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PASAULIO POLITIKOJE PASIDAIRIUS GERA PRADŽIA

ŠIO NR. LEIDĖJAI YRA MARIJONA IR JUOZAS DIRSĖS 
Gyvena r. Antonio Airosa, 75, V. dos Remédios. Brazili
joje gyvena nuo 1928 metų Jis ilgą laiką priklausė spor 
to klubui i Vytis». Darbuojasi CMTC. P. Marijona pavyz
dinga šeimininkė, lietuviško žodžio mylėtoja, «M L.» di 
deliems geradariams Red, ir skaitytojų vardu dėkoja!

Viešpats tesuteikia ;ums stiprybės ir ilgų "metelių!

Mūsų Kongreso reikalai tiek 
daug paėmė vietos, kad ne
bebuvo galima aprašyti pas
kutinių savaičių didžiuosius 
pasaulio įvykius. O jų buvo 
vienas kitas.

PILTŲ AMERIKOS KRAŠ
TAMS labai svarbūs buvo Či
lės rinkimai atstovų į seimą 
ir į senatą. Neperseniai ten 
buvo prezidento rinkimai. Lai 
mėjo krikščionių demokratų 
kandidatas Eduardo Frei. Bet 
seime ir senate jis turėjo la
bai maža savo partijos narių. 
Kitos partijos pasiryžo nepra 
leisti prez, Frei tautai paža
dėtų reformų įstatymus. Tada 
Frei paskelbė naujus rinki
mus. Rinkiminėje propagando 
je prez. Frei išdėstė, ko jis 
siekia: pravesti žemės beže
miams, padėti jiems įsikurti; 
pastatyti daug mokyklų; pa
kelti pramonę ir taip parūpia 
ti bedarbiams darbo; išvesti 
tūkstančius kilometrų naujų 
kelių krašto gilumon, kad ūki 
ninkai galėtų atgabenti mais
tą į miestus ir parsivežti rei
kalingų prekių. Jo programa 
taip labai patiko tautai, kad 
paskutiniuose rinkimuose jo 
krikščionių demokratų parti
ja gavo visišką balsų daugu 
mą, tiek seime, tiek senate. 
Dabar prezidentas Frei turės 
laisvas rankas pravesti to
kius įstatymus ir tokias refor
mas, kurios bus naudingos

BRAZILIJA

EKONOMINIAI SUNKUMAI

Brazilija vis dar neišbren
da iš ekonominių sunkumų, 
tiek industrijoje, tiek komer- 
cijoje, tiek žemės ūkyje. Vy 
riausybė sako, jog tai tik lai' 
kinas dalykas, kad nebeilgai 
trukus viskas pagerėsią. Jau 
turi priemonių pinigo kritimui 
sustabdyti. Užsienis pasitiki 
Brazilijos ekonomine politika 
ir investuoja savo kapitalus 
Tai yra geras ženklas.

VIDAUS POLITIKA

Revoliucinė valdžia labiau 
įsitvirtina. Daug laimėta auda 
rymu Sėd. parlamente revoliu 
cinio bloko, kurs padės val
džiai pravesti reikalingas 
kraštui reformas.

RINKIMAI

Šiemet 11 estadų turėtų 
rinkti gubernatorius. Vyriau
sybė nori kad juos rinktų es 
tadų deputatai, o išrinktas bū 
tų tas, kurs gaus du trečda
liu balsų. Niekam to negavus, 
federalinė valdžia paskirsian 
ti gubernatorių Tuo norima 
išvengti žmonių kiršinimo ir 
palaikyti krašte ramybę.

Kovo 7 d rinkimuose į pre 
ektus, vereadorius ir savival 

skurde vargstenčiai Čilės tau 
tai Tai pirmas toks didelis 
katalikiškos partijos laimėji
mas Čilėje ir visoje Pietų A- 
merikoje Liaudžiai įgriso vi
sokių liberalų aukso kalnų 
pažaoai, kurių per praėjusį 
šimtmetį jie netesėjo.

☆

MASKVOJE įvyko įvairių 
kraštų komunistų partijų dele 
gatų suvažiavimas. Maskva 
šaukė suvažiavima, norėdama 
išlyginti labaidideltus nesklan 
domus su Kinijos komunis 
tais, vėl sujungti vi us pašau 
lio komunistus vienybėn.

Atrodo, jog iš to nieko ne
išėjo. Pekinas puola Maskvą, 
Maskva kaltina ir toliau Pe
kiną; kiniečiai studentai kelia 
Maskvoje demonstracijas ne
va prieš JaV, bet rimtai susi 
remia su rusų policija ir ka
riuomene. Daug sužeistų ir stu 
dentų ir policijos. Vėl Peki
nas protestuoja. Vėl Maskva 
kaltina Kiniją Kitų kraštų ko 
munistai lieka pasidaliję tarp 
Maskvos ir Pekino.

Visas tas komunistų ginčas 
parodo, jog Rusijos komunis
tų partijos galia bei įtaka pa
saulyje gerokai nukrito Jau 
drįsta kiti kraštai Maskvą kri 
tikuoti, s i ja nesutikti, eiti 
savais keliais Tai yra kabai 
svarbus ir daug žadąs išsivys 
tymas komunizmo pasaulyje, 
ir tai ne komunizmo naudai.

dybių atstovus daugumą vietų 
laimėjo progresistai — adė. 
maristai.

Kovo 21 d. S. Paulio mies
tas r nks prefeitą — burmis
trą Nuo tų rinkimų gerokai 
priklausys, kas bus išrinktas 
prefeitų. Tai vietai yra 
8 kandidatai Mums savo nu
sistatymu artimiausi atrodo: 
Andrė Franco Montoro, Lau
do Natel, Auro Moura Andra
de, Egydio Paulo Martins.

3-Jo Pietų Amerikos Lie
tuviu Kongreso Komisijos 

SVARSTYTI KLAUSIMAI 
PASIŪLYMAI IR NUTARIMAI

3 jo PAL Kongreso politinė 
komisija pradėjo savo posė 
džius 1965 m vasario mėn. 19 
d. Posėdžiams pirmininkavo 
Urugvajaus lietuvių atstovas 
p. K. Čibiras. Prezidiume da
lyvavo p Z, Juchnevičius, 
iš Argentinos — Buenos Ai
res lietuvių atstovas, o Brazi
lijos lietuvius, ruošusius šį 
Kongresą, atstovavo p J. An 
tanaitis, p. Steponaitis ir p. 
H. Mošinskienė,

Posėdžių metu buvo sure
daguoto.-, priimtos ir paskelb
tos sekančius rezoliucijos:
1) Rezoliucija Lietuvos lais

vės klausimu. (Paskelbta

Nuo nep iklausomybės lai 
kų, maždaug iki mūsų dienų 
beveik visas Pietų Amerikos 
respublikas valdė dididikai 
(oligarchija) Vienur didesnis, 
kitur mažesnis turtingų šeimų 
ar karininkų būrys savo ran
kose turėjo viską: ir valdžią, 
ir žemę, ir pramonę ir pini
gą ir spaudą Dabar toji di 
duomenės valdymo santvarka 
pradėjo keistis plačiųjų ma
sių naudai. Po daugybės ne 
vykusių diktatūrų perversmų 
sukilimų ir valstybių turto 
išeikvojimo, darbininkų ir ūki 
ninku masės ėmė reika’auti 
savo įgimtų teisių ir nesiduo 
ti vedžiojamos už nosies Tie 
sa diktatūros dar ne visur 
pašalintos Ir ne visur nuošlr 
džiai siekiama soči Jinio tei- 
singum . Bet daugumas Pietų 
Amerikos politikų, ekonomų 
ir sociologų suprato, kad di 
duomenės valdymo laikai jau 
atgyventi ir kad reikia skai
tytis su masėmis tų, kurie iki 
šiol buvo išnaudojami, mulki
nami ir pasmerkti skursti. P. 
Amerikoje padvelkė kita dva 
s:a sr niekas nebesustabdys 
to krikščioniško sąjūdžio, ku 
ris reikalauja žemės beže 
miams, švietimo beraščiams, 
užtikrinto pragyveni, o šalti 
nio beturčiams, benamiams 
namų ir visiems politinis 
laisvės.

VENECUELOS PAVYZDYS

Tas sąjūdis gal aiškiausiai 
pastebimas Venecueloje. Nu
sikračiusi Perez Jimenez dik 
tatūros, Venecuela pradžioje 
turėjo laikiną vyriausybę Bet 
jau vienerių metų bėgyje ga 
Įėjo išsirinkti tokį parlamen
tą ir tokį prezidentą, kuris 
žadėjo duoti tai, ko tauta se 
niai troško

KAS BU 70

Romulo Betancourt, nauja
sis Venecuelos prezidentas, 
paveldėjo iš diktatorių tuščią 
valstybės iždą ir tikrą politi 
nę bei ekonominę maišalienę 
Žemės ūkis, didžiausia dalimi 
dvarponių rankose, buvo taip 
nusmukęs, kad nebepajėgė 
pagaminti reikalingo maisto

«Mūsų Lietuvoje» Nr. 8 — 
26. 2. 1965 m.)

