymo 
darbą.

Ta proga 3 sis PAL Kongre 
sas kreipiasi į Jus laisvojo 
pasaulio LIE I U Vi Al. iškilmin-

(pabaiga 6 pusi)

tys į vietinį kon.liktą, kaip 
Korėjos karas 1950 m, Jei tie 
įvykiai paskatins Vakarus vei 
kliau reikštis savo politikoj 
solidarumą su pavergtų tautų 
laisvės siekiais, — jau dėl to 
vieno galėsime būti patenkin 
ti, tuo baigė pasikalbėjimą Mi 
uisteris p, St Lozoraitis.

1



MŪSŲ TIETUVA 1965 m kovo 12 d:

Okupuotoje Lietuvoje
(E) TYLĖDAMI LIETUVAI 

NEPADĖSIME — taip Newar 
ke. N J JAV, vasario 13 d. 
minėj me pasakytoje kalboje 
buvo pareiškęs Lietuvos Ats 
tovybėa Vašingtone Patarėjas 
d- S A Bačkis Jis nurodė, 
kad «lietuvių tintai bus mo 
raliaė atrama jei laisvajame 
pasaulyje bus daugiau ir dau
giau balsų, kurie išryškintų, 
jog visa, kas Sovietų S gos 
okupuotoje Lietuvoje daroma 

yra priešinga žmogaus tei
sėms Jungtinių Tautų Chartai 
if jstatims tarptautinei mora 
lei ir teisei Mes turime duo 
menis apie mūsų tautos rusi
nimą kc’o .«.žavimą. Reikia 
rasti mums galimumus vis la 
biau tuo sudominti viešąją 
pasaulio opiniją». Toliau dr. 
Bačkis teigė jog okup Lietu 
voje nematyti ženklų, rodau 
čių, kad Sovietų S ga pol tinį 
smurtą būtų sumažinusi ar ro 
dytų kokių artėjimo ž»enklų 
prie demokratijos, kokią lais 
vasis pasaulis supranta «Mes 
teigiame komunistinis rež-i 
mas tiek liberalėja, kiek jis 
y a priverstas diplomatin u, 
ekonominiu ar kariniu spau
dimu tai padaryti Tik jėgą 
komunizmas supranta ir jai 
lenkiasi. Galutinoje sąskaito
je — lietuvių veikla laisvaja
me pasaulyje, viešosios opini 
jos informavimas ir jos palan 
kūmas mums - gali tik Lie- 
•tuvių Tautai padėti, nuo pade 
ties pasunkėjimų apsaugoti. 
Kiekvienas protestas prieš 
laisvės persekiojimus ia per 
sekiotojus, ar j:s bus atskirų 
individų, ar organizacijų, ar 

įstaigų ar tautinių bendruo 
menių daromas betarpiškai, 
ar per tarptautinius sambūrius 
ar insti ucijas — patarnaus 
tuo kad Kremlius pajos, jog 
laisvasis pasaulis paremia mū 
si teises ir siekimus ir kovo 
ja kartu su mumis, dėl tautų 
apsisprendimo teisės».

nu 

LIETUVOS TRISPALVĖ PRIE 
DETROITO ROTUŠĖS

(E) Iškilmingai Vasario 16 
sios minėjimai įvyko Čikago
je, Bostone, Clevelande Phi 
la elphijoje, W terbury, toli 
muose Vakaruose — Los An 
geles mieste ir kitur. Visuose 
lietuvių telkiniuose buvo gau 
šiai lietuvių lankytos pamal 
dos, minėjimai, dalyvaujant 
ir amerikiečių atstovams — 
burmistrams, gubernatoriams, 
senatoriams ir kt

ELTOS atstovas Detroite, 
Mieli praneša:

Vasario 14 ryte prie De 
troito mies.o rotušės buvo iš
kelta Lietuvos trispalvė. Mil
žiniškų Gobo Hali rūmų sa ė 
je 800 vietų, vasario 14 d. 
įvyko iškilmingasis aktas ir 
m nine programa. Pagrindinę 
kalbą pasakė SLA preziden 
tas ir vienas’iš ALTos vice 
pirmininkų, adv. Povilas Dar 
gra o iš JAV valdžios pusės 
kalbėjo JAV Kongreso atsto 
vė Martha Griffith. Salė buvo 
sklidinai pilna ir dalis publi
kos stovėjo. Meninę progra
mą atliko šv. Antano parapi. 
jos choras, Alberto Mateikos 
vedamas. Aukų laisvinimo rei 
kalams salėje surinkta 2 500 
dol (keletu šimtų dol. dau
giau, negu pereitais ar užpe

Mirė prof. J. Šimoliūnas
RACINE Wise. — Profeso

rius Jonas Šimoliūnas, visuo- 
rreoiuinkas ir valstybininkas, 
mirė vasarie 11 dieną Raci
ne, Wise. Gimė 1878 m gegu 
žė» 21 d. Jusėnų k., Maldų 
čianių valse , Panevėžio aps. 
19)9 metais jis baigė Rygos 
Politechnikos institutą staty
bos inžinierium. Studijų metu 
plačiai keliavo ir praktikavo 
si savo specialybėje vakarų 
Europoje ir Latvijoje. 1902 
m. buvo vienas iŠ steigėjų ir 
ilgametis pirmininkas studen
tų draugijos Vilties. Vilniaus 
seime su adv. K Venclauskiu 

-ir J Šiaudiniu atstovavo Ry
gos lietuviams

Per visą nepriklausomybės 
laikotarpį Šimoliūms dirbo 
kaip praktikas įvairiose vals 
tybiuėse pareigose ir kaip pe 
dagogas profesorius univer 
sitete

1944 metais pasitraukęs į 
Vokietiją, Šimoliūnas dėstė 
statybos kurrsą vienu laiku net 

įeitais metais).
Minėjimui pasibaigus, mi 

nios žmonių nužygiavo prie 
miesto rotušės dalyvauti vė
liavos nuleidimo iškilmėse. 
Tą patį vakarą žinių metu ke 
Ii minėjimo momentai buvo 
parodyti televizijoje, gi Tv 
bendradarbis turėjo trumpą 
interview su P Dargiu, Vasa 
rio 15 d. minėjimas aprašy 
tas «The Detroit News» dien
raštyje. Tautiečiams kurie 
minėjime nedalyvavo P Dar
gu pasakė dvi kalbas per 
lietuviškas radija transliaci- 
jas. Bendrai paėmus darytina 
išvada, kad apsijungę politi
niai veiksniai teigiamai pa
veik© ir visuomenę.

nu

VLIKAS REAGAVO Į BRITŲ 
BBC IŠSIŠOK MUS

(E) BBC (Bri ish Broadcas
ting Corporation) Londono po 
litinių žinių komentatorius 

trijose, toli viena nuo kitos 
esančiose mokyklose Aukite 
technikoskursuose Kemptene, 
UNRPA univ. Muenchene ir 
Pabaltijo universitete Hambur 
ge 1950 m atvyko j JAV ir 
apsigyveno Racine Tremtyje 
jis buvo taip pat veiklus vi
suomeniniame darbe: 1949 — 
60 m vadovavo Pasaulio lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungai ir yra jos garbės na 
rys, Šaulių s-gos garbės na 
rys Lietuvių prof draugijos 
garbės narys ir Tėvynės my
lėtojų draugijos narys. Išspaus 
dino pag-rindinį kursą Statyba 
I—IV 1936- 43 m , 1432 psl., 
3 993 iliustr.: Danijos plentai 
ir jų palyginimas su Lietuvos 
plentais 1925 m; Šventosios 
uostas (Technika 7, 1933; išė 
jo atski u leidiniu, 180 pusi, 
ir,306 iliustr); Klaipėdos uos 
tas ir jo apylinkių geologiški 
technikinė buitis (Technika 
10, 1939 m ir atskiras leidi
nys; Baukonstruktionslehre, 
1947.

