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LIETIMU IMIGRACUOS BRAZI LUON SQ4&ETIS (1926-1976)
SENELIŲ SODYBA VIRSTA TIKROVE

Kaip ML skaitytojams ži
noma, po Jaunimo kongre
so susirinkę kongreso dar
buotojai nusprendė kongre
so likuti, (70.000 kr.) skir
ti jaunimo stovyklavietei
įsigyti. Svarstydami kaip
stovyklavietę įgyti, šių su
sirinkimų dalyviai labai
palankiai priėmė mintį įrengti stovyklavietę greta
lietuviškos sodybos sene
liams. Siame straipsnyje
plačiau išdėstoma mintis
tų, kurie jau eilę metų sie
lojasi dėl lietuvių senelių.
Pati gražiausia senelių
židinio projekto dalis yra
si: sodyboje gyvenų sene
liai gyvens kiek gali savi
stoviai, nepriklausomai,
nuosavuose nameliuose.
Tai nebūtų senelių prie
glauda ar ligoninė, nes
toks dalykas šiuo metu
musų kolonijai persunkus,
nors ir butų reikalingas.
Senelių židinys sektų‘Ar
gentino s lietuvių pavyz
džiu, o stovyklos-sodybos sujungimas butų pa
našus į Anglijos lietuvių,
surastų išeitų,
Buenos Aires e yra Sene
lių židinio įstaiga - ben
drovė, kuri rūpinasi įrengti bei aprūpinti sody
bų. Vyresnio amžiaus lie
tuviai, nenorį su vaikais
gyventi arba dėl kitu prie
žasčių norį prie židinio
prisijungti, židinio skly
pe pasistato namelį ar bu
tų ar kambarį, kuris jiems
priklauso, kol jis jame
gyvena. Apsigyvendami
sodyboje jie pasirašo su

tartį, kad jiems mirus
nuosavybė - namelis ar
butukas - tenka Sodvbos
✓
bendrovei. Tada židinio
administratoriai gali ta,
patį namelį parduoti ki
tiems seneliams, su ta
pačia sąlyga, arba užleis
ti lėšų neturintiems vy
resnio amžiaus žmonėms.
Tokiu būdu senelių sody
ba nuolat auga įr turi lė
šų geriau patarnauti se
neliams. Asmens, kurie
savo turtą nori palikti lie
tuviškiems reikalams, ga
li būti ramus, kad jų pa
likimas daugel metu tar
naus lietuvių kolonijai, o
neteka valdžiai arba neiš
tirps tarpininkų rankose.
Kol jie gyvi, namai nuo
savi, jie tvarkosi, kaip
nori.
Sodybaį įsteigti, aišku,
reikalinga sklypas. Sį
sklypų toliau nuo São Pau
lo tektų nupirkti vienai ar
kitai ar kelioms pajėges
nėms lietuvių organizaci
joms kartu, arba akcineititulinei bendrovei, kuri
butų sudaryta šiam tiks lui.-Įgijus žemę- seneliai
statytų savo namelius.
Sodybos administracija
parūpintų asmenį, kuris
senelius nuvežtu pas gy
dytojų, į miestą apsipirk
ti, prie autobuso ar trau
kinio, jei nori kur kitur
važiuoti ir 1.1. Gyvenda
mi lietuviškame kaime
lyje, vyrensio amžiaus
žmonės galės smagiai
bendrauti, vienas kitam
padėti, lošti kortom, gin-

cytis, kokia, no vela, nori
žiūrėti. Jeigu ten nuolat
negyventu, kunigas, jis at
vyktų dažnai pamaldoms
ar senelius aplankyti.
Netoli Londono,Anglijos
lietuviai turi nuosavų Lie
tuvių Sodybų. Tai yra se
noki rūmai, it dvaro pa
statai, kuriuose ištišus
metus veikia seneliu, na
mai. Aplink sodas, ba
seinas, miškeliai, graži
gamta. Yra" kambariai
pabūti kartu, skaitykla
ir 1.1. Vasarų stovyklau
ti atvažiuoja jaunimas palapinėse, Sodybos miške
lyje. Jie aplanko senelius,
seneliai gali su jaunimu
pabendrauti. Be to, Di
džiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga ten ruošia
savo metinį suvažiavimų,
įvairias išvykas ir šven
tes. Vienu žodžiu, nors
seneliai gyvena toliau
nuo didmiesčio ir haiestelio, jie nėra izoliuoti
ar užmiršti.
Musų atveju butų tas
pats. Normaliai per me
tus vaikai bei jaunimas
stovyklauja bent tris sa
vaites (dvi vasarų, vie
nų žiemų), rengiamos įvairios studijų dienos, s a-,
vaitgalio stovyklos, re
kolekcijos, posėdžiai ir
pasitarimai. Tai Šalia
stovyklų kartų ar du per
mėnesį jaunimas ta vie
ta pasinaudotų ir su se
neliais pabendrautų. Tu
rėdami tokių vietų, gali
me ruošti ten gegužines,
išvykas, Lietuvių dienas,
minėjimus, šventes . Pa
gal siūlymus, ir šeimos
vyktų stovyklavietėn ato s to g aut i.
Savo ruožtu seneliai ir
senelės pasitarnautų sto
vyklavietei, kurioje nuo
latiniu gyventojų nebūtų.
Norėdami kuo nors užsi
imti, seneliai galėtų sto
vyklavietę ir jos pastatus
prižiūrėti, dažyti, taisytų
rūpintis sodu, gal daržu.
Ir savo buvimu stovykla
vietę saugotų.
Tokie ir sumanymai.
Kaip Jaunimo kongreso izidininkas Jonas Tatarúnas
pareiškė gegužės 31 posė
dyje, niekad nebuvo tokių