2) Rezoliucija — atsišaukimas 
į pavergtosios Lietuvos bro 
liūs ir seseris. (Paskelbia 
«Mūsų Lie uvoje» Nr. 9 — 
5. 3, 1965 )

3) Ke urios telegramos Lietu
vos išlaisvinimo reikalu:
1. Popiežiui Pauliui VL
2 Jungtinių Tautų Organi
zacijos Pirmininkui U Thant,
3 Prezidentui L. Johnson.
4. Prezidentui C, Branco, 
(Telegramų tekstai atspaus
dinti «Mūsų Lietuvoje» Nr

9 - 5. 3. 1965,) ________
Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo bibliotek 

savo kraštui, Teko įsivežti iš 
užsienių 800 000 Venecuelos 
smulkių ūkininkų turėjo ma
žus žemės sklypelius, gyve
no iš molio nukrėstose lūšno 
se ir šiaip taip gynėsi nuo 
bado.

Venecuelos pramonė buvo 
suvesta į žibalą. Didele dali
mi žibalo šaltiniai buvo sve
timtaučių rankose. Savieji 
pramonininkai nepasitikėjo 
Betancourto valdžia ir, kilus 
kokiam neramumui, jie savo 
kapitalus išveždavo į užsie
nius Sostinėjeknibždete knibž 
dėjo beda biai, Juose puikiau 
šią pasisekimą turėjo komu
nistai ir Kubos propaganda.

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Betancourto valdžia nepasi 
tikėjo ir kariuomenė, kuri 
keletą kartų bandė jį nuvers
ti Tačiau Venecuelos prezi- 
dentas turėjo aiškią žemės 
reformos, švietimo, pramonės 
kėlimo ir viešųjų darbų pro
gramą Ta programa laimėjo 
jam masių pasitikėjimą. Ne
paisant komunistų smurto ir 
sabotažų, nepaisant jo paies 
partijos suskilimo ir 4 bandy 
mų ji nuversti, Betancourto 
valdžia per 5 valdymo metus 
pasiekė gražių vaisių, Krikš
čionių demokratų partijos (Co 
pei) remiamas, jis pastatė 
55 000 namų darbininkams, 
davė žemės 60 000 ūkininkų 
nutiesė 5 000 klm kelių kraš
to gilumon, kad ūkininkai ga
lėtų lengviau pasiekti miestų 
rinkas; išda ino 1.200 traktorių 
ir taip pakėlė žemės ūkį, kad 
Venecuela jau gali ne tik pa
ti išsimaitinti, bet dar ir sve- 
iur savo maisto išvežti. Beto, 
Betancourto vyriausybė pas
tatė 5 000 pradžios mokyklų, 
51 gimnaziją ir apie 100 įvai 
rių amatų mokyklų. Mokinių 
skaičius pakilo nuo 22.000 iki 
69 000. Per penkis metus mo
kinių ir studentų skaičius pa
šoko nuo 300.000 iki 600.000.

PRAMONĖ

Pramonėje Betancourtas nie 
ku nesuvalstybino, bet val
džios pinigais įsteigė keletą 
geležies, chemikalų, alumínio

4) Solidarumo Deklaracija
(Tekstas «Mūsų Lietuvoje»
Nr. 10 — 12. 3. 1965.)

5) Rezoliucija religijos reika
lu Lietuvoje, kurią paruošė 
pastoracijas sekcija (lėks 
tas tilpo «Mūsų Lietuvoje» 
Nr. 12 — 12. 3 1965).
Kitų darbų skaičiuje buvo 

nagrinėjamas Pietų Amerikos 
lietuvių kongresų rengimo 
klausimas Konstatuota, kad 
toji idėja buvo pasiūlyta p Ze 
ferino Juchnevičiaus prieš 5 
metus, kur ir buvo sukviestas 
pirmasis PAL Kongresas 3-6, 
XII, 1960 m. Avellanedoj, Bue 

ir žibalo įmonių bei kelias 
elektros jėgaines. Kai 1980 
metais pasibaigs žibalo kon
cesijos užsieniečiams, Vene- 
cuelos valdžia rengiasi per
imti jas į savo rankas,

VENECUELA IR KUBA

Keistu sutapimu, uetancour 
tas tapo prezidentu beveik 
tuo {ačiū metu, kai Fidel Cas 
tro tapo Kubos diktatorium. 
Pietų Amerikos politikų ir eko 
nomų akys susmigo į tų dvie 
jų vyrų politinį ir ekonominį 
lenktyniavimą bei pasiektus 
vaisius Politinių ir ekonomi- 
vaisių kalba yra labai aiški. 
Kai komun stų didikų valdo
ma Kuba smarkiai ėmė smuk 
ti ir atsidūrė skurde, Vene
cuela, valdoma demokratišku 
būdu, atsistojo Pietų Ameri
kos valstybių priešakyje ir 
duoda visiems sveikos ekono 
minės ir socialinės pažangos 
pavyzdį.

LEONI

Betancourto įpėdinis Raul 
Leoni turi dar didesnių eko
nominių bei kultūrinių planų. 
Per penketą metų jis nori pa, 
statyti 380. 00 naujų namui 
padvigubinti gimnazijų skai
čių, iškasti drėkinimo kana
lus 300 000 hektarų žemės, 
pagaminti 1.400 000 kvv elek
tros ir sumažinti bedarbių 
skaičių 40 procentų Galimas 
dalykas, kad j . planai bus 
įvykdyti, nes valdžios ižde 
yra virš 850 milijonų dolerių 
kapitalo atsargos. Tokios at
sargos neturi jokia kita Pietų 
Amerikos valstybė Beto, 4 
melų bėgyje, Raul Leoni nori 
investuoti 800 milijonų dolerių 
krašto viduje, kurs yra gero
kai atsitikęs nuo pajūrio zo 
nos Žodžiu, prez. Leoni tęsia 
Betancourto pradėtą darbą ir 
randa vis didesnį savo žmo
nių bei užsieniečių pasitikė
jimą.

PAMAŽĖLE

Savaime aišku, nei Eetan 
courtas, nei Leoni negali ir 
negalės per keletą metų ai- 
tai?yti v.ską, kas savanaudžių 
politikų, grubių iktatorių ar 
trumparegių kapitalistų buvo 
per šimtą metų apleista. Per 
10 metų ne£ risiauklėsi nei 
naujos inteligentų kartos, nei

(pabaiga 3 pusi.)

nos Aires mieste, Ten buvo 
nutarta kas dveji metai ruoš
ti tokius kongresus Montevi
deo ir S Paulo miestuose. An 
trasis PAL Kongresas įvyko 
23—25 2 196J m. kuriame da 
lyvavo atstovai iš Argentinos 
ir Brazilijos.

Pirmąjį periodą baigiant 
Trečiuoju PAL Kongresu 
São Paulo mieste jau susi
telkė pakankamai davinių 
tos idėj s vertę, naudą ir 
reikšmę įvertinti 
išryškėjo, kad tie kongresai 

paskatina įvairiose valstybėse
(.Nukelta į 6 pusi,)

1



2 p'isl

Okupuotoje Lietuvoje
VASARIO 16 TOS AKTO 
SIGN MARAI

Praeitais metais Vakaruose 
mirus dviem Lietuvos Nepri 
klausomybės Aktą pasirašiu 
šiem sign liaram; prel. K. Šau 
Ii i (Šveicarijoje) ir inž. S. 
Kairiui Kaminskui (JAV), šiuo 
metu teliko du gyvieji signa 
tarai, gyveną Lietuvoje — bu 
vęs diplomatas P. Klimas ir 
buvęs respublikos preziden 
tas agr. A Stulginskis.

Aktas pasirašytis Lietuvių 
komiteto nukerpėjusiems nuo 
nuo karo šelpti namuose, Di
džiojoje gatvėje (dabar Gor 
kio). Lietuvos Tarybos posė 
džiui pirmininkavo du J. Ba 
ganančius. Vasario 16 Aktas 
ki ą dieną turėjo pasirodyti 
Vilniuje leistame «Lietuvos 
Aide», bet laikraštis buvo kon 
fiskuotas. Vis dėlto vasario 
16 nutarimas slaptais keliais 
pasiekė Berlyną ir vasario 
18 d. pasirodė keliuose lai 
kraščiuose. Lietuvoje Aktas 
buvo paskleistas slaptai.

n» 
lenktyniavimai pieno 
IR MĖSOS SRITYSE

(E) Partija su režimine vy
riausybe neseniai paskelbė 
Lietuvoje 1964 m. įvykdyto 
«socialistinio lenktyniavimo» 
dėl pieno bei mėsos gamybos 
bei pardavimo valstybei didi 
nimo rezultatus. Spaudoje pa 
skelbtame pranešime primin* 
ta, kad pieno gamyba kelelio 
zuose ir sovchozucse palygi
nus su 1963 m. pernai padidė 

jo 15%, Pirmaujantieji rajo
nai, kur pieno gamyba padi 
dinta 20—33% buvo Kupiškio, 
Rokiškio, Biržų, Ignalinos, 
Šiaulių, Šilalės, Pasvalio ir 
Marijampolės. Pieno pardavi
mo plano valstybei neįvykdė 
Klaipėdos, Trakų, Eišišk. j 
Alytaus, Varėnos, Kretingos, 
Skuodo, Tauragės ir Telšių 
rajonai Pasvalio, Anykščių, 
Fokiškio ir Lazdijų rajonai, 
apdovanoti raudonomis vėlia
vomis ir premijomis po 1000 
rb , nes jie pasižymėjo pieno 
gamyba ir pardavimu valsty
bei. dar ir pastangomis kelti 
pieno riebumą.

nu
BRECHTO VEIKALAS
KAUNE

(E) Kauno dramos teatras 
neseniai pastatė garsųjį Brech 
to veikalą «Opera už tris ska 
tikos» Tai buvusi naujiena 
Lietuvos teatruose. Jam pas
tatyti iš Rusijos Federa .'jos 
pakviestas prof A. Gončiaro- 
vas. Pagrindinį Mekio Peilio 
vaidmenį atliko K Genys ki
tuose vaidmenyse L, Zelčius, 
G. Balandytė, A, Tarasevičius 
ir kt. Šokius tvarkė J. Šal- 
naitė. Girdėta nepasitenkini 
mų dėl kai kurių sutrumpi
nimų.