Maurice Latey, darydamas 
Rytų Europis politinę apžval 
gą, pateikė savotišką paverg 
tosioms tau ems žalingą pa 
siūlymą. Komentatoriaus nuo 
mone, Rytų Europos tautos 
jau esančios gerai ir gražiai 
susigyvenusios su Rusija ir, 
kad išvengti balkanizacijes, 
joms jau esąs pats laikas su
daryto COMMONWEALTH. Tai 
esą, būtų labai įspūdingas vi 
sų Rytų Europos tautų apsi 
jungimas.

I šią prokomunistinę nesą
monę griežtai reagavo Londo 
ne leidžiamas nepriklauso
mas dienraštis «The New Dai 
iy». Vedamuoju straipsniu 
dienraštis labai griebtai pasi
sakė prieš tokius nevykusius 
BBC komentatoriaus išsišoki
mus, tvirtai pabrėždamas kad 
Lietuva, Latvija ir Estija kru 
vinai kovojusios ir kovojau 
čios dėl savo laisvės ir nepri 
klausomybės, laisva valia nie 

kad nesutiksiančios su komu 
nistine Rusija sueiti į bet ku
rios formos Commonwealth.

Šiuo reikalu iš savo pusės 
VLlKas pasiuntė BBC komen 
tatoriui Latey nusistebėjimo 
ir protesto laišką, o dienraš
čiui «The New Daily» už gra 
žų ir teisingą Pabaltijo tautų 
reikale gynimą — padėką.

nu

LIETUVIŠKAS JAUNIMAS 
KAZACHSTANO ŠALČIUOSE

(E) Vilniaus «Tiesa» infor
muoja (vasario 14, nr. 37), kad 
į Ašigolio vietove Kazachsta 
ne. Kokčetavo srityje, nese 
niai atvyko nemaža Lietuvos 
jaunimo, Jis atliekąs statybos 
Gerbus — per trumpą laiką 
užbaigė du gyvenamuosius 
namus, netrukus užbaigs dar 
du, jau pradėjo statyti eleva 
torių. Esą, jaunuolius spau
džia stiprūs šalčiai ir dažnai 
siautėja pūgos, tačiau «atkak 
lūs statybininkai» visvien ne 
palieką darbo postuose.

nu

KODĖL KUZMŲ VAIKAI 
ATSISAKO VYKTI Į KANADĄ?

(E) «Tiesa» kaip tyčia vasa 
rio 16 dienos numeryje (38) 
įsidėjo platų Algimanto Kuz. 
mos laišką jo tėvams Kana
doje. Tėvai 1944 m. pasitrau 
kė į Vakarus, Lietuvoje pa
likdami vaikus: 6 m. amž. Al 
gimantą, 2 m, amž. Eleonorą 
ir 8 mėn, Vytautą. Vėliau Ka 
nadoje įsikūrę Kuzmai savo 
vaikams išrūpioo leidimus iš
vykti į užsienį. Vaikai taria
mai atsisako vykti ir vieno 
ju ’1 laiškas — ni?
kia- . r„tec*nujiiiio utspaivio, 
turįs tikslą atbaidyti kitus, įei 
kas būtų kviečiamas vykti į 
Vakarus. Tai laiškas, kur ne
paprastai išliaupsinta snvieti 
nė santvarka, kolchozai, kal
bama apie visokeriopą globą 
ir tėvams daromas priekaiš
tas, kad jie kvietę vaikus, su 
jais net nepasitarę... Anot A. 
Kuzmos, «dabar iš Tarybų Lie 
tuvos niekas nebėga. Reikale

(pabaiga 3 pusi.)

A. Mykolaitis Putinas
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XVI

(tąsa)

— Ir aš taip galvoju, — su
tiko Balsys. — Nežinia, ko
kios bus tos sutartys, po kiek 
mes žemės gausime ir kiek 
išperkamųjų užkraus ir dar 
kitokių mokesčių Aš gaftvoju, 
kad lengviau mums dėl to 
nebus. Vien tas gerai, kad 
žmogus laisvesnes rankas ?u- 
rėsi Nebūsi pririštas prie 
dvaro, galėsi eiti kur nor>, 
pirkti, parduoti, amatu užsi
imti, vaikus į mokslą leisti 
be tų visokių bajorysčių, Žmo 
gus kai turi laisvas rankas ir 
dar pinigo prasimanai, gali 
aukštai iškilti, ypač jei dar į 
mokslą prasimuši. Prekyba, 
sakysime, arba fabrikėlis 
koks, be mokslo čia nieko 
nepadarysi Reikia, kunige, 
kad būtų mokyklų daugiau.

Tada mes savo vaikus pastū
mėtume ir į miestus. Savas 
žmogus atsisėstų ruskio, len
ko. žydo, vokiečio vietoje. 
Dabar mes į jų kišenes pila
me, o iš jų - nieko.

- O kaip manai, tėvai, ar 
valdžia pritartų tokiems tavo 
norams? — gudriai prisimer 
kęs, klausė Mackevičius.

— Kur ji tau pritars! Val
džiai tiek terūpi — kaip de
vynis kailius nuo mūsų nulup 
ti Šta ikad ir tos liustracijos 
ir palivarkai. Ne gana, kad 
ponai mėtė žmones nuo že 
mių ir statė palivarkus, dabar 
ir raidžia sumanė pasekti po 
nų pavyzdžiu. Nuo senų lai 
kų dirbam savo žemes, vie
nur jos buvo sukeistos sifval 
diškomis. kiiur išnuomotos Ir 
štai nuo pernai metų revizi

ja, liustracija, vadinasi. Jei 
pasidarė didesnis valdiškos 
žemės sklypas — fermą staty 
ti. Įsiterpęs į fermos lauką 
koks viensėdis - šalin! Įsiki 
šo kaimo galulaukės — nu
kirpti! Turi išnuomojęs — 
atimtil Buvai sukeitęs — neš
dinkis atgsl! Štai ir su mano 
galulauke ir karčiamine dar 
nežinia kaip bus Kš tų fermų 
tik tada būtų naudos, jeigu 
žmogus pajėgtum paimti jas į 
daugiametę nuomą Bet čia 
vokiečiai ir žydai mus nurun 
gia Nežinia, ką su bobelieis 
padarys, Jie žemės, tur būt, 
negaus. Tada su bernais ir 
samdiniais didelio vargo ne
turėtume.