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

gerų sąlygų kaip dabar
stovyklaviete i-sodybai įgyti. Kun. Juozas Šeške
vičius pažįsta jau penkis
senelius, kurie mielai
prie tokio, projekto prisi• dėtų - statytųsi savo na
melius lietuvių senelių so
dyboje. Neabejotina, kad
tokių atsiras daugiau^ Ir
kuo daugiau savo lėšomis
prie židinio jungsis, tuo
lengviau bus patarnauti pa 
galbos reikalingiesiems,
kurie neturi kitos globos
ar priežiūros.
Šiuo reikalu besirūpinan
čius padrąsina didelis su
sidomėjimas visuomenėje
ir konkrečios lėšų gali
mybes. Neabejotina, kad
Vila Zelinos parapija tu
rėtų sąlygas pravesti šiam?
pravesti šiam tikslui va
ju. Lietuvių Sąjunga-Alian
ça, valdanti Vila Anastacio mokyklų, iš Light elektros bendrovės gautų
nemaža sumą (bent 600.
000 kr.) už nusavinta 15
metrų sklypų ir mokyklų.
Jeigu Sąjungos valdyba nu
tartų šį turtų investuoti
senelių sodybai arba sto
vyklai, projektas virstų
tikrove.
Toliau nuo miesto žemes
kainos netokios~ br angios .
Pavyzdžiui, 70 km nuo
São Paulo trijų alkierių
(septynių su puse hektarų
žemės plotas kainuoja
150.000 kr. Tai yra tik
trečdalis Jaunimo kongrefso apyvartos, tik du kart
daugiau negu Kongreso li
kutis, tik ketvirtadalis le
sų, gausimų už Vila Anastacio mokyklų.
Visi lietuviai kviečiami
šį reikalų pa svarstyti, ap
tarti, savo nuomones per
Musų Lietuvą ar susirin
kimuose pareikšti. Stovyk
lavietės-sodybos reikalu
posėdžiai skelbiami atski
rai ir , , Veiklos kalendo
riuje”.

Sugėlus r e akam j ai aašineisi ir technika»» lai
ku j©$ nepataisius, rei
kėję griebtis kitų prie
menių - ir laikraštis,
iêêj© kitaip» Skaitytąją
labai atsiprašė».
Sed/Âdffi.
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— tęsia “Deutsche Tagespost"
— mes turėtume ją ginti, net
jei tik parašydami laišką jai, kad
ji nepamiršta, o mūsų maldos
ją lydi sunkiame kelyje, kuris
jai dėl Kristaus atrodo pavydė
tinas”.
Kiek anksčiau panašiai rašė ir
Lugane leidžiamas itališkai kal
bančios Šveicarijos dalies dien
raštis “Giornale del Popolo”
(II. 3). Jeigu nuteistasis yra
mokslininkas, rašytojas ar me
nininkas. tai dar atsiranda kas
protestuoja, bet jei tai liečia ei
linį pilietį, tada niekas nekrei
pia dėmesio į jo žiaurų likimą,
nors daug galėtų padaryti ke
lios eilutės laikraštyje, per radi
ją ar televiziją perduota žinia,
laiškas ar paskambinimas tele
fonu.
Didžioji Europos spauda,
pastebi “Giornale del Popolo
— yra nejautri dramatiškoms ir
didvyriškoms aukoms, kurių iš
daugybės žmonių pareikalauja
teisingumo ir laisvės troškulys
Viena» tokia “nežinoma" ir savo
likimui palikta auka, anot švei
carų laikraščio, yra Nijolė Sa
dūnaitė, kuri pateko į lagerį,
bet nenusilenkė komunistinei
tironijai. Šis laikraštis taip pat
spausdina dabartinį jos adresą
Mordovijos stovykloje ir ragina
savo skaitytojus jai rašyti.
A. Lembergas