IHi

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
TĄRYBA

(E) Maskvoje, prie Sov Są 
jungos Rašytojų sąjungos su 
kurta Lietuvių literatūros ta. 
ryba. Tos tarybos uždavinys 
busiąs plėsti lietuvių ir kitų 
sovietijos rašytojų kontaktus,

MŪSŲ LIETUVA

organizuoti lietuvių rašytojų 
ke’iones po Sov. Sąjungą ir 
Lietuvą rūpintis, kad rusų 
leidyklos ar žurn la: daugiau 
spau^uintų liet v jų kūrinių ir 
kt. Naujos tarybos pasveikin- 
t’ buvo nuvykęs rašytojas J. 
Marcinkevie'us

nu
KULTŪROS GYVENIMAS

(E) Šiemet sukanka 120 me 
tu, kai gimė rašytoja Julija 
Žymantienė Žemaitė. Sukak 
čiai paminėti Lietuvoje suda 
rytas komi+etas su pirmininku 
A, Gudaičiu - Guzevičium prie 
šaky. Viso 20 asmenų komite 
te tik septyni rašytojai ar krt 
tikai, kiti partijos valdžios 
ar spaudos atstovai

nu
— Panevėžio dramos teatre 

pastatyta B. Sruogos lyrinė 
drama «Pavasa io giesmė». 
Veikalą pastatė teatro vyr. 
režisorius J. Mietinis.

ui)
J. A. VALSTYBĖS
MIRĖ K. GINEITIS

(•) Vasario 2 d, Čikagoje 
mirė Kazys Gineitis, ekono 
mistas, buvęs Lietuvos gen. 
konsulas Londono. Jis nuo 
1949 metų buvo įsikūręs J. Aw 
Valstybėse. Tarp jo paskelb
tų darbų paminėtina: «Ameri 
ka ir Amerikos lietuviai» 
(1925) ir < Lithuanian Quality 
Products* (193»).

mi
ŠVEICARIJA
PASKAITA ĄPIE LIETUVĄ

(E) Š.m. sausio 27 d. per 
Šveicarijos trumpų bangų ra
diją rašytojas Edzard Scha 
per iš Berno studijos skaitė 
paskaitą apie Pabaltijo valsty 
bes. Nepaprastai turiningoje 
50 minučių paskaitoje prele
gentas gausiais pavyzdžiais 
pavaizdavo, kaip Pabaltijo 
tautos šimtais gijų yra susiju 
sios su Vakarų Europa bei 
jos kultūra;

nu

ARGENTINA
«KOVAS* LAIMĖJO

Urugvajaus lietuvio indus
trinio ir visuomenės veikėjo 
Juliaus Jezausko penkis me
tus padovanotą taurę laimėjo 
«Kovas» per sporto varžybas 
įvykusias 10 d. sausio 1965 
m., kuri jau perėjo į jų nuo 
savybę Rungtinių metu «Ko
vo» sąstate žaidė: A Jan
kauskas neseniai parvykęs iš 
JAV, A. Janulis, F. Vitkaus
kas, J. Mordas, K. Blumber- 
gas, C Bušelis, E. Paršel s 
M, Aglinskas, P. Tasgak ir K: 
Tasgak Komandos kspitonu 
buvo A Jankauskas, techni
niu vadovu J. Petraitis

Abi komandos «Kovas» ir 
«Vytis» susitarė ir toliau ben 
dradarbiauti sporte. Numatyta 
daryti žygių, kad ir Brazili- 
jos lietuviai sportinidkai būtų 
įjungti į šias varžybas

a nu
ALS NAUJA VALDYBA

Argentinos Lietuvių Susivie 
nijimo 6 sis skyrius praeitų 
metų gruodžio 27 d. išsirinko 
naują valdybą į kurią įeina 
daug jaunų pajėgų iš priaugu 
šio ir mokslus einančio jauni 
mo. Išrinkta pirmininku K, 
Jankūnas, vicepirmininku A. 
Sadukas, sekretorium E. Mei 
lutis, iždininku J. Tumosa,Re 
vizijos komisijon išrinkti; P, 
Meilutis, M. Bendinskas ir K. 
Sadukas (s), ūkvedžiu K Sa 
dūkas, ligonių lankytojais: A. 
Paliulis. K. Meilutienė ir M- 
Sadukienė.

llh

IŠKELIAVĘ AMŽINYBĖN

Šių metų sausio 15 d, Ar
gentinoje širdies priepuoliu 
mirė Antanas Trimonis, kilęs 
iš Videniškių, Utenos apskr., 
gi sausio 7 d, San Migual de 
Tucuman po chirurginės ope
racijos misė Antanas Slanis, 
kilęs iš Pandėlio, Rokiškio 
apskr. Taip pat sausio mėn. 
22 d. pasimirė Karolis Šeškus 
iš Maconių kaimo, Ukmergės 
apskr., ir Juozas Pasilis 57
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metų amžiaus iš Vyžoni1! 
valsčiaus, Utenos apskr.

i»

JAUNIMAS MOKOSI

Iš Argentinos «Laiko» nr. 
354 sužinome, kad Kordobos 
lietuviškoji visuomenė turi 
daug pagr ūdo didžiuotis savo 
jaunimu Ten randasi jau bai
gę akademinius mokslus šie 
a menys: inž, R. Musteikis, 
arch. J Tumosa, akušerė Z. 
Puteikytė, med, dr. L. Toloč- 
ka, o šiais metais baigė me
dicinos mokslus daktaro titu 
lu R Pinkevičius, gi O. Ai 
Bendinskaitė — dietologijos 
mokslus.

Tebetęsia medicinos studi 
jas H Toločka ir V. Mikal- 
čiūtė, broliai Ališauskai — in 
žineriją, A. Jakubkaitė — kal
bas ir K. Grebijolas — teisės 
mokslus.

nu

R. VOKIETIJOS MENININKAI
PASILIKO VAKARUOSE

(E) Vasario mėn. Stuttgarte 
gastroliavo R, Berlyne veikiau 
ti «Komiškoji opera». Ansam
bliui išvykus atgal į Rytų Vo 
kietiją, paaiškėjo, kad išvyka 
į Vak. Vokietiją pasinaudoda
mi Vakaruose pasiliko aštuo- 
ni operos ansamblio dalyviai. 
Iš Hannoverio pranešta ir 
apie keturių jaunų R. Vokie
tijos gyventojų pasitraukimą 
į Vakarus. Trys iš jų, 20 ir 
21 m. amž. elektromonteriai 
teriai turėjo tamsoje nugalėti 
užminuotų laukų užtvaras.

— (E) «Kaune Tiesa» š. m 
31 nr. susirūpino jaunų rašy
tojų Kaune stoka. Štraipsnyje 
«Šitaip tęstis negali» A. Da
bulskis, jaunųjų rašyto jų sek
cijos valdybos narys, nusiskun 
džia, kad ji nesugebanti už. 
megzti ryšių su literatų būre
liais bei su įmonių literatais. 
Šią Kaune veikiančią sekciją 
mažai globojanti ir pati Ra
šytojų S-ga Vilniuje.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864-

XVI
(tąsa)

— Bene jie manęs klaustų! 
Jurgis išeitų Jis ir dabar 
niurna prieš mane ir prieš 
visus. Ir Mykolas išeitų. Visi 
mokyti, sako. eitų. Mykolas 
jau pernai vasarą parvažia
vęs nuokanos bambėdavo prieš 
valdžią. Žečpospolitą, sako, 
veikia atstatyti, Tada ir Lie
tuva valnastį gaus. Mokyklas 
sako, savo turėsime, o Vil
niuje universitetą Nereikės į 
Peterburgą ir Kijevą bastytis. 
O šįmet tą patį laiškuose 
rašo.

— O kaip kiti jūsų kaimy
nai galvoja? Ar visi pritaria, 
kad reiktų sukilti prieš cie
sorių? — kvočia Mackevi 
čius.

— Ne, ne visi. Nėra vieny 
bės Ana, va, Zubrys. Tas 

tai nė klausyt nenori. Cieso 
rius panščizną panaikino, sa
ko, išpirksime žemes ir gerai 
gyvensime. Miatežą kas kurs 
to? Ponai, sako. O kam? Panš 
čizną grąžinti nori. Visokių 
dabar šnekų prisiklausai. Ir 
ne vienas Zubrys ir Palšis, 
ir Lapkus, ir Kielių®, ir dar 
ne vienas toks

Apsiniaukęs klausė Macke
vičius šitų žodžių Taip, ne 
lengva sukurstyti valsčionį 
sukilti, Ypačiai, jei jis gyvena 
pasiturinčiai. Nuskurdusius 
kursto tijūnų bizūnai, kotų 
rykštės, žandarų ir dragūnų 
egzekucijos. O šituos- gali 
sukurstyti tik susipratimas, 
mokslas, idėjos.