Mackevičius klausė šitų pra 
turtėjusio karališkio kaimie
čio išvedžiojimų, ir kažkoks 
neaiškus dvilypis jausmas ki 
lo jo širdy. Jis trokšta savo 
žmonėms geresnio gyvenimo. 
Jis dėl to pasiryžęs atiduoti 
visas savo jėgas Bet koks 
tas geresnis gyvenimas turė
tų būti ir kokiais keliais pa 

siekiamas! Ir šitas karališkis 
Antanas Balsys tokio gyveni
mo siekia. Svajoja dar labiau 
praturtėti, išsinuomuoti pali
varką, prekiauti, išleisti vai
kus į mokslą, susirišti su mies 
tu, išstumti visokius vokie
čius, žydus, Ir tuo pačiu me 
tu bijosi, kad bobeliai negau 
tų žemės, kad jis turėtų pi
giai samdomų bernų, mergų, 
piemenų.

O jis, Mackevičius, norėtų 
visiems gero gyvenimo — ir 
karališkiams, ir ponų lažiniu 
kame, ir bobeliams, ir kume
čiams, ir bernams. Kaip tai 
suderinti? Nuo ko pradėti? 
Nuo ke pradėti, Mackevičiui 
aišku: išlaisvinti kraštą, atsta 
tyti valstybę, nuversti bau
džiavą, išsivaduoti iš cieso
riaus ir ponų jungo! Duoti že 
mės visiems, kas nori ją dirb 
ti; Visus juos sujungti j vieną 
kovą, O paskui gyvenimas 
pakryps naujom vėžėm. Bus 
nepatenkintų ir ten. Tegu ko 
voja toliau. Bet jie, dabarti
niai žmonės, savo bus pa* 

darę.
Ką galvoja šis praturtėjęs 

karališkis apie sukilimą.
— Taip, tėvai, — pritaria 

kunigas Balsio žodžiams. — 
Ciesorius ir ponų valdžia žmo 
nių neglosto, Aprėžys jūsų že 
mes, apkraus išperkamaisiais, 
sumokėsit trigubai daugiau, 
negu ta žemė verta. Ponams 
dvarai paliks, Prekes apkraus 
muitais ir akčyžėmis, moky
klų neduos, mokytesnius per 
sekios Visi tą žino, dėl to 
valdžies bijo, jos nekenčia ir 
nori ja nusikratyti. Bus suki
limas, tėvai. Kaip galvoji, kad 
ir mes stvertumės ginklo?

— Jei visi, tai visi, — pri
tarė Balsys. — Tik kad nebū 
tų kaip trisdešimt pirmaisiais. 
Tada ponai viską sugadino.

— Ne, dabar taip nebus. 
Dabar sukils visi žmonės, 
valsčionys. O ar leistum, tė
vai, savo sūnus, jeigu prasi
dėtų sukilimãs?

(B. D.)
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Ar Pasiliksim Nuošaliai ?
Visa Šiaurinės Amerikos 

mūsų tautai tarnaujančioji 
spauda vasario pirmomis die
nomis paskelbė labai svarbų 
atsišaukimą į visą lietuvių vi 
suomenę. Kadangi ir mes Bra 
žili joje esame tos visuomenės 
ne mažiausioji dalis, tai per
duodame čia pačias svarbiau 
sias to atsišaukimo mintis iš 
vasario 12 dienos dienraščio 
«Draugas».

Svarbiausieji atsišaukimo 
punktai

«Vasario 16-osios Aktas (Ne 
priklausomybės paskelbimas. 
Red.) tebėra sovietinio okupan 
to sutryptas ir lietuvių tauta
— išvien su likimo broliais 
latviais, estais ir kitomis so
vietų „ paversto»i«- ‘"-^omis,
— - "-j** - a-OVą-
dėl laisvės

Lietuvių tauta tini teisės 
laukti visų laisvę mylinčiųjų 
žmonių talkos. TAČIAU PIR
MIEJI k OS TALKININKAI ESĄ 
ME MÈi PATYS, LAISVIEJI 
LIETUVIAI!

Vlike, Alte ir Lietuvos Ben- 

(pabaiga iš 2 pusi.) 

nėra Savo rankomis žmonės 
kala sau ir vaikams laimę». 
Algimantas, vieno kolchozo 
Zarasų rajone vairuotojas, sa 
kosi su seserimi Eleonora tė
vams parašęs, kad tėvynė 
jiems brangesnė už tėvus.

Jaunimo, sovietinėje san
tvarkoje išauklėto, jausmus 
pavaizduoja tokie Algimanto 
samprotavimai: «Kanada, ar 
bet kuri kita kapitalistinė vals 
tybė mums, — slogi praeitis, 
kurioje žmogus žmogui — vi! 
kas», Iš Kanados gavęs tėvų 
laišką su nuotrauka, kurioje 
dviaukštis namas ir automobi 
lis, dabar jis aiškina; «Ką gi, 
į sveikatą, Tik manęs nevilto 
ja nei svetimi limuzinai, nei 
mūreliai. Vargu ar juose lai 
mė, kai aplink — svetima gam 
ta, svetimas oras, svetima, 
išnaudojimu paremta santvar 
ka». Tolau primenami JAV 
bedarbiai bei negrai ir teigia 
ma, kad, esą, «gyvenam šii
tai, sočiai ir laimingai», Laiš 
ke vis kalbama apie sovietinę 
tėvynę, berželius ir laiškas 
pavadintas «Tėvynė už viską 
brangesnė». Laiške neminimas 
antras sūnus Vytautas, atrodo 
vyksiąs pas Kanadoje gyve 
„ arimus tėvus non darnion šeimon nėra aš- sąrašo,

druomenėje susijungusios vi
sos mūsų partijos, organiza
cijos ir srovės, per savo pir
mininkus, skatina mus «padvi 
gubinti savo tautinį pareigia- 
gumą, dosnumą ir pasiryžimą 
kovai už Lietuvos laisvę

1964 metai buvo laisvųjų 
lietuvių vieningumo metai, 
Tegul šie 1965 metai būna 
darbo ir aukos metai Lietuvai.

KIEK. TAI LIEČIA MUS

Jau per ilgesnį laiką Brazi
lijos lietuviuose nepastebėta 
partinių ir srovinių kovų ir 
aštresnių nesutikimų, kokių 
būta Š. Amerikoje Tuo betgi 
nėr ko labai didžiuotis. Pas 
mus vyksta kitas, daug pavo
jingesnis skilimas Čia skai
dosi ir į yieas puses išlaksto 
paskiri lietuviai. Kodėl toks 
skilimas yra pavojingesnis? 
Todėl kad partijoms, grupėms 
vis priklauso didesnis ar ma
žesnis skaičius vienminčių, 
kuriuos apjungia koks nors 
idealas, vienas tikslas Ta gru 
pė eina iš vieno. Ji savo idea 
lo vardan veikia ir atlieka ne 
mažai gerų ir lietuviškam rei 
kalni naudingų darbų. Bet kai 
nebelieka nė partijų, nė or
ganizacijų nė srovinių gru
pių. tada belieka tik paskiri 
lietuviai. Jie eina kiekvienas 
savo keliu. Jų niekas neberi
ša Tada tautos reikalai la
biausiai nukenčia. Paskiras 
žmogus nėra pajėga! MĖSŲ 
JÊGA IR SAVO PAČIŲ REI
KALAMS IR LIETUVOS LAIS 
VEÍ GLUDI TIK MUSŲ OR- 
GANIZuOTUME.