“Kodėl katakombos, pirmųjų
Pabaigoje Nijolė Sadūnaitė
kankinių pėdsakai, dar beveik
prašė teismą įrodyti gerą valią
po dviejų tūkstančių metų lan
ir išlaisvinti žmones iš kalėji
komos, o žymiai didesnis nūdie
mų, lagerių ir psichiatrinių li
nos kankinių skaičius mirtinai
goninių. Tada ši tiesi krikščionė
nutylimas ir nežinomas? Kodėl
pradėjo savo kelionę Į Mordovi
mes Kankinių Bendriją vadina
jos griežto režimo koloniją, kur
me "Tylos Bendrija”, nors ji
ji bus laikoma iki 1978 m. “Ši
garsiai šaukiasi pagalbos? -Ar
moteris yra to verta, kad jauni
mes irgi jaučiame kankinystę
mo grupės ir moterų draugijos
kaip didelę malonę?” Tokiais
pasivadintų jos vardu ir mėgin
klausimais čekų išeivių vysku
tų jai rašyti i lagerį:
pas Hnilica apibėrė prancūzus
Mordovskaja ASSR,
maldininkus, besilankančius Ro
pas. Javas.
mos katakombose.
učr. Ž CH — 385-3.”
Norėdamas parodyti, kad ir
Taip baigia straipsnį apie N. Sa
šiandien esama tokio pat gilaus
dūnaitę savaitraštis “Neue Bild
tikėjimo kankinių, kaip ir pir
post”.
ui aisiai krikščionybės amžiais,
“Gelbėkit Sadūnaitę!” — to
tas pats čekų vyskupas savo lei NIJOLĖ SADŪNAITĖ, nubausta so
džiamajame biuletenyje “Pro vietinio teismo Vilniuje trejais me kiu raginimu į savo skaitytojus
fratribus” aprašė Mordovijos tais kone, stovyklos ir trejais metais kreipėsi ir įtakingas V .Vokieti
griežto režimo lageryje kalina ištrėmimo už “Lietuvos Katalikų Baž jos katalikų savaitraštis “Deut
sche Tagespost”. Aprašęs jos
mą Nijolę Sadūnaitę, nuteistą nyčios Kronikos” platinimą
drąsią laikyseną teisme, laikraš
už “LKB Kronikos” rėmimą.
Vysk. Hnilicos paskelbtąją mirti, kad kiti gyventų. . . Kaip tis nurodo: “Nijolė Sadūnaitė
medžiagą apie tikėjimo kankinę nesidžiaugti, kai visagalis Die nėra nei žinoma mokslininkė,
tuojau panaudojo didžiausias vas garantavo, kad šviesa nuga nei garsi rašytoja. Ji neturi nei
krikščionių savaitraštis Europo lės tamsą, o tiesa — klaidą ir Vakaruose, nei Lietuvoje jokių
je, leidžiamas vokiečių kalba, melą!. . . Trumpos žemės dienos galingų draugų, kurie galėtų ją
“Neue Bildpost” (III.21). Nijo ne ilsėtis duotos. . Nelaimingas užstoti. Ji yra tiesiog viena iš
lės Sadūnaitės kalbą augščiau- tik tas. kuris nemyli. . O to ga daugelio katalikų, kuri išpažino
siame teisme laikraštis vadina lima išmokti tik Jėzaus Kristaus Kristų prieš galingą valstybės
aparatą. Tačiau kaip tik dėlto,
tokia nepaprasta, kad ji galėtų mokykloje. . .”
būti palyginta su pirmųjų amžiu kankinių aktais. “Apšmeižę
stangos surasti jų leidėjus, suregistruojam
ir nuteisę nekaltus žmones, kan
visas rašomas mašinėles ir spaudai nau
*
“
AID
TO
THE
CHURCH
IN
dojamą popierių. Suimant Nijolę, jos ra
kinate juos kalėjimuose ir lage
NEED” Anglijos skyrius, turįs 3000
šomoje
mašinėlėje buvo atrasta perrašo
riuose, todėl į Vetkokius teismo
nariu, ryžosi rinkti parašus, kad Ni
ma vienuoliktoji Lietuvos kat. Eiažnyčios
klausimus, kaip ir per tardymą,
jolės Sadūnaitės bausmė — treji me
kronika..
neatsakinėsiu, tuo protestuoda
tai darbo stovyklos ir treji metai
Keston Koledže, kuriame veikia Religi
ma prieš šią bylą” — kalbėjo ji.
tremties būtų panaikinta. Š.m. bir
jos ir Komunizmo studijos centras, žino
Tardymo metu ši drąsi mote
želio 17 d. sueina metai, kai N. Sadūmas Nijolės Sadūnaitės adresas (Mordovnaitė buvo nuteista. Ji buvo suimta
ris buvo grasinama uždaryti psi
skaja ASSS — 431200 Tenguševskij raj
1974
m.
rugpjūčio
27
d.
ryšium
su
— Ros. Baraševo, uchr. Zh X 385-3-4 >. ta
chiatrinėje ligoninėje. Vėliau “
LKB
Kronikos
”
platinimu.
Minėta
čiau visi jai siųstieji laiškai sugrąžinam
teismo salėje, nagrinėjant jos
anglų organ’zacija, kurios būstinė
siuntėjams. Tarptautinė katalikų šalpos
bylą, ją saugojo šeši kareiviai ir
yra St. Norbert’s, Heathfield Road,
organizacija „Aid to the Church in Need'
penki saugumiečiai. “Tai buvo
Keston, Kent, BR2 6BA, Britain, pla
kuri rūpinasi persekiojamais dėl tikėjimo
nesąmoningas “šios moters didy
tina Sadūnaitės kalbos vertimą “No
už geležinės uždangos, sudarė specialu
bės pagerbimas”, — pastebi vo
Greater Love”. Sovietų valdžios grą
fondą Nijolei padėti.
kiečių laikraštis ir primena ki
žintų Sadūnaitei adresuotų kalėdinių
Tautos herojė
tus Nijolės Sadūnaitės žodžius:
atviručių reikalu kreiptasi i Britani
Nijolė Sadūnaitė — tikra mūsų tautos
“Tiesos ginti nereikia,’nes ji
jos parlamentą. Britai pažadėjo ir to
herojė:
nors jos veidas labai švelnus .r
liau šiuo reikalu informuoti Ameri
visagalė ir nenugalima! Tik
moteriškas, iš jo trykšta gili artimo mei
kos Lietuvių Tarnybą, kuri nuo š.m.
klasta ir melas, būdami bejėgiai
lė. stipri valia ir krikščioniška aukos d va
kovo 1 d. įsikūrė naujose patalpose:
prieš tiesą, reikalingi ginklų, ka
šia. Ryžtingai ir drąsiai stojusi ginti tikin
64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378,
reivių ir kalėjimų, kad pratęstų
čiųjų teises, pažėrė į persekiotojų veidu>
USA. Tel. 212-894-7351.
savo niekšingą viešpatavimą, ir
karčią jų komunistinės moralės ir etikos
tai tik laikinai. Teisingai sako
tiesą.
„■Kronikos“ Nr. 18 aprašytos dvi 36 me
ma, kad šališka vyriausybė pati
Didžiausią heroizmą parodžiusi, ginda
tų
Nijolės
Sadūnaitės
dienos
LTSR
Aukš