Iš lauko grįžo sūnus Jur
gis. šeimininkė kvietė visus 
pietų Pagarbiai praleisdami 

kunigą, visi suėjo į pirkią.
Petras varžydamasis, nedrą 

šiai atsisėdo ant suolo Vis 
kas čia jam abrodė neįpras 
ta, svetima. Pas juos, Šilėnuo 
se, pirkia buvo dūminė, sie
nos pajuod- jusios, asla plūkto 
molio, langai mažučiai, per 
du sienojus sudėlioti iš mažų 
padūmavusio stiklo gabalėlių, 
balanėlėmis suramstytų, naktį 
lentelėmis užstumiami Čia 
pirkia švietė kaip stiklinė, 
Obliuotos, švarios sienos, len 
tų grindys, dideli šešių vienti 
sinių stiklų langài, kampe iš
baltinta didelė krosnis, visai 
kitaip sustatyta negu pas 
juos Dėdės pirkia buvo pa
naši greičiau į kleboniją ne
gu į kaimiečio gyvenamąjį 
būstą.

Jis pasitraukdamas pralei
do į užstalę kunigą, iš abiejų 
šonų atsisėdo seniai Balsiai, 
priešais, ant pristatė mo suolo 
susėdo Jurgis, Elzytėj Pranu
kas Petras pasislinko prie 
dėdės.

Valgį padavinėjo samdinė 
mergina. Vadino ją Morta. 

Atrodė ji greita, sumani ir 
graži. Prastas samdinės mer 
gos apdaras — stori marški
niai, žičkinė liemenė, languo 
tas, apsitrynęs sijonas — nė 
kiek »emenkino jos patrauk
lios išvaizdos. Ji padėjo ant 
stalo didelį dubenį užbaltintų 
kruopų, padėliojo šaukštus ir 
pati atsisėdo prie galo, šalia 
Pranuko.

Iš pradžių jaunieji kunigo 
varžėsi, bet jis kiekvienam 
rado tinkamą žodį, sėmė kruo 
pas su visais lygiai iš bendro 
dubens ir jautėsi lyg čia bū. 
tų senas pažįstamas ar gimi 
nė. Paskui Morta atnešė šil 
tos; garuojančios mėsos, Kiek 
vienas ėmė su pirštais po ga 
balą ir valgė su duona. Šei
mininkė pastūmėjo kunigui, 
apdairiai pasirūpinus, baltą 
lėkštę ir dvinagę šakutę bet 
jis išsitraukė iš kišeniaus pei 
lį, atsilenkė ir, pasismeigąs 
gabalą mėsos, juokavo:

— Su tom šakėm aš nepra 
tęs. Lūpas įsiduriu. O šitą gin 
klą aš visados nešiojuosi. Jis 
tinka viskam: ir duonai atsi 

riekti, ir mėsai atsipjauti. Ska 
ni, dėdiene, jūsų mėsa. Ąr vi 
sados tokią valgote?

Balsienė patenkinta šypso
josi.

— Kai ne pasninko dienos, 
kunige, mėsiškai valgome. Dė 
kui Dievui, užtenka. Per dar
bymetį dar aviną pasipiau 
sime,
- Per darbymetį, turbūt, ir 

žmonių daugiau prie stalo sė 
da, — kalbėjo Mackevičius.

— Kur nesės! — patvirtino 
šeimininkas, — Patys neapsi
dirbame, samdytis reikia. O 
pavalgyti kiekvienas nori. Be 
pigu dvarui: teu valgyti sam- 
dioiams neduoda. Jei bent 
tarnams.

Mackevičiui rūpi Petro rei
kalas, ir jis kreipiasi į se
nius:

— Tai sakykit man, tėvai ir 
mamyte; ar palikti jums Pe
tras, ar vežti j dvarą parduo 
ti? — klausė juokaudamas.

Dėdė nesuprato klausimo ir 
nustebęs pažvelgė į kunigą.

(B. D)
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Vasario 16 Minėjimai ir Spaudos Balsai
Laisvojo pasaulio lietuviai visur įspūdingai šventė 
Nepriklausomybės paskelbimo šventę — Apie Šventę 
kalbėjo 119 JAV Kongreso narių — Platūs atgarsiai 
spaudoje.

(Elta) Iš laisvojo pasaulio 
lietuvių telkinių tebeplaukia 
pranešimai apie Vasario 16-os 
minėjimus, lietuvių bei lietu
vių tautai ir jos laisvės bylai 
draugingų Vakarų kraštų po
litikų pareiškimus, ELTA te- 
begauna pranešimus — iškar 
pas svetimųjų spaudos, iškė- 
lusios Vasario 16 reikšmę bei 
laisvųjų lietuvių siekimus, 
reikalavimus tautai grąžinti 
laisvę.

SVEIKINIMAI PRIĖMIMAS 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJE 

VAŠINGTONE

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo proga Lietuvos 
Atstovą J. Kajecką sveikino 
Valst. Sekretorius, Valst, Pa- 
sekretorius, jo pavaduotojas. 
Valst. Sekretoriaus Padėjėjai 
ir eilė aukštų Valstybės Dep- 
to pareigūnų. Lietuvos Atsto
vą laiškais pasveikino Vak. 
Vokietijos ir kiti ambasado 
riai bei atstovai.

Asmeniškai Lietuvos Atsto 
vą pasveikino, atsilankydami 
į Atstovo ir Ponios O. Kajec- 
kienės surengtą priėmimą Lie 
tuvos Pasiuntinybėje, visa ei
lė Valst, Departamento parei
gūnų, buvęs senatorius K. B. 
Keating, Atst. Rūmų nar ai Iš 
Diplomatinio Korpuso priėmi
me dalyvavo Dipl. Korpuso 
Dekanas Nikaraguos ambasa
dorius dr. Sevilla—Saeasa, 
Latvijos Atstovas Mia. dr. A.

Pasikalbėjimas su VLlKo Pirmininku Ministeriu 

V. Sidzikausku

Vasario mėnesį Brazilijoje 
lankėsi Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ni aktas minister!* Vaclovas Si 
dzikauskas, kuris ta proga 
maloniai suteikė mūsų bendra 
darbiu! St Vancevičiui sekau 
tį pasikalbėjimą:

— Pone Ministeri, pąsinau 
dodamas Tamstos apsilanky
mu São Pauiyje, norėčiau pa 
klausti Tamstą; Kaip Tamsta 
vertinate šį kongresą, kuria 
me dalyvavote ir kuris dabar 
. asibaigė?

Spekke, visa e lė įvairių kraš 
tų ambasadorių atstovų o Va 
karų Vokietijos, Kanados ir 
kt. kraštų ambasadorius ats
tovavo jų pavaduotojai. Į pri
ėmimą atsilankė Apaštališkąjį 
Delegatą atstovavęs Msszr. 
Brambilia, Vašingtono Arki
vyskupo pavaduotojas, kiti 
dvasininkai, jų tarpe ir kete 
lietuviai kunigai. Šalia kitų 
svečių (teisėjų, Kongreso Bi
bliotekos vedėjo Mumford lat 
vių veikėjų ir kt.) priėmime 
taip pat dalyvavo spaudos ats 
tovai, lietuvių estų ir latvių 
kolonijų Vašingtone atstovai 
bei «Amerikos Balso» pareigu 
nai. Vasario 16 priėmimą va
sario 17 n ryje apraše <The 
Washington Post («Lietuviai 
tebesijaučią nepriklausomais») 
ir «The Evening star» («Šven 
tėję dalyvavo diplomatai»).

JAV Kongreso Atstovų Rū 
muose Vasario 16 ji buvo pa* 
minėta Vasario 16 d. Invoka- 
ciją atkalbėjo kun. J Paupe 
ras iš Čikagos. Senate Lietu 
vos Nepriklausomybės paskel 
bimo šventė pareiškimais pa
minėta vasario 18 d. ELPAI 
pranešta, kad ligi š m vasa
rio 19 d. JAV Kongrese pa
reiškimus apie Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę padarė 23 senatoriai 
ir 96 Atst Rūmų nariai, iš vi
so 119 Kongreso narių. Pa
reiškimai atspausdinti «Con
gressional Record» — oficia
liame Kongreso leid nyje.

— Kongreso uždavinys bu 
vo dvejopas būtent: 1) labiau 
surikiuoti Pietų Amerikos lie 
tuvių gretas ir pagyvinti jų 
veiklą Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo baruose, 
ir 2) pademonstruoti Brazil! 
jai ir visai Pietų Amerikai lie 
tuvių gyvastingumą, jų kovin 
gumą ir ryžtą siekiant išlais 
vinti Lietuvą iš Sovietinės oku 
pacijos. Abu tucs uždavinius 
Kongresas gerai ir įspūdingai 
atliko, todėl jį vertinu teigia
mai Esu tikras, kad Kongre

MUSŲ LIETUVA

Sunkiuoju girtuokliu keliu
Ar norite paskandinti girtuoklius? Šitaip pavadintame 

paskutiniame straipsnyje pažadėjome daugiau parašti apie 
girtuoklius ligonis, arba, kaip toliau juos visada vadinsime — 
apie alkoholikus. Medžiaga tiems stsaipssniams paimta iš 
«Anonimų alkoholikų» literatūros.