JIE SUSIPRATO

Š Amerikos lietuviai susi 
prato ir visos ilgoką laiką er 
zeliavęsi viena kitai baslius 
į veiklos ratus kaišioję grupės 
ir partijos susibūrė vieningbm 
darbui Po tokio įspūdingo 
Kongreso geriausias meta- ir 
Brazilijos lietuviams susiburti 
į Lietuvių Bendruomenę — (te 
gu ją čia vadintumėm ir,«Bra 
zilijos Lietuvių Sąjunga»)

MŪSŲ LAIMEI

Gal net ir gera, kad ilgesnį 
laiką Brazilijoje tylėjo parti 
jos ir įvairios grupės. Jei ka 
da ir buvo kokių priešingu 
mų, antipatijų, nesusipratimų, 
jie atrodo nusiūgę Todėl Bra 
zilijos lietūvių subūrimui vie

LIETUVIŠKAS LIEŽUVIS
Lakštingalšukai čiulba, kaip 

senės lakštingalos Varniukai 
krankia, kaip varnai. Kačių- 
kai miaukia, kaip katinai. Tai 
visai natūralu Taip Sutvėrė 
jo surėdyta, kad kiekvienas 
jauniklis išmoksta savo tėvų 
liežuvį — kalbą

Lygiai natūralu ir žmogiš
ka yra, kad lietuvių tėvų vai 
kai pirmiausiai išmoksta nau 
doti savo liežuvį lietuviškai, 
kaip ir jų gindytojai. Ir yra 
kažkas nenatūralu, kažkas 
prieš sveike proto galvoseną, 
jei lietuvių vaikai neišmoksta 
lietuviškai.

KODĖL?

Y a visokiausių pasiteisini 
mų, kodėl kieno vaikai ne 
moka lietuviškai. Šiuosyk į 
tuos pasiteisinimus nekreipia 
me dėmesio. Bet viena ir visų 
svarbiausia priežastis yra ta: 
tik tėvų nuopelnas yra u>ž tai 
ar jų vaikai moka lietuviškai 
ar nemoka. Ne visi tėvai ga
lės išmokyti vaikus skaityti 
ir rašyti Lietuviškai Bet visi 
gali Išmokyti kalbėti Kitaip 
galvoti ir teisintis yra papras 
čiausia netiesa.

PAGALBA TĖVAMS

Va'kams išmokyti lietuviš
kai skaityti ir rašyti, talkon 
ateina lietuviška mokykla 
Vienokia, ar kitokia lietuvis 
ka mokykla S Paulyje visada 
buvo. Buvo laikai kad jose 
moli uosi keletas šimtų vaikų. 
Buvo laikai, kad tos moky
klos veikė ne vien V elino 
je. Labai gaila, kad šiandien 
tik Zelinoje tegalima lietuvis 
kai pasimokyti Kartu reikia 

trių neįveiki? mų kliūčių, Reik 
tų tik organizatoriams kreip 
tis į kiekvie ą lietuvį jauną 
ar seną kaip į lietuvį, kurs 
linki savo tautai gero ir Lie 
tuvai laisvės, o ne kaip į ko 
kios partijos ar grupės narį. 
Kongresas parodė, kiek daug 
lietuvių dar domisi lietuviš 
kais reikalais Iš tiesų, var
giai rasi neparsidavėlį lietu 
vį, kurs nellnkėtų.mū ų tau 
tai gero ir Lietuvai tikros 
laisvės Tuo šūkiu tat ir sien 
kimės susiburti vienmgon šei 
mon, vieningam darbui Lietu 
vos ir tautos labui. Nejaugi 
pasiliksime nuošaliai stovėti, 
kai kibų kraštų lietuviai su
siburia?

tin
KAS MŪSŲ GALVOS?

Baigiamajame Kongreso ban 
kete buvo pasaelbta, kad jau 
suorganizuota i IBIŲ AMERI 
KOS LIETUVIŲ T.-VhYBA, ku 
rios branduolį sudarąs San 
Paulis, kiti nariai esą Argen 
t nos bei Urugvajaus koloni 
jos ir atviros vietos paliktos 
Venezuelos bei Kolumbijos 
lietuviams Tarybos darbas bū 
siąs derinti ir skatinti Pietų 
Amerikos lietuvių veikią Ka 
da sužinosim, kurie asmenys 
sudaro tą taip labai svašbią 
tarybą? Redakcija teiravosi 
vienur ir kitur bet jai dar 
nepavyko gauti tarybos narių 

pažymėti, kad ir toje vieniu 
tėlėje mokykloje labai maža 
tėra mokinių O galėtų būti 
daug.

ATGAIVINKI M!

ei tik tėvai pamorėtų. ga
lėtų būti lietuvių kalbos mo
kyklėlės atgaivintos ir kitur, 
pav. bent Vila Anastacio ir 
Moókoje kur yra geros patai 
pos. Ko reikia? Reikia tik, 
kad suinteresuoti tėvai susi
rinktų, susitartų, kad tokių 
pamokų nori, kad atsiųs savo 
vaikus. Vila Anastacio yra 
pri yręs ir vaikus mylįs mo
kytojas p. St. Kubiliūnas. Reik 
tų jį kalbinti. Moókoje Tėvai 
Jėzuitai mokytoją parūpins ir 
jauniesiems ir vyresnio am
žiaus mokiniams, ir pradedan 
tiems ir jau kiek skaityti mo 
kautiems; Tat tik nuo mielųjų 
tėvelių ir mamyčių priklauso; 
ar mūsų lietuviškos mokyklos 
atsigaus, ar lietuviškas jauno 
sios kartos liežuvis amžinai 
sustings ar nutils.

osaKais»?

(pabaiga iš 1 pusi,)

ELGETAUJA

Pritrūkęs pinigų, kun Pler
pė pradėjo elgetauti restora 
nuošė, kavinėse ir viešbučiuo 
se. Bet išmaldų jis gaudavo 
nedaug ir vieną dieną jis gau 
davo nedaug ir vieną dieną 
jis savo «svečiams» pasakė, 
kad nebegalis sudurti galą su 
galu. Tada vienas skudurų 
rinkėjas vardu Pilypas, pasiū 
iė jam tokį planą.- jis, Pily
pas padedamas čia gyvenan
čių draugų, galįs rinkti iš 
mestus gelžgalius, skudurus, 
popierius, butelius ir pani 
šiai juos parduoti ir išlaikyti 
ne tik Emmaus namus, bet ir 
kun Pierre statybą, Kunigas,, 
žinoma, tam. planui prita ė ir 
visi «svečiai» kibo į darbą

PATEKO TELEVIZIJOJ

Pirmieji kun Pierre pista 
tytd narna: buvo kuklūs Bet 
kai jis pagarsėjo per televizi 
ją ir kai žurnalista pradėjo 
aprašinėti jo niciatyvą, tuo 
kart sujudo visa Prancūzija 
ir aukos pradėjo plaukti ne 
tik šimtinėmis, bet ir tūkstan 
tinėmis, Deja, jo darbą prade 
jo trukdyti valdžia Vaidiniu- 
kai jam prikišo, kad staty bai 
jis neturįs leidimo, kad į jo 
supirktus sklypus dar nėra 
ke ių, vandentiekių ir sanita 
rįnių kanalų, kad jo pastaty 
ti namai gadina Paryžiaus 
vaizdą Bet kun Pierre jiems 
atsakydavo, kad jis ių namų 
nestatytų, jei valdžia ar kita 
kokia bendruomenė imtųsi ini 
ciatyvos Ar gi būtų geriau, 
jei tie žmonės toliau gyventų 
patiltėse, pdapinėse, lūšnose 
ir gatvėse?