rna
tiesą ir sąžinės laisvę, ji pasakė šiuos
savo rankomis kasa sau duobę”.
čiausiame Teisme po vienerių metų kali
nepamirštinus žodžius: „Kaip aš negaliu
“Neue Bildpost” cituoja taip nimo, įkyrių tardymų ir grasinimų. JAV
būti (laiminga, kai Visagalis Dievas paro
pat teisme pasakytą jos paskuti Lietuvių R. Katalikų kunigų Vienybės rū
dė. jog šviesa triumfuoja viršum tamsy
nį žodį: “Ši diena yra laimin pesčiu Nijolės byla su visa .teismo eiga iš
bių, o tiesa viršum melo ir apgaulės.
giausia mano gyvenime. Aš esu versta i anglų kalbą ir išleista atskiru lei
Trokšdama, kad tai įvyktų, aš sutinku ne
teisiama už “LKB Kroniką”, diniu — „No greater Love: the Trial of a
tik būti įkalinta, bet ir numirti“
kuri kovoja prieš fizinę ir dvasi Christian in Soviet occupied Lithuania“
Gerai padarė mūsų Kat. Bendrija. įtei
nę žmonių tironiją. Reiškia aš (1975 m., 16 psi.).
kusi protesto raštą dėl tikėjimo persekio
jimo Lietuvoje sovietų užsienio reikalų
esu teisiama už tiesą ir meilę
„C. Herald“ apie Nijolę
min. Gromiko. Gerą darbą atliko JAV Lie
žmonėms! .. . Man atiteko pavy
tuvių R. Katalikų kunigų Vienybė, išlei
Malonu
pažymėti,
kad
apie
šį
leidinėlį
dėtina dalia, garbinga lemtis —
dusi šį 'leidinėlį anglų kalba. Mūsų visų
Anglijos katalikų savaitraštis „Catholic
ne tik kovoti už žmonių teises ir Herald
pareiga ko plačiausiai jį paskleisti anglų
“ kovo 26 d. Nr. paskelbė palygin
teisingumą, bet ir būti nuteis ti išsamų straipsnį — „Soviets inprison
ir kitų svetimtaučių tarpe, kad visi žino
ta. Su džiaugsmu eisiū į vergi Lithuanian woman“'. Jame nurodomas
tų sovietų konstitucijos dviveidiškumą ir
ją dėl kitų laisvės ir sutinku „Kronikų“ leidimas ir didžiausios pakarčia persekiojimų dėl tikėjimo tikrovę
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Vyskupas ANTANAS DEKSNYS,
sulaukęs 70 metų amžiaus

ta nuostabioji “Kronika” nesu
silaukia plačiosios visuomenės
pakankamo dėmesio.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba Lietuvos bažnyti
nės provincijos 50 metų steigi
mo sukakties proga skelbdama
1976 m. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios metais kvietė visus lais
vojo pasaulio lietuvius švęsti
šiuos jubilėjinius metus lietuvy
bės bei krikščioniškojo atsinau
jinimo dvasioje. Ir kas gi galė
tų geriau parodyti tos atsinau
jinimo dvasios kibirkštis kaip
tarptautinis eucharistinis kon
gresas? Čia suvažiuos gal apie
pusantro milijono maldininkų iš
daugelio pasaulio kraštų. Lietu
viai dalyvaus kaip grupė pradi-

POPIEŽIAUS ĮSPĖJIMAS

Bwsiii© atsiüiijíiiffl© kongresas
C. SURDOKAS
JAV 200 metų nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties
proga rengiama Įvairiausių iš
kilmių. Bet turbūt vienu pačių
prasmingiausių paminėjimų bus
katalikų rengiamas tarptautinis
eucharistinis kongresas Filadel
fijoje š.m. rugpjūčio 1-8 dieno
mis. Tai bus 41-sis pasaulinis
dvasinio atsinaujinimo sąskry
dis, o JAV-se — antrasis. Pir
masis buvo prieš 50 metų Či
kagoj. Popiežius Paulius VI yra
pažadėjęs kongrese dalyvauti ir
atlaikyti užbaigiamąsias pamal
das, jeigu sveikata leis.
Šis kongresas susirenka dide
lio dvasinio pakrikimo pasauly

je metu. Šimtas ir vienas mili
jonas amerikiečių sakosi neturį
jokių aiškių religinių Įsitikini
mų. O ir katalikų tarpe esama
religinio nuosmukio. Iš 48 mil.
JAV katalikų tik pusė dalyvau
ja sekmadienio Mišiose. Mes,
lietuviai, taip pat esam paliesti
dvasinio nuosmukio bangos. Mo
ralinės negerovės, paplitusios
kitose grupėse, neaplenkia ir
mūsų. Religinis susipratimas
apsilpęs, o krikščioniškoji dva
sia yra netekusi polėkio. Jeigu
anksčiau dėl nesutarimu buvo
kaltinami veiksniai, tai dabar
nesutarimai perėjo pačion bend
ruomenėm Lietuvos katalikų
persekiojimai ir jų kančios bei

.

Popiežius Paulius VI per Ita
lijos vyskupų konferenciją Įspė
jo visus katalikus, kad
sekančiuose parlamento rinki
muose kiekvienam teks pasisa
kyti už ištikimybę nepakeičia
miems principams. Katalikams
turi būti aiškūs kaikurių grupių
antireliginiai bei antibažnytiniai
nusiteikimai. Jis taipgi prita
rė Italijos vyskupų konferenci
jos pirmininko kardinolo A. Po
mos Įspėjimui katalikų intelek
tualams, kad jų laukia eksko
munika, jeigu jie rems kom
partiją. šie žodžiai buvo skirti
pustuziniui katalikų veikėjų,
pasiskelbusių nepriklausomais
kandidatais komunistų sąrašuo
se. Vatikano specialistų nuomo
ne, popiežiaus Pauliaus VI raštą
galima suprasti kaip raginimą
katalikams sudaryti bendra
frontą prieš komunistus.