Jonas Čerkus buvo žinomas 
kaip šaunus vyras nagingas 
darbininkas sugyvenamas kai 
mynas Turėjo mielą fcmoną 
ir trejetą vaikų. Per paskuti
nį penkmetį jis taip pasikeitė 
kad sunku beatpažinli. Kai
mynai regėjo ir girdėjo, kad 
Čerkaus šeima smunka pra
rajom Jis ne e ko vieno, kito 
ir trečio darbo. Dabar vaikš
čioja sunykęs, kaip šešėlis, ir 
dairosi, kas kur jam «užnuo
dytų» stikliuką. Žmonos ir 

so poveikį greitai pajusime 
visose tose Pietų Amerikos 
valstybėse, kuriose gyvena 
didesni ar mažesni lietuvių 
kiekiai. Viso Pietų Amerikoje 
priskaitoma apie 100 0^0 lietu 
vių, iš jų daugiausia Argenti
noje, Brazilijoje ir Urugvajuje.

— Ar be dalyvavimo Kon
grese Tamsta turėjote dar ir 
kiių uždavinių Pietų Ameri
koje?

— Taip. Turėjau ir turiu 
dar V LIKo ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo uždavinius. 
Todėl pakeliui į S Paulo bu
vau dviem dienom sustojęs 
Rio de Janeiro, o iš S Paulo 
skrisiu į Peru sostinę Limą, o 
iš ten į Kolumbiją — Bogotą 
ir Medeliną, ir pagaliau į Ve 
nezuelos sostinę Caracas. Bo
gotoj ir tikriausiai Caracas 
būsiu priimtas Kolumbijos ir 
Venezuelos užs reik ministe 
rių. Turėsiu eilę pasitarimų 
su tų kraštų lietuviais

— Koks bus poveikis, spren 
džiant iš Kongreso nuotaikų, 
neseniai atsiekto mūsų tauti
nio vieningumo pasireiškueio 
VLIKo epsijungime Pietų me 
tikos lietuviams?

— Poveikis neabejotinai di 
delis ir teigiamas Vietoj ko
vojus tarpusavy, visa energi 
ja ir visas dėmesys kreipia
mas dabar į mūsų tautos prie 
šą — Lietuvos okupantą. Į 
aktyvią veiklą g jžta ir tie 
kurie buvo iš jos pasitraukę. 
Pastebimas entuziazmas ir di 
dėsnis viltingumas,

— Kokie Tamstos linkėji
mai ir pageidavimai Pietų 
Amerikos lietuviams?

— Pirmoj eilėj išlaikyti Kon 
grėsė pasireiškusias n uotai 
kas ir įvykdyti jo nutarimus 
Be to nedelsi nt pradėti pa 
ruošiamuosius darbus Ketvir
tajam Kongresui, kirs kaip 
nutarta, po dviejų metų rink 
sis Argentinos sostinėje Bue 
nos Aires. Steigtis nuteikti 
Lietuvos laisvės bylos naudai 
visas dvidešimt Pietų Ameri 
kos valstybių - jų vyriausy 
bes, parlamentus, viešąją opi 
niją ir spaudą Ir Pietų Ame 
rika turi pajusti ir įsi ikinti, 
kad laisvieji lietuviai vieniu 
gai ir bekompromisiniai kovo 
ja už Lietuvos laisvę, — bai 
gė pasikalbėjimą ministeris 
p V. Sidzikauskas.

vaikų ašaros, maldavimai, 
draugų patarimai atsimuša į 
jį kaip žirniai į sieną.

LAIMĖ NELAIMĖJE

Sykį atėjo darb.ninkas pa
taisyti televizoriaus. Besidar
buodamas uoste suuodė, ko 
tiems namams trūksta, ir pri
kalbino Joną pasikviesti vy
rą iš «Anonimų Alkoholikų» 
sąjungos bei su juo atvirai 
išsikalbėti Jonas nedrįso pats 
telefonuoti, bet suliko, kad 
žmona iškviestų Ir štai, šeš
tadienio popietę užsako pas 
jį Vitas Žulys ir Matas Skuo- 
nys Čerkus priėmė juos la 
bai varžydamasis ir laukda 
mas, kada jie ims pilti jam 
pamokslus.

— Tai turite truputį vargo 
su buteliukais? — pradėjo pa 
sisveikinęs Žulys, sėsdamasis 
tarp dviejų savaičių «paūži 
mo» liekanų

— Žinai, išmesk nedidelį 
stikliuką «ant drąsos», tai 
lengviau atsiriš liežuvis — 
paragino Skuonys. — Tikriau 
šiai dar turi kur nors nuo 
žmonos paslėptą buteliuką. 
Aš juos ir už paveikslų rėmų 
užkišdavau. ir išvietėje van
denin pamerkdavau ir kitokių 
vietelių surasdavau.

Čerkus pastatė ausis. Jis 
tikrai taip daro, Ir tuojau iš. 
žvejojo pusbonkį iš po ma
traco.

— Iki žmonai išeinant iš na 
mų laikiau senų laikraščių 
krūvelėje — prisipažino. Bet 
Čerkus dar nepasitiki sve
čiais. Stengias' būti atsargus 
ir įspėti kur jie taiko, kada 
pradės ji kamantinėti Tačiau 
jie nekamantinėja, netardo, o 
ima pasakoti savo pačių isto
rija

— Aš tai buvau visiškai nu 
sivaręs nuo koto — prisipaži 
no Žulys. — Niekas manęs 
nebemėgo Kas geriau pažino 
tas vengė manęs, kaip raup
suoto Ne»t smuklininkai laikė 
mane slidžiausiu miesto ungu 
riu. Šešis kartus paguldė į 
nervų ligoninę. Du kartu už
darė pamišėlių namuose. Net 
dabar šiurpas nukrečia, kai

(pabaiga iš 1 pusi)

pramonės, prekybos ar žemės 
ūkio ekspertų. Nauji Vene- 
cuelos ūkininkai gaudami že 
mės tik lėtai persūms nau 
jesniais ūkininkavimo būdais. 
Bet niekas negali nuneigti, 
kad Venecuela padarė gerą 
pradžią Be jokių smarkesnių 
sukrėtimų baigia nusikratyti 
senąją didikų karta, ir stam 
biais dvarponiais, ir ambicin 
gaiš kariškiai*, ir se. ais poli 
ūkais, kurie, žiūrėdami tik sa 
vo ir savo parti os labo, ne
matė plačiųjų masių skurdo 
ir teisėtų jų reikalavimų Nau 
joj Venezuelos kar a gerai 
pažinusi didikų p išspaudą ir

1965 m. kovo 19 dj

kas paklausia: «Kodėl neme- 
tei gerti savo paties valia?»

Dabar Čerkus rimtai susi
domėjo. Tie vyrai šneka jo 
paties žodžiais. Jie galėtų su
prasti, kai niekas kitas jo ne 
supranta,

— Bet aš nežinau, ar esu 
alkoholikas - Čerkus neva 
pasiteisina. - Gerai nežinau 
kas yra tie «alkoholikai». Ar 
tie nudriskėliai, kurie volio
jasi pa voriuose? Su manim 
dar ne tiek bloga. Ką jūs lai
kote «alkoholiku»?

Skuonys paaiškina:
— Alkoholikas yra tas, kas 

negali sukontroliuoti savo gė
rimo papročių, nors gerai ži
no, kiek tai vargo pridaio 
jam pačiam ir namams — Ža
lys prideda:

— Jei per alkoholį nebesu- 
tvarko savo gyven'mo: geria 
ir geria, nepaisydamas, kad 
gali atsidurti pamišėlių na
muose, kad šeimai neliks nė 
cento duonos kąsniui kad 
pats baigia savo sveikatą pra 
rasti tas yra alkoholikas,

Čerkus galvoja, Žulys ir 
Skuonys pasakoja savo pa
čių istoriją, ir jis atpažįsta 
juose pats save: savo pasigė
rimus ir sunkius išsipagirioji- 
mus, priesaikas daugiau ne
begerti, rungimąsi su savimi 
ir pralaimėjimus, visur pudra 
vimus gėralams paslėpti, išsi
kalbėti, nusiminimą ir neviltį 
ir gėdą. Pagaliau jis prabyla:

— Turiu prisipažinti, vyrai, 
— esu alkoholikas. Seniai tai 
jaučiau, bet nedrįsau pažvelg 
ti tiesai į akis ir ją pripažin
ti. Ir puikybė neleido. Dabar 
pripažįstu. Bet po šimts pyp
kių kaip aš toks tapau?

— Niekas tikrai nežino ko
dėl alkoholis apsėda kaiku- 
riuos žmones. Bet tai ir nes
varbu, Vieni visą gyvenimą 
išmeta po vieną kitą burne 
lę, retkarčiais gal ir perdaug 
bet niekada nevirsta ligoniais 
alkoholikais Kitiems gi atei
na valanda, kaip ir pats ir aš 
gerai ž nome, kad nebegali 
susivaldjti, Nori nustoti, o ne 
beįstengia.,.