NUŠA.ES KŪDIKIS PADĖJO

1951 m. sausio 3 dieną Frau 
cūzijos valdžia atmetė projek 
tą tuojau statyn pigius butus

benamiams. Kai tyčią tą die
ną viename apleistame auto
buse buvo rastas sušalęs kū
dikis. Kun Pierre parašė sta 
tybos ministeriui atvirą laiš
ką ir pakvietė jį dalyvauti kū 
dikio laidotuvėse Ministeris 
pakvietimą priėmė ir sekan
čiame ministerių posėdyje 
buvo nutarta statyti pigius bu 
tus benamiams Paskui, pra
ėjus 3 savaitėm, buvo rasta 
sušalusi moteris. Ji laikė ran 
koje teismo sprendimą, ku
riuo jai buvo įsakyta apleisti 
nuomojamą butą. Matyt ji bu 
vo neturtinga ir nepajėgė su
mokėti nuomos.

Sužinojęs apie tos moters 
mirtį, kun Pierre per radija 
kreipė i į visus Paryžiaus gy 
ventojus, prašydamas jam po 
dėti statyti pigius butus, kad 
žmonės nemirtų nuo šalčio. 
Nekalto kūdikio ir neturingos 
motsrs mirtis bei ugningi ku
nigo žodžiai sukrėtė visą 
Prancūziją; Nuo tos dienos 
kun. Pierrė pasidarė tikras 
benamių tėvas.

TŪKSTANČIAI BUTŲ!

Padedamas Emmaus drau
gų iki šiol kun. Pierrė pasta 
tė penkis tūkstančius pigių 
butų. Įvairiuose Prancūzijos 
miestuose jis skaitė paskaitas 
apie savo darbą ir suorgani
zavo 30 skudurų rinkėjų gru
pes Visas jų pelnas investuo 
jamas pigių namų statybai. 
Kun. t'ierre pade a ne tik 
neturtingi žmonės, bet ir stu
dentai, klierikai, skautai, pen 
sininkai ir kiti geros valios 
žmonės Prieš keletą metų 
kun. Pierre pradėjo statytį 
pigiu namus ir Alžyre Jo 
pavyzdžiu seka kiti kunigai 
Belgijoje, Vokietijoje ir Itali
joje

MIŠIOS PO TiLTU

Nepaisant Ūsų pastangų. 
P ryžiuje ir kitur dar yra 
daug benamių. Todėl kunigas 
Pierre kiekvienais metais lai
ko Bernelių Mišias po kokiuo 
nors tiltu, kur gyvena patys 
skuidžiausieji Paryžiaus gy
ventojai. Tos Mišios jam pri
mena faktą, kad i.r pasaulio 
Išganytojui ateinančiam į šį 
pasaulį, žmonių tarpe nebuvo 
vietos š tiesų kol žmonių 
širdyse nėra vietos teisingu
mui ir artim meilei, tol mili 
jonai benamių bedarbių ir 
nuskriaus-.’ųjų maištaus prieš 
tuos, kurie jiems gaii padėti, 
bet nepadeda, kurie gali jais 
rūpintis, bet nesirūpina kurie 
turėtų juos užjausti bet neuž 
jaučia Benamių ir skurstan 
čiųjų probleną išspręs ne šal 
tai apskaičiuoją politikai ar 
ekonomai, bet tik tokie krikš 
čionys, kaip k nigas Pierre.

Petras Puka vis
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Para Vossa Felicidade
1. Não fazer castelos no ar 

nem sonhar acordado.
2, Considerar os problemas 

não com dificuldades a supe 
rar mas como oportunidade 
de agir,

3 Feito o possível para re 
solver uma situação não se 
proocupar pelo resultado; pas 
sar ao problema seguinte.

4 Nunca estar ocioso En 
cher comp etamente as 24 ho 
ras de cada dia com a ora
ção. trabalho, distrações e 
sono

5. Não se interessar pelo 
que se cão pode fazer, e pe
lo que não é de próprio in
teresse

6 Não adiar as dificulda 
des porque a imaginação as

QUE TUA V DA NÃO SEJA UMA VIDA ESTÉRIL. 
SÊ UTIL. FAZE SENTIR A TUA PRESENÇA 
TRANSFORMA O TEU CORAÇÃO NUMA LUZ.

Mensagem
de ALIONIS FiLHO

Em o numero anterior ten
temos definir a Famíba e o 
fizemos tendo em mente a 
Família—modelo;

Todavia, a natureza huma
na é por demais complexa, 
e, consequentemente, nem to 
das as famílias são como de
veríam se-lo.

Infelizmente, não se encon
tra em todas as famílias o 
princípio da autoridade, nem 
todos os filhos respeitam 
seus pais, nem todos os pais 
honram seus filhos. Não é em 
todas as famílias que a virtu
de é levada com característi
cas de sublimidade; não é em 
todas as famílias que existe 
a grandeza das renúncias, o 
espírito de sacrifício e a no 
breza das atitudes; grande 
parte delas entende que de 
ve existir o mesquines do 
egoismo, a covardia nas Oi- 
euldades e a vilesa no pro
ceder,

Muitos filhos não respeitam 
seus genitores, criticam seus 
defeitos, elevam a voz, saco
dem os ombros, batem o pé, 
exigem absurdos, alguns até 
os agridem, outros perdem 
tudo quanto êles lhe deixa
ram.

De outro lado, há pais que 
. exigem respeito dos filhos, 
mas, não oferecem motivo 
para serem respeitados, an
dam frequentemente embria
gados, promovem escândalos, 

tornaria ainda mais difíceis.
7 Não contar a outros as 

próprias inquietações e ma
les, para se não sentir maior 
pena

8. Saltar da cama logo que 
se acorde: gastam muita 
energia e meditações no 
leito...

9. Dividir as horas, regular 
as ocupações, de modo a fa 
zer tudo sem pressa.

10 Os grandes problemas, 
dividi los em parties a fim 
de não causarem medo e abor 
dar cada parte por si, não 
passando à segunda, sem ter 
resolvido a primeira.

Família Chrisiã 
Março de 1965

praticam o adultério e não 
sabem ou não querem proce 
der com decência.

Não estou à altura para 
discutir os Mandamentos, mas 
sou de opinião que o Manda
mento: <Honrar pai e mãe» é 
muito elástico Não é justo pe 
dirmos algo sem nada ofere 
cermos em troca. O pai que 
exige respeito, deve dar mo
tivo para ser respeitado. O 
filho que exige compreensão 
dos pais, deve dar, da mes
ma forma, motivo para ser 
compreendido. O fator bom 
sause nêste pooto é muito 
âmportante

Concordo que os filhos de
vem amar seus pais e obede 
cê-los, mas obedece los so
mente ao que for lícito.