nėję procesijoje. Filadelfijos
lietuvių parapijų šventovėse
kasdien bus lietuviškos pamal
dos, o .šeštadieni, rugpjūčio 7.
visą dieną bus keletas lietuvių
pasirodymų. Centrinis renginys
bus Filadelfijos katedroj: tai
lietuviškos pamaldos su muz. A.
Mikulskio paruoštu giedojimu,
kuri atliks Čiurlionio ansamblis.
Be to, bus lietuviškų drožinių,
audinių, tautžudystės parodos,
Čiurlionio ansamblio koncertas,
simpoziumas apie tikėjimo per
sekiojimą komunistų kraštuose,
bendra agapė ir kiti renginiai.
Todėl dalyvavimas kongrese ne
bus vien tik religinis susikaupi
mas bei atsinaujinimas, bet ir
tautinio gyvastingumo apraiš
ka. Taigi, visiems turi rūpėti,
kad tasai pasirodymas būtų sėk
mingas. Ó to sėkmingumo pa
sieksime gausiu dalyvavimu ir
finansine parama.
Bendroji šio kongreso tema
yra “Eucharistija ir žmonijos
alkis". Kiekvienai savaitės die
nai yra atskira tema, šeštadie
niui. tai yra pasaulio žmonijos
dienai, tema yra “Eucharistija
ir laisvės alkis”. Eucharistinis
kongresas yra visuotinės ti
kinčiųjų Bendrijos suvažiavi
mas, kurio tikslas — Eucharis
tijos supratimo pagilinimas, at
gaivinimas meilės Kristui, puo
selėjimas pamaldumo Į Šv. Eu
charistiją ir sudarymas progos
skelbti Gerąją Naujieną žmoni
jai.
Šio kongreso rengimui vado
vauja kardinolas John Krol, Fi
ladelfijos arkivyskupas. Lietu
vių komiteto garbės pirminin
kais yra vyskupai — V. Brizgys.
A. Deksnys, P. Marcinkus ir K.
Salatka: Komiteto pirmininku
yra kun. K. Pugevičius, o vyk
domuoju vicepirmininku —
kun. K. Sakalauskas. Visais kon
greso reikalais, išskiriant nak
vynes, galima kreiptis i vicepirm. šiuo adresu: 1913 Walla
ce St., Philadelphia, PA 19130.
Telefonas: (215) 765-2322.
* II VATIKANO SANTARYBAI
PAMATUS padėjo Pijus XII — pa
reiškė istorikas kun. Paulo Molinari,
SJ, Pijaus XII kanonizacijos bylos
postulatorius. Jo manymu, visi svar
besni santarybos dalyvių žingsniai
buvo logiškos išvados iš Pijaus XII
mokymo. Kaip pavyzdį jis paėmė ci
tatas, kuriomis išpinti santarybos
tekstai. Pasak jo, niekas kitas santa
rybos raštuose nėra taip daug cituoja
mas, išskyrus Šv. Raštą, kaip Pijaus
XII oficialūs pasisakymai, šiuo metu
istorikų pripažįstama, kad Pijus XII
buvo pradėjęs paruošiamuosius dar
bus visuotinei santarybai, tačiau sa
vo popiežiavimo laikotarpyje nu
sprendė santarybos nešaukti, nes
matė, kad laikas dar nebuvo pilnai
pribrendęs tokiam dalykui, ir K.
Bendrijos nariai nebuvo tam paruošti.
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VLADISLOVAS ŽILIUS
šio rašinio autorius yra dailinin
kas. vargais negalais gavęs leidimą
emigruoti su žmona iš okupuotos
Lietuvos Izraeliu. Laikinai apsistojo
Romoje, kur tvarko dokumentus iš
vykimui i S. Ameriką. Iš ten yra
gautas ir šis straipsnis. RED.

Simboliškas mūsų išvvkimo
vaizdas: automatais ginkluoti en
kavedistai iš visų pusių supa
mūsų vagoną; už kelių žingsnių
Lenkijos siena. Tai miniatiūroj
pasireiškiantis visos komunisti
nės imperijos marazmas.
Visa imperija apsupta tūks
tančius kiiometrų nusitęsiančia
daugiaeile spygliuotų vielų už
tvara Šimtai tūkstančių gink
luotų kareivių žiedu apjuosia
ši mirties lageri. Niekam, jei ne
si mažas paukštis, ištrūkti iš čia
gyvam nelemta. Mirties laiką ir
vietą čia leidžiama pasirinkti
sau pačiam, jei suvėluosi — ga
li ir parinkti.
Mirę čia mylimi. Jiems čia pa
švęsta daug muzėjų, vitrinose
kulkų sukapoti kareiviški balachonai. kepurės, šimtai žudymo
ženklų: durtuvai, automatai, pa
trankos, granatos, vėl durtuvai,
vėl tamsiu krauju išteptos mili
nės . Mirusieji laikas nuo lai
ko pagarbinami, o gyvam, jei
neprisidedi prie niūraus choro,
ne vieta čia gyventi.
Aš nepanorau čia mirti. Ne
panorau suteikti džiaugsmo sa
vo gyvenimo ir mirties šeimi
ninkams. Su apgailestavimu išsi
tarė man MVD priimamajame
'kambaryje Maskvoj majoras Ni
kulinas: “Giliai buvo suklysta ta*
ve auklėjant, jei tu nori išva
žiuoti .. ■’
Taip, nespėjo komunistinė nu
žmoginimo mašina sunaikinti
manyje savarankiško mąstymo,
nespėjo paversti manęs besme
geniu gyvuliu. Yra ko apgailes
tauti — neteko vieneto militarinėj mašinoj.
Seniai jau panorau nebebūti
čia. Panorau jau tada, kai Čer
niachovskio (Karaliaučiaus zo
noje) kareivinėse prievarta bu
vau supažindinamas su rusiška
žudymo mašina. Čia buvo die
giama fanatiška neapykanta vis
kam, kas nerusiška; čia buvo
diegiama neapykanta ir nepasi
tikėjimas žmogui; čia dažnai
man būdavo primenama, kad aš
fašistas (?!), nes aš... lietuvis,
. “o lietuviai — visi fašistai”.
Toks buvo vieno , mano virši
ninkų — majoro Guliajevo gi
lus įsitikinimas. Vaidendavosi
jam ir kita šmėkla — inteligen
tai. Juos jis siūlydavo “streliat”
(šaudyti) visur ir betkokiom ap
linkybėm, šiuo atveju jau ir be
tautybės skirtumo.
Sunkus ruso-komunisto gyve
nimas -- visą laiką turi ką nors
žud vf i

Tiesa, sunkiau šiandien pasi
darė šaudyti, nes pasmerktųjų
riksmas ir šūvių aidas kartais at
simuša ten. priešų stovykloje,
“supuvusiuose vakaruose” ir su
trukdo persekiojimo bei mirties
ritualo rimti. Vis dar prieš
okupuotųjų tautų rusinimą ir
naikinimą užsistoja tų tautų iš
eivija, apskelbia pasauliui ir tuo
būdu jau eilę metų vis sutrukdo
šūstelėti į durtuvais ir Sibiru
nusiaubtą mažą Lietuvą, Estiją
ar Latviją gerą dešimti milijo
nu sovietiniu recidivistu iš ba
daujančių Rusijos tyrų ir taip
“kartą ir visiems laikams už
baigti išlaisvinimą”.