— Svarbiausia žinoti yra 
tas, — įsiterpė Skuonys — 
kad alkoholizmas yra tikra 
liga Ne gėda ja susirgti. Gė
da yra nesistengti išsigydyti. 
«Anonimių Alkoholikų Sąjun
ga» yra tikrų alkoholikų drau 
gija padėti viens kitam tą li
gą nugalėti.

(Bus daugiau)

masių išnaudojimą, jau turi 
platesnį akiratį. Ji mato, kas 
dedasi savame krašte ir kas 
vyksta Kuboje. Tai atveria 
akis ir pradeda atskirti grū 
dus nuo pelų.

Janystėje R. Betancourtas 
buvo komuni tas Bet 1935 
m. metė komunistų partiją ir 
pasuko nauju kelin Jo pavyz 
džiu sekdama Venecuetos tau 
ta tolinasi nuo komunizmo Ji 
vie labiau laikosi tų ekono
minių ir socialinių nuostatų, 
kuriuos jau ne kartą, paskel
bė popiežiai Tai žinant su- 
p atitama, kodėl Venecuela 
tokiu trumpu .aiku padarė to 
kią didelę pažangą.

Pe. as Pakalnis

3



4 nu s MŪSŲ ' '"T[A-A 1 >65 m kovo 19 d

JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Redakcinis Kolektyvas

Cousas que conhecí por aí 
J TIJŪNĖLIS

Em uma das inúmeras via
gens que realizei por êste 
mundo afora, conheci um vi
larejo fcão cirioso, que até 
hoje não me sai da me ória. 
Era e acredito ainda seja, 
uma díessas comunidades on
de se encontra um pouco 
de tudo

Como ]á cheguei, não me 
recordo. Lembro-me apenas 
que me encontrava nos arre
dores da cidade, e não gabią 
onde me dirigir. A experiên
cia hav a me ensinado que 
em lugares semelhantes, as 
grandes avenidas sempre cur 
tam a zona central Procurei 
e encontrei a avenida deseja 
da. Caminhei por elaum bom 
espaço de tempo, e deparei- 
me então numa enorme pra
ça, diante da altíssima torre 
de um templo.

Tudo indicavi que esta pra 
ça fôsse um iocal de reuniões 
do vilarejo, e nesse oaso, o 
local mais apropriado para 
obter quaisquer informações;

Entrei então num restauran 
te que existia ao lado do tem 
pio, e, esfomeado como esta
va, pedi que me servissem o 
prato do dia. Trouxeram me 
um prato delici so que eu 
nunca tinha saboreado, Pro
curei o cozinheiro e êle ne
gou-se a dar me a receita, em 
virtude de o prato ser um 
alimento típico do lugar.

Neste momento, acabava de 
sair de casa localizada atrás 
do templo, um grupo de pes
soas já de uma certa idade 
que muito gesticulavam. Tive 
a impressão que calculavam 
algum valor monetário em 
vir ude de o mais alto, quase 
que a todo momento, contar 
o dinheiro que possuía no 
bolso

O cozinheiro informou-me 
que todos eram doutores em 
alguma cousa. Grande pa te, 
doutores em engenharia, eco 
nomia, música, etc., bachare 
landos pela Universidade da 
Ilha das Flôres.

Eu então, ciente da minha 
ignorância, e não sene o dou 
tor, tinha que esperar outro

Mensaaem
de ALIONIS FILHO

Nesta série de Mensagens 
que estamos enviando à gen
te lituâna, quando tratava da 
Família, prometí que escreve* 

grupo pois que não estava 
habitu ido a tratar com tão 
altas personalidades Para 
passar o tempo entoei uma 
cantiga, ao que de pronto o 
cozinheiro me disse;

— Estás vendo aquê e se 
nhor d»e cabelos grizalhos 
muito vivo e simpático? É um 
cantor como outro não há 
igual, t em duvida alguma, é 
o mais querido ..

— O pessoal daqui também 
é torcedor do São Paulo Fu 
tebol Clube? perguntei lhe an 
sioso

— Que clube é êste, per 
guntjume surpreso o cozi 
nheiro

Neste momento, minhas es 
peranças de que conheces e 
algo comum a mim e ao vila 
rejo, desapareceram. Imagi 
nem não conhecer o São Pau 
lo Futebol Clube, o mais que 
rido...

Eis que então, surge um 
senhor todo vestido de pre 
te, e passa a cumprimentar 
calorosamente o grupo Os 
doutores por sua vêz, mostra 
vam se de uma delicadeza a 
tôda prova. Parecia me que 
estavam tentando confortar o 
homem que acabara de che
gar.

Pobre homem pensei deve 
ter lhe acontecido uma gran
de desgraça, para usar um 
luto tão rigoroso.

Alguns momentos depois, 
dando a entender por gestos, 
que voltariam a se encontrar, 
o homem de preto despediu 
s® do grupo e caminhou em 
direção ao restaurante em 
que eu me encontrava. Achei 
que êste senhor podería dar 
me informações.

Mal êle sentou se e pediu 
um refrigerante, aproximei 
me dêl°i e não sabendo co 
mo iniciar o assunto, disse:

— Senhor, não o conheço, 
mas permita me apresentar 
lhe meus pêsames.

O homem ficou possesso!
— Saiba, senho?,, eu esco

lho minhas companhias, e 
mais ninguém!

É um assunto sem dúvida 
alguma, muito palpitante e 
atual, talvez até ’ muito fácil 
de ser escrito mas, confesso, 
estou encontrando uma série 
de dificuldades e não sei co 
mo começar, de que firma 
abordar o assunto e de que 
maneira ir levando os con 
ceitos.

Até certo ponto, acredito 
ser justificado êste embaraço 
dada a falta de ex eriência 
de quem escreve, mas, não é 
de todo perdoável.

Por isso., lá vai..
Devem os filhos de lituanos 

se casarem com filhas de li 
tuanns?

Em primeiro lugar, acho que 
as pessoas devem se casar 
com desejam se casar, inde, 
pendente de questões raciais, 
de costumes ou de forma de 
vida

Ê claro, que com a gente 
patrícia ê mais aconselhável

O importante no Casamen
to ė a compreensã. Seria in
feliz num casamento um ra 
paz que fosse devotado às 
causas públicas, que pregasse 
Autonomia em praça pública 
e fizesse questão que sua es 
posa ficasse ao seu lado, no 
palanque, e a esposa torcesse 
o nariz e grosnase: «Negra
žu».

Da mesma forma, é horrível 
quando o rapaz voltasse de 
um concentração pública tra
zendo na cabeça cerca de 
uns «quinze pontos» e a espo 
sa grosnasse com o nariz tor
cido: «Ar aš tau nesakiau?»...

Penso que homem e mulher 
deve partilhar da dor e da 
alegria com igual intensidade, 
priecipalmente na dor, que é 
mais fraquente Esta, partici" 
pação, porém, deve ser expon 
tanea, sincera e honesta Par 
tícipar para não desgostar 
não é suficiente, mas, se de
ve participar por que se gos 
ta e se deseja viver as aleg
rias e as amarguras da pes
soa amada.

ria algo sôbre o Çasamento, 
pois, é evidente, o - aconche
go entre Família e Casamen
to

■ . ■

Escravidão
Persistêeia do habito de fu 

mar, a guerra total que so 
mos obrigados a travar para 
escapar aos cigarros levarem 
me a pensar, que a pior coisa 
a respeito dêles talvez não 
seja o que fazem ao coraçãcj 
aos pulmões, a garganta e 
aos nervos, mas O PRÓPRIO 
VÍCIO EM SI.

O fato de uma pessoa adul
ta, sadia razoável e respon 
sáVel ter de usar tôda a sua 
habilidade e íôrça de vontade 
para descartar se dêsse habi 
to mostra até que ponto êle 
domina a gente.

Don Wharton. Seleções, 
março 1965

■ O Patrão de meu marido 

Riquezas da Nossa Lingua
MŪSŲ KALBOS TURTAI

Kai kurs nors daiktas lei
džia iš savęs ar atmuša iš ki 
iur į jj krentančius spindu
lius, tai apsakome veiksmą 
žodžiais: blizgėti, žibėti, spin 
dėti, žėrėti, švitėti, tviskėti’ 
tvaskėti, dvazgėti, žvilgėti’ 
žvilgti, žverblėti, švidėti.

BLIZGĖTI: metalas, stiklas, 
sniogas, akys, batai blizga, 
Pav,: Blizga tviska kamanė
lės iš šilkelių kaspinėlių

ŽIBĖTI: tai šiek tiek švies
ti, atmušti šviesą ir blizgėtt; 
Pav.: Žvaigždės žiba dangu
je. Ir gėlės iš plačių laukų 

• tėvynės žibėjo žydra rytme
čio šviesa Akys žibėjo drąsa 
ir pasitikėjimu.

SPINDĖTI: tai spindulius 
atmušti ir juos skleisti Pay.: 
Spindi žvaigždės — kaip di
delės rasos. Jos akyse spindė 
jo tikras džiaugsmas,

ŽĖIĖTI, ŠVITĖTI: ryškiai 
blizgėti. Pav,: Tu lyg žvaigž 
dė pro rūką žėrėsi prieš akis. 
Žiba žėri aukso pentinėliai. 
Auksas ir pelene švita.