Concordo também que os 
pais deven dar todo o apoio 
moral aos filhos, principal
mente, quando grandes pro
blemas os afligem. É absolu- 
tamente desumana a expres
são: «Sofri para aprender e 
meus filhos devem sofrer pa
ra aprender».

Vislumbres do
KĘSTUTIS

Morrendo Algirdas desig 
nou para suceder lhe seu fi 
Iho Jogeila Jog Ma nao se 
guiu o exemplo de seu pai e 
não quis dividir o governo da 
Lituânia com seu tio. Conven 
eMo por sua mãe russa te 
mia que Kęstutis viesse der 
rubá lo do governo Chegou 
a fazer pactos secretos com 
os Cruzados, inimigos da Li 
tuânia Ao saber disso. Kęstu 
tis ocupou Vilnius e afastou 
J gaila do trono. Mas, quan
do se achava fora, em cam
panha, Jogaiêa retomou Vil- 
nius e ocupou até Trakai,

Vytautas avisou o pai do 
que estava ocorrendo. Kęstu
tis abandonou a guerra e, 
com o filho, reuniu o exérci 
to e marchou contra Jogaila

Este, ao ver que o exérci 
to que possuía, mee i o junto 
com o dor Cr zados era me 
nos numeroso que o de Kęs
tutis, propôs conversações 
pacíficas. Aceitando Vytau
tas e seu pai abandonaram o 
exército e dirigiram se para 
o encontro. Foram presos e 
encarcerados, Kęstutis, no cas 
telo de Krėvės, Vytautas no 
de Vilnius. Nêste mesmo ano, 
1382, alguns dias mais tarde, 
Kęstutis era assassinado em 
sua prisão.

Seu cadáver foi levado pa

Riquezas da Nosse Lingua
štai eilė žodžių, kurie pa

sako, jog kas nors turi ar 
kenčia baimę:

Bijoti, baimintis, baidytis, 
baisėtis, bangutis, baukštin- 
tis baikštintis, būkštauti, gąs- 
čioti, nuogąstauti drebėti, vir 
pėti, krūpauti siaubti

BIJOTI: rečiau sakoma ir 
baimintis, bailinas. Pav,: Kiš
kis bijo ir lapų šlamėjimo. 
Eidamas per mišką, vilkų bai- 
minaus Vaikas bailinas! vie
nas eiti per lauką.

BAIDYTIS: ypač apie gyvu - 
liūs Pav: Arkliai baidosi, 
išlipk ir pavesk.

BAISĖTIS: tad kęsti baisu
mą, būti baisu. Pav,: Slun
kiaus aš taip jau baisėjaus, 
kad man padreba kiškos.

BAUGINTIS BAŪKŠTINTIS 
BAIKŠTINTIS, BŪKŠTAUTI: 
tai būti baugiam, baukščžam. 
Pav.: Šiąnakt tave baidys, tik 
tu nesibaugink. Kad įsibaukš

Nosso Passado
E JOGAILA

ra Vilnius, onde, conforme 
usava se na época, foi soie- 
nemente q eimado Com êle» 
foram queimados seus cava
los prediletos, suas armas e 
roupas seus cães. Foram as 
últimas exéquias pomposas a 
serem realizadas na Lituânia 
segundo os padrões da anti 
ga religião pagã

Assim morreu Kęstutis, o 
melhor e mais amado rei da 
Lituânia, que lutara durante 
toda sua vida pela liberdade 
de eua Pátria. Todo país cho
rou seu assassínio.

Jogaila, sentindo se insegu
ro em seu trono, propôs aos 
cruzados uma paz de quabro 
anos Para isso, entregou lhes 
a Žemaitija, até o rio Duby
sa. Conseguiram portanto, es 
Cruzados sua de«e>ada Že- 
maitója, causa de tanto san
gue e de tantas mortes.

PARA RECORDAR:

1) Quem governou a Lituâ
nia após Gediminas?

2) Como Algirdas e Kęstu
tis dividiram o poder?

3) Quem era a esposa de 
de Kęstutis?

4) A quem coube o trono 
após a morte de Algirdas?

5) Gomo morreu Kęstutis? 
Em que ano?

tino kumelaitė, negali nė pa
važiuoti. Moteriškė būkštavo 
kad tik su jos vyru nebūtų 
jvykusi nelaimė.

GĄSŪIOTI (GĄŠTAUTI), 
NUOGAŠTAUTI: tai šiek tiek 
pribijoti. Pav: Gulėjo Dėde 
Įė apkasuose, gąsčiojo nuo 
kulkų zvembimo. Jis gąstavo, 
kad man kas neatsitiktų Jis 
jaudinosi, bet nenuogąstevo.

DREBĖTI, VIRPĖTI: tai jau 
labai bijoti. Pav..- Drąsiai sto 
vėkim ir nedrebėkica, rasi 
mes pergalėsim.

KRŪPAUTI (žem.) Pav.: Tu 
tik nekrūpauk, kiūtok sau at 
vangiai.

SIAUBTI — kęsti siaubą, 
didelę baimę Pav.: Moteriškė 
perdaug ir nesiaubia.

DĖMESIO, DĖMESIO’

Gimnazijos mokiniai ir stu 
dentai, kurie jau šiek tiek 
mokate lietuviškai ir norėtu
mėte dar geriau pramokti sa 
vo tėvelių kalbt s, susipažinti 
su gražia mūsų literatūra, 
tuojau pat užsirašykite pas 
Tėvus Jėzuitus Moókoje, rua 
Lituânia, 67. Lietuvių Namuo 
se yra organizuojamos lietu
vių kalbos pamokos. Pamo 
koms bus panaudotas moder
niškas metodas: plokštelės, 
magnetofono juostelės ir mi
krofonas. Studentai galės gir 
dėti patys save, kaip skaito 
ir kalba. Pamokų pradžia bus 
pranešta vėliau.

Advokatas tėvas pasakoja 
šeimai per pietus, jog gavęs 
ginti tokj sukčių, tokį latrą 
klijentą, kokio iki šiol gyve
nime dar neturėjęs.

Staiga sučirškė durų skam
butis. Tėvas pažiūri per lan
gą ir sako: «Kaip tik jis ir 
ateina», ir nueina į savo raš
tine jo pasitikti.

Po keleto® minučič raštinėn 
jbėga ir jo penkiametis ber
niukas. Tėvas varo jį laukan. 
Tas atsiliepia:

<Bet tėte, ir aš noriu pa
matyti tą didžiausią latrą 
apie kurį tu pasakojai.»

m
Tėvas pareina iš darbo, bet 

4 metukų Gilutė nekreipia į 
jj dėmesio.

Motina pamoko:
— Žiūrėk, Gilute, tėvelis 

visą dieną sunkiai dirbo, kad 
parneštų namo pinigų, o tu 
nepabučiuoji.

Gilė prišoka, apkabina, pa
bučiuoja ir sako:

— Geras tėyeks... O kur 
pinigai?...

a
VYRAS IR ŽMONA

Po vienerių metų vedybų 
vyras sako žmonai.