Pasirodo enkavedistai. Prisi
menu juos dar iš vaikystės: ap
sivilkę ilgais i juosmenį pasiū
tais kailiniais, tokie pat slavoaziatiški veidai. Vienas, matyt,
viršininkas, murmteli, ar čia
mano lagaminas. Taip, mano .. .
Stebiu juos, pradėjusius lėtai
nerštis po daiktus. Šitie dar jau
ni. ame — vvresni. Jū tėvai at
rodė taip pat, apsirengę buvo
taip pat. kai lupinėjo lietuviams
nagus Saugumo požemiuose,
šaudė ar vežė gyvuliniuose va
gonuose į Sibirą. Nepasikeitė iš
vaizda, nepasikeitė, galvosena.
Su neapykanta žiūri į mane; su
malonumu paleistų man į pilvą
* -k -k
automato seriją ...
Stebisi visko matę enkavedis
Lietuvos Brasta, šiandien gu
tai — lagaminas nerimtas, nėra
dų Brest. Didžiai pavojinga šian
brangių daiktų, kailinių, baldų.
dien tame mieste būtų kam nors
Bet neužilgo pagyvėja, paran
užsiminti, kad tas miestas ir že
mės aplinkui yra atimta iš Lie kiniai pradeda atrišinėti knygų
ryšulėlius. O knygos — dalykas
tuvos. Sovietų valdžia garantuo
ne tik kad rimtas, bet ir pavo-.
ja keletą metų kalėjimo už toki
“lietuviškąjį buržuazinį naciona jingas. Brigada dirba sušilusi.
Kiekviena knyga kratoma, lai
listinį šovinizmą”. Lietuviai čia
kant ją tik už viršelio nugarėle
sunaikinti. Liko tik kaimuose.
Daug kaimų ir miestelių aplai Į viršų. Jieškoma rankraščių,
džios sovietų biurokratinės sis “KLB Kronikos” ir aplamai vis
ko, kas rašyta ranka ar maši
temos dėka tebeturi lietuviškus
nėle.
pavadinimus, nepakeistus, net
Dėžės dugne pastebi ofortinį
mažai surusintus. Taip, labai pa
presą (labai primityvios konst
vojinga užsiminti, kad čia —
rukcijos — du volai ir lenta).
Lietuva.
•k k -k
Liepia išmesti ir iškilmingai pra
neša, kad šitos diversinės maši
Muitininkai narsiai išverčia
nos išvežti man nepavyks. Nie
visą mūsų lagaminą ant aslos.
Vienas prieina ir patyliukais pa ko nepadeda ir preso dokumen
reiškia man Į ausį: jeigu aš no tų pateikimas. Jis lieka ten vi
riu, kad niekas iš mūsų lagami suotiniam muitininkų pasiten
kinimui: parduos — vis porą
no kokiu nors būdu nedingtu
šimtų rublių gaus. ..
arba nebūtų sudaužyta kraunant
Vienas enkavedistas domisi
į dėžę atgal. — turiu maloniai,
tuščiom drobėm, porėmiais —
niekam nematant, perleisti jam
80 rubliu. Bandau ta suma už ne. “Drova veziot, očiumiel on”
(“malkas veža — kvoštelėjo
protestuoti, nes mūsų lagamine
jis”) — murma, krapštinėja dro
nėra nei krištolo, nei kitokiu
brangių daiktų, tik aliejinių da bės kampą nagu, lenktiniu pei
liu pagramdo vidury, pauosto
žų tūbelės, porėmiai bei tuščios
kampą. “Šunį Įsigytų, cholera,
drobės. Mutininkas duoda man
suprasti, kad šiuo atveju su da drobių apuostinėjimui, galvoju,
žais bei drobėm gali kas nors at tai tuoj pat užuostų ar neban
sitikti, ir reikalauja jau 50 rub dau prašmugeliuėti šiškino “Ryms- nlške"." Bet. km o ir visur.’
liu.c Tenka mokėti,