TVISKĖTI, rečiau TVASKĖ
TI ir DVAZGĖTI: apie.drabu
žius,. šilkus, metalą ir kt. Pav • 
Ji visa šilkuose tviska. Žiba 
tvaska pentinėliai. Žydės, 
dvazgės katae akmenėlis.

ŽVILGĖTI, ŽVILTI (žem) — 
apie plaukus, gintarą, šilkus 
ir pan: Arklys gražus, net 
žvilga. Noragai žvilga, žemę 
versdami; Šuo riebus, net 
žvyla.

‘ ŽVERBLĖTI (dž), ŠVIDĖTI 
iryt): Pav.: Visur ant lapų,

resolveu parar de fumar. De
pois de alguns dias andava 
muito nervoso. Perto do fim 
da uma manhã de sábado ja 
estava enjoado de trabalhar 
e ligou para a mulher avisan 
do que ia para casa. A ca 
minho de casa passou por 
uma vitrine d© automóveis e 
viu um carro esporte. Entrou 
na loja, fechou o negócio e 
saiu com o carro na mesma 
hora. Quando parou o carro 
à entrada, a mulher apareceu 
e exclamou:

— Que é isso?
— Bem, era isto..; ou um 

cigarre — respondeu êle.
D.C. Seleções, março 

de1 1965.

ant žolių žverbla rasa. Ar
klys net svida.

iš tų veiksmažodžių suda
ryti ir būdvardžiai; blizgus, 
žibus, spindus, svidus, švitrus, 
tvaskus, dvazgus, žvilgus, žvi- 
lus, šveitrus. a

KADA DEDAMOS NOSINĖS?

Visada, kai į kalbant apie 
VIENĄ daiktą, ar jo kurią 
nors ypatybę,atsakome į klau 
Simą KĄ. Turiu peilį. Moku 
dainą. Myliu Petrą Stebiu 
dangų Ar pažįsti senį Miką? 
Pirkau gerą arklį.

DĖMESIO, DĖMESIO!

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

ALEKSANDRAS BUMELIS
Atlieka {vairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

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

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, g, 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.o Andor Res.: R. Fernando Palelio, 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 "RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinakusj’«rubeliu8 nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .* 63-4258£A/ila Zelina (arti Ri

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 - dlOllJ.02

Fone 33-9951

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto, 281 

Fone: 63-3697, V, Prudente

ALEKSAS* KALINAUSKAS
Advokatas

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ K» 
LEN0ÒRIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa ųue das Nações 1® vai 
Casa Verde,117,15 vai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

PRANAS ’& ČIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÊDfí: Rua- México, 98 - 9.o - sala 904 — Fene: 5 0229
Endereço Telegráfico: «CAB UNA» 

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas*Gerais*

KIRPIMO’ IR SIUVIMO MOKYKLA

“ÍCflJA”
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 --------

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 

Bom Retireį 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Trečią;
Agua Rasa 8 valų 
Moinho Velho IP vai., 
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai;
Paskutinį:
Vila. Anastacio 8,30 vau j 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 

TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki ii 

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

RIO DE JANEIRO

‘Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

J

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE

NiNTELI PIETŲ AMERjKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y t

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

1TB',

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

Lindoya vanduo vre danai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiN.iitP ((žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

& * «3 K KJ » 
- u • * S3 SS 9S0

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

8 S B ■ ÍÍ JJ ® M « « įį K H B » ••

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam 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.

Statybos medžia-gos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų,* indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

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
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Rua LITUÂNIA 67 -- MOÓCA — SÃO PAULO, 13

MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEK,

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

Trečiajam Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresui Ruošti 
Komiteto susirinkimas yra šau 
kiamas 30 d balandžio 20 vai. 
Vite Zeliooje. Komiteto nariai 
kviečiami atvykti

nu

Liet, Kat, Bendruomenės 
choras ruošia aviejų dienų, 
balandžio mėn. 24 ir 25 iš va 
žiavimą pajūriu Itanbaem, 
Praia do S*nho Apsistos Ho
tel Miami Vyks trys autobu
sai. Norintieji vykti kartu su 
choru prašomi užsiregistruoti 
pxs choro vaidybos narius;

mi

Šį sekmadienį 15 30 vai. Vi 
la Zelinoje šaukia ir 8 s Liet 
Kast. Moterų Draugijos susirin 
kimasi

Kadangi šį sekmadienį 18 
vai, bus Vyrų Brolijos mišios, 
tai stacijos ir graudūs verks 
mai bus giedami pusvalandžiu 
anksčiau

Už «MUSŲ LIETUVĄ» užs 
mokėjo: po 3 000. O Chabonas 
v Banys M Charoff Z Gre 
čienė ir J Kamarauskas už 
1964 1965 m 5 000 .

nu

Laiškai: M Jurkoniui A, Ma 
sienei, A. Seiunaites. M, IVLc 
kienei, S Pakalniui, V. Krumz 
Menei, A. Pumputienei, N. 
Vinkšna tytei, J Baužiui, A. 
Buzienei K. Navickienei

nu

Marija Vyšniauskaitė, prieš 
kurį laiką išvykusi New Yor 
ką vasario 20 d. sumainė žie 
dus su Eugenijum Orentuir ir 
persikėlė gyventi į Hartfordą 
Conn Jauniesiems. <M. L » 
skaitytojams linkime laimingo 
gyvenimo,

ilk

Juzefina Buzaitė iš Pitts- 
burtho, Pa., persikėlė New 
Yorkan nuolatiniam apsigyve 
nimui.

iin

Pakeistas hetuviskos radijo programos laikas per Ra

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta i 
šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. nakti)

Šv. Ju zapo šventės proga
Visus JUOZUS ir ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJĄ 
sveikinu ir linkiu Dievo palaimos Jūsų darbams.

Prel P. Ragažinskas
Klebonas,

Você que viveu nas grandes cidades européias sa
be o que representa experiência, probidade e discipli
na vida administrativa da cidade.

O candidato que possui estes requisitos é o En
genheiro FARIA LIMA ex secretário de Obras 
Publicas do Governo Carvalho Pinto.

Apmokėtas politinis skelbimas.

BERNIUKAMS PROGA

Daugelis berniukų turi labai 
gabius nagus ką nors gražai s 
išpjaustyti. Bet dažnai neturi 
nė reikaMngų ’įrankių, nė me 
džiagos nė kas juo pamoko.

Lie uvių Namuose Mookoje 
atsirado galimybė tokiems ber 
niukams išvystyti savo talen 
tus P. DimaviČius, kurs Lie
tuvos mokyklose mokino ber 
niūkūs medžio darbų, paeisiu 
lė pamokyti S. Paulo lietuvius 
gražių išpjaustinėjimų už tai 

neimdamas jokio atlyginimo 
Bus parūpinti ir reikalingi 
pjūkleliai ir kiti įrankiai.

Tėveliai, tuojau užrašyki* 
vaikus pas Tėvus Jėzuitus, r. 
Lituânia, 67, Mooca. Ir kai 
tik susidarys keletoe berniu
kų būrelis, pranešime, kada 
pradėsim pamokas.

Ta pačia proga vaikams 
bus galima gražiai pažaisti, 
pasportuoti.

n»

TĖVUS JĖZUITUS, Mokoje 

lanko iš Čikagos atvykęs pro 
vineijolas T Bruno Markaitis. 
Jis atvyko pasižiūrėti, kaip 
vyksta Tėvų Jėzuitų kūrimą 
sis, aptarti tolimesnes veiklos 
gaires, nustatyti reikalingos 
statybos planus, Iš čia vyks 
aplankyti Urugvajaus Tėvus 
Jėzuitus.

T, Markaitis yra liturginės 
komisijos narys, kuri rengia 
lietuviškų miSių ir kitą ape* 
gų tekstus i® parašė liturgi 
nes mišias visiems mišių da
lyviams giedoti Jo parašyta 
muzikinė kantata «Vilniaus 
Varpai» bus statoma birželio 
mėnesį Čikagaje.

ilh

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B de Itapetininga, 262, 
4 o and, sala 406, Tel 35 §873.

(Atkelta iš 1 pusi) 

gyvenančius lietuvius labiau 
suartėti, susipažinti, pasidalin 
ti bendrais lietuviškumo ir 
savitos kultūros bei kalbos iš 
laikymo rūpesčiais, svarstyti 
būdus ir priemones, kuries 
teigiamai padėtų mums vi
siems tuos tikslus pasiekti

Aukšto lygio ir gera orga
nizacija pakelia bendrą lietu 
višką nuotaiką ir savigarbą 
tiek senimo, kiek ir jaunimo 
tarpe. Džiugu pastebėsi, kad 
lietuviai visame pasauly jai*, 
čiasi priklausą, tartum vienai 
šeimai, būna priimami ir glo
bojami, kaip savi pas savus; 
Malonu, kad visų kraštų lie 
tėviškasis jaunimas jau susi 
gyvena tose tradicijose ir kas 
kart vis gausiau dalyvauja 
tokiuose sąskrydžiuose.

RŪPESČIAI

Nors pasidžiaugdama savo 
jaunimo gražiu dalyvavimu, 
senoji karta parode d delio 
susirūpinimo, kad jaunimas 
gautų progos palaipsniui įsi
jungti į lietuvių visuomeniš 
kąjį veikimą, prie jo pripras
tų ir pasiruoštų pavaduoti sa 
vo tėvus, jų pradėtame ir tę 
siamame tautiniame darbe.