— Alina, tu tokia Išlaidi. 
Tu myli tik mano pinigus, ne 
mane..i

— Žmona: Tai netiesa. Ką 
aš myliu, to tvirtai laikausi» 
o ko nemėgstu — leidžiu tuo 
jau iš rankų

☆

Ko nė vienas šuva neėstų?
Kunigo ausies, advokato lie 

žavi© ir gydytoj© pirštų.
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TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS DUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudės darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros|Iempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423;

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s, Paulai

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku- 

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33-6011 São Paulo

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną šeštadienį, 

10,30 vai. vak. per ZRADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstmukus,-rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rūa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti Rj

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RES1DENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c]101ll02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

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

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

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras e'fl gerai

SÊDE: Rua-México, 98 - 9.o -eala|904 - Done: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B U N A »

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

Nanque - Estado de Minas? Gerais

KIRPIMO’ IR SIUVIMO MOKYKLA

•* JJD F I J A’*
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojoi- 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 >direktoręi Sofiją Misiukaitę -
-------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1® vai
Casa Verde/17,15 vai.
Antrą:

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom (Retire^ 10 vaL
Utinga 18,00 vai,

T re č i ą;
Agua Rasa”8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai;
Paskutinį;
Vila. Anastacio 8,30 vai.j
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 valt
Sekmadieniais 10,30 iki. 11 

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

RIO DE JANEIRO

“Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Litusnia» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE

NiNTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.-

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

«83® S

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

I! P MA© J C A © B2 ii f K i lWi.
Lindoya vanduo vrc ^nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK-ai& į>žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

mm 
tiKS

Česlovas Jakiunas

P LG I IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgám išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente >— Fone 63-529^

São Paulo
■? g Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3987 — S Ã O P A U L O

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
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Pakeistas lietuviškos radio programos laikas per Ra
dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 jvak perkelta i 

šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. nakti)

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

KAINA 75,00

JO <AS PALECKAS, išgyve
nęs Lietuvoje virš 7 metų ko 
vo mėn 6 d grįžo Braz-lijon.

ny
VYRU BROLIJA praneša, 

kad âv. mišios Brolijos narių 
intencija bus 21 d kovo, 18 
vai, kitą sekmadienį

III)
Praėjusios savaitės pabaigo 

je ir šios pradžioje, seseles 
pranciškie es aplankė seselių 
kazimieriečių vie uolijos vir 
šiainkė Motina M Adorata 
Seselių kazimieriečių centras 
yra Chicagoje, Illinois

Praėjusią savaitę į S. Pau
lo atvyko iš Pittsburgh©, se 
sėlių pranciškiečių vienuoly
no centro, Seselė M Inocen 
ta. vienuolijos laikomų moky 
klų inspektorė Brazilijoje už 
trruks apie mėnesį laiko.

nu
Tarp kitų sveikinimų, Pietų 

Amerikos Lietuvių Kongresui 
yra gautas sveikinimas iš S, 
Paulo vicegubernatoria m Dr. 
Laudo Natel, kuris yra kandi
datu į S. Paulo miesto pre
feitos, - \

ilh

Apie P. Amerikos Lietuvių 
Kongresą įvykusį São Pauly 
rašė Brazilijoje išeinantys 
lenkų įjukrainiečių, vokiečių 
ir eilės kitų tautybių laikraš
čiai.

nu
LAIŠKAI: B. Latvėnui, I. Jur 

gelevielutei, kun J Šeškevi
čiui, A Tylai, V, Šimonytei, 
M. Jurkoniui, N, Satkūnui, Si
pavičiui, V. Krumzlien i, M, 
Jonavičiutei, J. Gudanavičiū- 
tei, kun, A Ramašauskui, I. 
Kutkienei, J. Antanaičiui.

nu
Vila Anastacio Jaunimo Bū 

telio dainų repeticijos vyksta 
kiekvieną šeštadienį 16 vai 
Dar priimami nauji nariai.

nu
CASA VERDE lietuviai tal

kininkauja N. S. Dores para
pijos kermošiui. Iš jo gautas 
pelnas skiriamas atnaujinti 
bažnyčiai, kurioje lietuviai 
turi savo pamaldas kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį. 
17,15 vai. Savo aukas ir do 
vanas lietuviai gali įteikti ko 
misijos pirmininkui José Na
tale, R. Vichy, 473, Casa Ver
de. J. Natale žmona yra lietu 
vaitė, mokytoja Eugenija 
Klempka, turi gražų balsą ir 
gieda per lietuviškas pamal 
das

ilh

Už «MŪSŲ LIETUVĄ» užsi 
mokėjo: Ji, Augulis 6 006 cr;, 
V. Vaišnorienė .4.000 cr., J. 
Šiaučiulis ir P, Gazevičius po 
3.000 cr, Uršulė Augulevičie 
nė 3,500 cr.

nu
Jau išvažiavo visi svečiai 

dalyvavę 3 me PA.LK. Visi 
išsivežė kuo puikiausius įspū 

džius apie S Paulo lietuvius 
Nuoširdžiai dėkoja Alsiems, 
kurie pas save juos tiip Igai 
laikė ir puikiai vaišino. Jie 
tikisi, kad beat dalimi kada 
nors galės atsilyginti priimda 
mi ir vaišindami pas save 
Brazilijos lietusius.

nu

MOOCA, LIETUVIŲ NAMAI.

I pirmasiąs Gavėnios pamal 
das praėjusi sekmadienŲ 18 
valandą susirinko gražus bu. 
relis lietuvių, Kadangi nuola
tinė koplytėlė butų buvusi per 
maža, tai konft rencija ir mi
šios vyko didžiojoje salėje. 
Ji nors dar ir liūdnai atrodo 
po japonų išsikraustymo, bet 
moterims gerai išš'avus ir ap 
tvarkius buvo erdvios vietos 
ir gražiai skambėjo gie mės, 
tartum but giedamos didelėje 
bažnyčioje.

Konferencijoje F, Jt Kydi- 
kas nurodė mūsų tikėjimo gra 
žiausiaja viršūnė, arba, kaip 
jis sakė «mūsų tikėjimo pačia 
širdį», o tai yra mūsų tikėji 
mas-kurs jau čia žemėje su 
jungia su Dievu ir įgalina pra 
dėti gyventi mus edieviškai 
žmogišką gyvenimą. Kitose 
konferencijose žadėjo išdėsty 
ti, kaip tas cieviškasis gyve 
nimas gaunamas ir ugdomas, 
kaip jis permaino žmogų ir 
visą jo gyvenimą, ir kokios 
didybės žmogus gali pasiekti 
jei patikėjęs stengiasi pasi 
naudoti ta didžiausia Kristaus 
mums atnešta dovana.

mi

Mookos Lietuvių Namų cho 
ro repeticijos vyksta dabar, 
kiekvieną anfcad'ienio vakarą 

DĖMESIO! DĖMESIO!♦
Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir 

toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!
KAS DARYTINA?
VISŲ PIRMA.- Užsimokėti praėjusių metų skolas 

Už praėjusius metus Cr.S 1,500,00
ANTRA: tučtuojau atnaujinti preaumeratas šiems 

1965 metams, nelaukiant jų galo Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekvieno 
mėnesio pabaigoje Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mū»ų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
!ir visoje P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RÊ ĮĖJO PRE 

NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar 
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo.

TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems 
savo giminėms ir draugams.

KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,» nenustos jo lankyti.