taip ir čia persveria sovietinis
darbo būdas
Tarptautinis ekspresas “Maskva-Duesseldorfas'’skaičiuoja pas
kutines sekundes stoty, skai
čiuoju ir aš paskutines sekun
des savo buvimo konclageryje.
Žiūriu pro langą - enkavedis
tai, niūriai tebesaugo mūsų va
goną. Užsieniečiams tai gana
žaismingas reginys. Stebi ir jie
pro vagono langus kareivių au
tomatus. Aišku, jiems būtų dar
įdomiau, jei enkavedistai šoktų
“kazačioką” Tada viskas labiau
atitiktu Maskvos “Inturisto” in
formaciją apie “nerūpestingą ir
šviesų” gyvenimą sovietų šalyje.
Bet enkavedistai “kazačioko”
nešoka. Jei tik jų viršininkas
leistų, su malonumu jie patys
pasižiūrėtų, kaip “kazačioką”
šoka
šitie užsieniečiai Ilga
metė praktika tvirtai juose yra
suformavusi sąlygini refleksą
užtenka tik šokančius raginti
automatais ir šokis gali būti il
gas .
Vagono palydovas — KGB
darbuotojas' atima iš manęs ir
mano žmonos traukinio bilietus
kad mums nekiltų mintis pake
liui dienai-kitai išlipti iš trauki
nio Lenkijoje ar Čekoslovakijo
je. Lenkų viza pasisvečiuoti jų
teritorijoje leidžia čekoslovakų
viza pervažiavimui buvusių- so
vietinių piliečių per jų teritori
ja nereikalinga. Taip yra nu
sprendę ir jų šeimininkai ru
sai.
Ir iš tikrųjų.'Varšuvoje išlei
dęs i peroną lenkus ir vokiečius
čekistas mus užrakina vagone
Tik po gana nedraugiško mūsų
protesto, kuris stebino visagali
vergvaldį, kad ką tik buvę jo
vergai įžūliai drįsta reikalauti
atrakinti vagono duris, leidžia
mums pabaigoj pavaikščioti pe
rone.
Pervažiavus Lenkijos sieną
smarkiai padidėjo mūsų šansai,
kad nebebus atimtos iš mūsų
sovietinės išvykimo vizos, kad
nebebūsim grąžinti atgal. Ati
darom puikaus prancūziško vy
no butelį, ilgai Lietuvoj saugo
tą tai progai. Tuo nustebinom
mielą lenkų pasienietę, kuri pa
galvojo: “Žmudzin į francuskie
vino, to coš niesamovitega" (že
maitis ir prancūziškas vynas —
tai kažkas neįtikėtino1.
Taip, apgailestauti tenka, o
juk nevienas lenkų milijonas ir
šiandien, neturėdami jokios da
lykiškesnės informacijos apie
Lietuvą ir jos tragišką situaciją,
mano, kad tie keistuoliai žemai
čiai ir šiandieną apsiskreibę
meškų kailiais tebebėgioja po
savo niūrias Žematijos džiung
les.

Neatskiriamas lietuviškos šei
mos palydovas — lietuviškas
laikraštis.
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Joms Minelga

mvastroi
Kervelêli burtamèli,
Skrisk | mūsų ksaš&ą grąžą»
Kur Šešupę,. Nemunėlį
Ašarėlėm sesės dažo!
Lėk — mroeški broliąm žmi%
Per didžiuosius marių vėjus:
■Grįšim, grįšim | tėvynę,
Laisvės aušrai sužėrėjas.

Ilgis — laukią tėviškėlė,
Joj mūs mintys »— godos visos:
Nieks trispalvės iškėlė
Prie Vibeiės, prie Dubysos.
Skrisk, plasažokl, karvelėli,
Į senolių žemę teaugtą.
Naujo ryto spindulėlį
Nešk | tain&ą jos gadąngę!

KAIP AŠ MOJU
SAVO TÊVYNÇ
Aš niekados nemačiau savo
Tėvynės. Aš ją labai myliu.
Kad parodyčiau savo meilę jai,
aš einu į lituanistinę mokyklą.
Savo poterius vis sukalbu lie^
tuviškai, išskyrus pradžios mo
kykloje. Aš namie kalbu lietu
viškai su savo mama ir rašau
savo laiškus lietuviams ■ lietu
viškai.
Yra sunku ką nors mylėti/ ko
niekados nematei. Tėvynės ne
mačiau, bet žinau, kad ją my
liu. Myliu, kaip aš suprantu.
buvau jauna, ss&žai ką atsime
nu. Bet aš žinati, kõ jis šori,
kad aš daryčiau.
Šiandien yra Têvb Diena.Jei
aš nuvažiuočiau ant kapų 1Ften
sėdėčiau pas savo tėveli, “it- Aė-

tai žinau, kad mano
r
labai nepatiktų.
Taip pat ir yra & mūši^-fė-

as myliu savo Tėvynę, pasika
bintume daug paveikslų ant sa
vo sienų ir pasakytumėm savo
draugams, kad labai mylim sa
vo tėvynę, tai kas iš to būtų?
Nieko!! Reikia 'veikti! Parodyti
savo meilę Tėvynei. Jeigu visi
vaikai eitų į lietuvišką mokyklą
vi same pasaulyje, tai rusai ko
munistai negalėtų sakyti, kad
nėra Lietuvos!
Reikia dar melstis. Kada

kiniai ruošėsi važiuoti į Chicagą, į Dainų šventę, ir visai ne
turėjome pinigų kelionei, tai
mes visi vaikai meldėmės, ir į
Chicagą nuvažiavome.
Praeitą sekmadieni mūsų
vyskupas prašė melstis už Airi
ją, nes ten labai baisu, žmonės
vieni kitus šaudo. Tai reiškia,
kad maldos padeda.
Turime

ii Tièsià i-

$$

» as

y ? <

V.'v

’/£ AŽa.n<3

lt "Kietasi* v

(Žiūrėti brėžiiiį). Mergaitė
ant lentos pasirėmusi žiūri ir
laukia atsak; mo į 18 klausimu.
Atsakymai turi būti priešingi Atsakymų raidžių skaičius-/.pa
(opposites). Pvz. lygus — ne gal eilę bus toks: 6, 7, 5, 7, 2,
lygus, juodas — baltas ir t. t. 6, 7, 3, 5, 5, 7, 10, 6, 5, 4, 8, 6,

n»

Z

«9
t
M

%>
S

melstis ir už savo Tėvynę. Čia
mes galime laisvai eiti į pamal
das, į bažnyčią, giedoti ir moky
tis religijos. Niekas mus už tai
j kalėjimą nekiša. Ir turime la
bai daug melstis ir labai prašy
ti Dievą, kartu su Romu Kalan
ta, kuris degdamas šaukė
“Laisvės Lietuvai.” O, Dievas
viską gali! Mes visi čia, kurie
dalyvaujame šioje programoje,
prižadejom sukalbėti kiekvieną
dieną po Sveika Marija už ken
čiančią Lietuvą. Mes prašome
Jūsų visų taip pat padaryti.
Būta PauMmytė, 12. m. ąmž.
Worcester, Mass.