K. Čibiras papasakojo apie 
jaunimo stovyklą Gordobos 
apylinkėse. Alg Gustaitis pra 
nešė apie JAV surengtus jau 
nimo sąskrydžius ir ten gvil
dentus lietuvybės išlaikymo 
klausimus. Visur išryškėjo, 
kad jaunimas nei negalvoja 
atsimesti nuo lietuviškume, 
nuo savo tėvų papročių ir sa 
vitos kultūros. Jie žavisi savo 
tėvų atliktais darbais tautinės 
vienybės ir organizavimosi 
srityse. Tačiau už lietuvių kai 
bos nelšmokinimą jie kaltina 
savo tėvus!

KALBA

Nepakankamai išmokintas 

tėvų kalbos jaunimas dabar 
pastebi, kaip ji reika inga jau 
vien tik susikalbėjimui vienų 
kraštų lietuviams su kitų kraš 
tų savo tautiečiais.

Kol jaunimas pats laikui 
bėgant ge iau prasilavins var 
toti lietuvių kalbą — teks, 
kur neišvengiama, naudotis 
įvairiomis svetimomis kalbo 
mis, ieškant bendrų tikslų, 
bendrų idėjų, vienyjančių vi
so pasaulio lietuviškąjį jau 
nimą.

KAI ° PATRAUKTI

Dr. inž Alg. Nasvytis pa
reiškė, kad jaunimui reikia 
duoti to, ko jis nori: sporto, 
šokių vakarų, iškylų Visi 
tokie parengimai turi būti ga 
limai aukšto kultūrinio, meni
nio ir reprezentacinio lygio; 
Reikia daryti taip, kad mūsų 
žmogus jaustųsi pats esąs 
aukštesnio lygio, negu jį su 
pančioji aplinka Mums lieka 
todėl vienintelis tiktas lietu 
viško organizavimosi būdas: 
reikia pasiekti to, kad organi 
zacijų nariai jaustųsi tikrai 
priklausą savo organizacijoms 
ir būtų pareigingi Organiza
cijos gi, savo keliu, turi jung 
tis į stambesnius vienetus, ku 
rie derintų bendrą lietuvišką 
veikimą. Maža tauta sunkiais 
laikais negali būti susiskal 
džiusi!

KAS DERINA

Pasaulio Lietuvių Bendru© 
menė galėtų derinti tokią pa 
saulinę lietuvių veiklą, ir yra 
pasiruošusi Kovoje už Lietu 
vos laisvę PLB yra stipriai 
įsijungusi, kartu su VLIKu, 
veikti kur tik galima, ir vi
saip padėti Pietų Amerikos 
lietuviams, išlaikyti iietuviš 
kūmą.

D rė E. Armanienė pranešė 
kad JAV Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė aprūpins Pietų 

Amerikos lietuvių jaunimą lie 
tuviškomis knygomis ir vado 
vėliais.

ENCIKLOPEDIJA
Lietuvių Enciklopedijos lei

dėjas p J, Kapoči s pažadė
jo atsiųsti Argentincs,:Urugva 
jaus ir Frazilijos jaunimui po 
vieną pilną kompaktą Lietu
vių Enciklopedijos, knygos 
«Mūsų Lietuva* ir V. Krėvės 
raštų rinkinį. Toji dovana, 
skaičiuojant Brazilijos valiuta 
ir dabartiniu kursu, siek ų 2 
milijonu kruzeirų! Už tą dova 
ną 3 sis PAL Kongresas reiš 
kia p J. Kapočiui padėką.

J, Kapočius pranešė, kad ir 
kitas JAV lietuvis, knygų lei 
dejas K Bielinis taip žadąs 
paremti knygomis, bei didelė 
mis nuolaidomis galėtų papi
gintai atspausdinti tam tikrą 
savo leidinių skaičių, skiria 
mų Pietų Amerikos lietuviams 
nes įsigyti knygas normalio 
mis kainomis, dolerius apmo 
kant nukritusia valiuta tampa 
neįperkama.

JAUNIMO KONGRESAS

PLB vicepirmininkas Dr. 
inž Alg Nasvytis praneša, 
kad 19 6 m JAVse įvyks di 
delis jaunimo sąskrydis, į ku 
rį jis jau dabar pakvietė daly 
vauti Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimą Keliems jaunimo ats 
tėvams būsianti apmokėta ke 
lionė.

Bendrai pageidautina, kad 
jaunimas daugiau keliautų iš 
vienų kraštų į kitus, ir ten ap 
sistotų lietuvių šeimose. JAV 
lietuviai galėtų priimti kasmet 
po porą šimtų jaunuolių, net 
keliems mėnesiams, Tai esąs 
labai skatintinas sumanymas.

Tie reikalai, kaip lietuvių 
kalbos mokymas, knygynų or 
ganizavimas, kelionių rengi 
mas turėtų būti derinami iš 
tam tikslui sudaryto centro.

Iš to centro galėtų ir turėtų 
būti palaikomas Kongresuose 
priimtų nutarimų vykdymas ir 
derinama lietuvių vienybės 
darbai.

P. U L. TARYBA

3 jį PAL Kongresą ruošiant 
įsigyta nemaža organizacinės 
patirties, kuri galėtų būti ir 
kitur panaudota organizuo
jant sekančiuosius kongresus.

Todėl čia susirinkę kongre 
so atstovą pasiūlė, kad būtų 
sudaryta toks centras, ir jį 
vadintume Pietų Amerikos Lie 
tuvių Taryba. Toji PAL Tary 
ha pasiliktų tame krašte, ku 
ris surengė paskutinį PAL 
Kongresą, (šį karią Brazilijoj) 
iki susirinks sekantis kongre 
sas (kaip buvo nutarta) Bue- 
nos Airese, ir t t. rotatyviniu 
būdu.

PAL Taryba S, Pauly galėtų 
būti sudaryta iš Pirmininko, 
vicepirmininko, sekretoriaus 
ir jaunimo sekcijos atstovų, 
o Argentina ir Urugvajus tu
rėtų po vieną vicepirmininką 
sekretorių ir jaunimo atsto
vus Šie trys PAL Tarybos pa 
daliniai susisiekdami tarp sa
vęs palaikytų bendros veiklos 
kryptį, nagrinėtų problemas 
ir nustatytų darbų eigą

PAL Taryba nebus jokia 
super organizacija virš kitų 
jau egzistuojančių. Bendra
darbiavimas su ja tesirems 
gera valia ir laisvu susiklau
symu, nes rasdami bendrą kai 
bą geriausia pasitarnausim lie 
tuvybei visame pasaulyje

Galutinai sudarius pilną PAL 
Tarybos sąstatą iš Argentinos 
Brazilijos ir Urugvajaus ats 
tėvų, apie tai bus paskelbta 
lietuvių spaudoje.

M 
NUTARIMAI

3 sis PAL Kongresas pada 
rė visą eilę pasiūlymų ir nu 
tarimų, kurie jau dabar gale 

tų sudaryti PAL Tarybos dar 
betvarkę:
1) Prašyti Pietų Amerikos vals 

tybių vyriausybes oficialiai 
pripažinti tik Nepriklauso
mos Lietuvos diplomatines 
atstovybes ir konsulatus.

2) Prašyti Pietų Amerikos vy
riausybes, ten kur gyvena 
lietuvių mažumos remti lie
tuvių kultūrinę veiklą, jų 
mokyklas, lietuvių kalbą įve 
dant universitetuose kalbo
tyros teisėmis} specialių stu 
dijų reikalui, kaip tas jau 
daroma visoje eilėje JAV ių 
universitetų.

3) Pasiųsti padėkos laiškus Is 
panijos ir Brazilijos bei São 
Paulo ir Guanabaros estadų 
vyriausybėms ir Vatikanui, 
už leidimą transliuoti lietu 
vių kalba per radio sšųstu 
vus ir televiziją.

4) Kreiptis į Brazilijos ir Ar 
gentines vyriausybes pra 
šant atstatyti Lietuvos ats
tovybių ir konsulatų veiki 
mą |kuris buvo suspenduotas

5) Remti ir skatinti tautinių šo 
kių ir dainos meną siekiant 
kuo geresnio lygio, ir kur 
tik galima rodyti jį kitoms 
tautoms, kaipo mūsų kultu 
rfnį pajėgumą ir grožiu mei 
lę, Draugingus radio siųstu 
vus aprūpinti liet, plokštelė 
mis, o laikraščius nuotrau 
komis.

6) Padėkoti Brazilijos studen 
tams, kurie propagavo 3-jį 
PAL Kongresą Brazilų spau 
doje, ir prof. Pilnio Corrêa 
de Oliveira už paskaitą.

7) Pareikšti viešą, nuoširdžiau 
šią padėką visiems aukoju 
siems, talkinusiems ir sve 
čius priėmusiems lietuviam.

8) Didelis ačiū visiems sve 
čiams atvykusioms į 3jį PAL 
Kongresą.^

9) Visų kraštų lietuvių spaudai 
už Kongreso aprašymą ir 
nuotraukas — ačiū, ačiū!

3-sis PAL Kongresas.
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