Pinigus «M. L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja,

. «Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S J.

20 valandą Jis laukia dar 
daugiau naujų narių įsijun 
giant.

nu

Šį sekmadienį kovo 14 d 
18 vai, Mookes I i tuvių salė 
je antras Gavėnios susitelki 
mas. Jį p-avės T. J Kidyke b 
Kalbės apie Kristaus mums 
pažadėtuos!,s fDieviškojo gy
venimo lobius Dalyvaukime!

Hll

Šiomis dienomis bus prade 
tas Lietuvių Namų remontas 
Mookoje Reikia sudėti šviesą 
salėje ir scenoje reikia užtin 
kuoti skyles ir plyšius, reikia 
išdažyti Jei bus pakankamai 
talkos, tai tikimasi, jog Vely 
koše bus galima jau atverti 
duris lietuviškajai visuomenei 
sale naudotis.

II!)
Tėveliai, pasakykit savo 

vaikams, kad Mokos Lietuvių 
Namuose organizuojamos pa 
mokos lietuvių kalbai pūsimo 
kyli. gTeužsirašo nieko ne
laukdami!

nu

«M L» redakcijoje — Rua 
Lituania, 67 — Mooca, galima 
užsimokėti ir užsisakyti labai 
įdomų religinio turinio žurna
lą «Žvaigždė», Metams prenu 
meratos kaina 1 500 kruzeirų, 
kas užsimoka metų pabaigoj 
2.000 kr

Taip pat, čia galima užkiša 
kyti katalikiškoj, lietuviškoj 
dvasioj leidžiamą mėnesinį 
kultūrinį žurnalą, pritaikytą 
daugiau inteligento skaitytojo 
reikalavimams, kuris turi di
delį pasisekimą Šiaurės Ame 
rikoj «Laiškai Lietuviams». Jų 
metinė prenumerata 2.000 cr. 
Mokantiems metų pabaigoje 
3 000 cr.

(pabaiga iš 1 pusi) 

gai skelbdamas ir patvirtin 
damas Pietų Amerikos lietu 
vių vieningą ir nepalaužiamą 
valią kartu su jumis dirbti, 
aukotis ir kovoti, kad Lietuva 
vėl būtų laisva ir nepriklau
soma!

Mes turime bendromis jė
gomis padėti kenčiančiai Lie 
iuvai išsivaduoti iš sovietinės 
Rusijos klasta, apgau e ir jė
ga primestos vergovės. Mes 
turime visame pasaulyje vie
ningai ir ryžtingai dirbti, tvir 
tai bendradarbiaudami ir rem 
darni laisvės kovai vadovau
jančius lietuviškus veiksnius.

Mūsų veiklos moraliais pa
grindas tebūnie brolių parti
zanų testamento šūkis: «Jūs, 
kurie išliksite gyvi, praneški 
te pasauliui, kad jie išžudė 
mus už tai, kad mes mylėjo
me Lietuvą!»

Todėl mes, Pietų Amerikos 
lietuviai skelbiame visam pa 
šauliui, kad sovietų budeliai 
nepaliauna ir toliau žudyti 
mūsų tautą, mūsų kalbą ir tau 
tinę kultūrą ir kolonizuoja 
mūsų kraštą.

Mes, Pietų Amerikos lietu
viai išvien su viso pasaulio 
kraštuose gyvenančiais bro
liais tautiečiais, kovosime 
prieš sovietinę vergiją, iki 
laisvė bus vėl grąžinta Lietu 
vai mūsų tėvynei.

Trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongr^s nuošir 
džiausiai dėkoja visoms orga 
nizacijoms, sąjungoms, gru 
pėms pavieniems asmenims 
bei institucijoms, kurie malo 
nėjo pasveikinti šį Kongresą. 
Labai, labai ačiū!

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!

3-sis P AL Kongresas.
UI)

Rezoliucija

RELIGIJOS REIKALU 
LIETUVOJE

Trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrės-as, susirin
kęs 18-21 d.d, Vasario mėn. 
1965 m. São Paulo mieste, 
Brazilijoje išklausęs praneši
mo apie dabartinę Bažnyčios 
padėtį ir tikėjimo persekioji 
mą okupuotoje Lietuvoje, kons 
tavo kad:
1) Lietuva yra katalikiškas 

kraštas, kuris turėjo išvysty 
tą bažnytinę herarchiją su 
penkiomis vyskupijomis, 
1200 parapijų, 1900 dvasiš- 
kių, 4 seminarijomis, daug 
pradžios ir vidurinių moky 
klų su tikybos dėstymu, 
skaitlingas organizacijas ir 
tikybinę spaudą.

2) Sovietų Rusija smurtu ir jė. 
ga Lietuvą okupavo ir ją 
aneksavo.

3) Įvedant Lietuvoje sovietų, 
režimą atimta visa bažnytii 
nė nuosavybė, uždarytos ti
kybinės įstaigos, spauda, 
organizacijos, vienuolynai 
ir daugelis bažnyčių,

4) Suvaržyta dvasiškuos veik 
la ir daug kunigų išvežta 

ar areštuota, ir tikintieji ne 
gauna pilno dvasiško aptar 
navimo.

5) Jaunimas prievarta bedievi 
namas, uždraudus jį mokin
ti ir auklėti moralinėje dva 
šioje.

6) Tikintiesiems vis labiau sun 
kinamos galimybės išlaiky
ti ir medžiagiškai aprūpin
ti savo bažnyčias.

7) Vyskupai yra varžomi ad
ministruoti jiems pavestas 
vyskupija s bei parapijas;

8) Nėra pilno atskyrimo baž
nyčios nuo valstybės, nes 
vyriausybė kišasi ir trukdo 
dvasinius bei disciplinari 
nius reikalus;

9) Taip varžoma ir persekio
jama bažnyčia negali iš 
vengti išnykimo.
Akyvaizdoje tų skaudžių 

faktų bei persekiojimų, Tre
čiasis Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresas NUTARĖ kreip 
tie į Žmogaus Teisių Komisi
ją, Jungtinių Tautų Organiza
cijoje, ir prašyti ištirti Baž
nyčios padėtį ir jos teisių 
mindžiojimą okupuotoje Lietu 
voje, ir apie tai pranešti 
Jungtinėms Tautoms, kad So 
vietų Sąjunga būtų priversta 
Lietuvos Bažnyčios teises ati 
taisyti ir duoti kraštui pilną 
tikėjimo ir sąžinės laisvę, 
kaip ji suprantama vakarų 
pasaulyje.^

Šios reaollucijos kopijas 
Kongresas nutarė pasiųsti 
Jun"“ 0ras-r»i.
jos _ -.wwcíjaiui ir visoms 
kitų valstybių atstovybėms 
prie Jungtinių Tautų,

3-sis PAL Kongresas;

- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuviškų plokš 
telių, knygų ir laikraščių, ma 
lonėkit padovanoti Tėvams 
Jėzuitams Mokoje. Jie nori 
įrengti knygyną su skaitykla. 
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti;

Nemaža knygų išmetama į 
šiukšles. Kad tas lietuviškas 
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams J ė 
zuitams. Ačiū!

- VILA ZELINOS LIETU į 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farma-cijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje;

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4 o and, sala 406, Tel 35 8873.
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