.

STOWiaA
9*

kęsti inesti galima klebu
nijose ir pas Eugenija. Ba
ceviciene, R. Pedro de
Liepos 4-11 Santa Isabel Godoi 396 (ttel. 63-9343).
Stovyklai vadovaus kun.
miestelyje, 74 km. nuo
São Paulo, vyks vaiku sto A. Saulaitis, viena s e imi
ninkiu jau sutiko būti S.
vykla. Šia žiema priima
mi vaikai iki 13 metu am Silickiene, sveikatos rei kalais rūpinsis slaugymo
žiaus. Stovyklos vieta studente Roseli Sinkevi •
J. ir A. Valavičių sodyciute.
VAIKU ŽIEMOS S TO VYK.
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Lietuvių literatūros istorija
Antrasis Prano Naujokaičio veikalo tomas

J. KUZMICKIS

Literatūrinė kritika
‘ rerokai mūsuose apleista li'riatunnė kritika, nors.jos vaid
muo nemažiau reikšmingas už
blankias rašytojų gyvenimo da
rn- ar gausią bibliografiją. Dėlto
autorius gerai padarė pačioje
Knvgos pradžioje iškėlęs mūsų
kritikų idėjas ir atskirai prie
h ir literatūros istorikų susto•ęv VII n XXIX skyriuose. Reb
keio gal tik tikslesnės simetriIO-

> patingą dėmesį atkreipęs į
••< memos žmogų, kavinių lan
loja magą pranašą” J A.
ier baėiauską kartojąs jo i betM'kia sistemą sunkiai suvedamą
i-'.igramą 9-11 o vėliau 208-9
■>- vos praeidamas dviem saki
niais tesumini V Krėvės ir L.
(.iros iškeltas mintis (12 psl.).
Nors V Krėvė V D universite
te buvo literatūros profesorius
u net Vilniuje 1972 m. išleis
tame “Lietuviu literatūros kriti
kos II tome Įglaudžiamas i kitų
literatūros kritikų tarpą, auto
mis nagrinėdamas net jo kū- \ bą nieko neužsimena apie jo
teorinius literatūros svarstymus,
kai tuo tarpu turi šį tą pasakyti
apie P Geruli, A. Kaupą, V Jo( aiti ar J Gabri.
Siame tome nemaža išsklaidy•u vertingų žinių apie mūsų li
teratūros kritiką ir kritikus,
pradedant A Jakštu ir baigiant
X Janulaičiu, tačiau galbūt ver
tėjo šiai svarbiai sričiai paskirti
sistemingą, išsamų, pagrįstą iš
tisą skyrių Tada ir A. Jakšto
teiginiai, palyginti su V. Micke
vičiaus - Kapsuko “socialistinio
realizmo” sapaliojimais, neatrodvtu tokie “riboti”
Mūsų tauta, kovojusi ir tebe
kovojant! arklu, knyga, lyra
prieš tautinės minties ir atgimi
mo gmuždytojus, būtų netoli
nuėjusi besivaikydama “menas
menui” šūkio. Dargi šiandien
Vakaruose kurią mūsų rašyto
jai marksistinio realizmo kūjo
pritrenktų kritikų arba visai ig
noruojami. arba apšaukiami
’utilitaristais”, kai tuo tarpu
šiais metais sušauktame “Lietu
vos TSR rašytojų VI suvažiavi
me” V Bubnys teigė: “Kad ir
kokia rūsti būtų mūsų gyveni
mo tikrovė, kad ir koki skaus
mingą reikėtų padaryti piūvį,
tarybinio rašytojo pareiga visur
ir visada išaukštinti žmogų, jo
darba.*
iškelti komunistiniu
c

Torontietė Adelė Katelienė pasirodė kaip naujas talentas, besireiškiąs me
džio šaknų skulptūroje. Nuotraukoje — legendinis velnias, nešąs Puntuko
akmenį.
Nuotr. B. E. Liškausko

idealų tiesą ir grožį” i “Litera
tūra ir Menas” 1976 m.. 5 nr
4 psl ■ Ar nedera ir mūsų lite
ratūros konsulams budėti, pla
čiau panagrinėjant lietuvių li
teratūros sąsają su kovingu tau
tos gyvenimu9'

Bendros pastabos
Skaitant Pr. Naujokaičio rū
pestingai sutelktas žinias apie
paskirų rašytojų gyvenimo eigą,
asmens charakteristiką, kūry
bos raidą, žanrus, idėjas bei ypa
tybes. malonu plačiau susipažin-

YPŠENOS

Parinko Pr. Alš.

Nuotraukos
Pagaliau atsakė
— Moteris, atėjusi pas foto
Dirbąs vengrų kolchoze ku
grafą atsiimti nuotraukų, nepa metis buvo pakviestas Į radijo
tenkinta.
stoti patvirtinti kolektyvinių
— Kokios nevykusios fotogra ūkių naudingumo. Tačiau jis ne
fijos! Praėjusi kartą, kai čia fo- norėjo atsakinėti i pateiktus
tografavausi, jūs padarėte ne klausimus.
palyginamai geresnes.
Reporteris: Visa Vengrija lau
— O taip. Kai čia lankėtės
kia tavo atsakymų, visas pasau
praėjusį kartą, aš buvau dešim
lis nori išgirsti.
čia metų jaunesnis!
Kumetis: Visas pasaulis? Ar
Šeimoje
tai gali būti tiesa?
Reporteris: Taip, visas pasau
Žentas uošvei: Kiek pas mus
žadate viešėti?
lis.
Kumetis, arčiau priėjęs prie
Uošvė: Kol nusibosiu.
Žentas: Kodėl taip trumpai? mikrofono, suriko: “Gelbėkite!”

u ne nk su \ Dambrausko
Jakšto l azdynų Pelėdų š H,
ganos J Tumo A aižganto
dūno nueitais gyvenimo keliaibet ir su V Krėves 1 Šeiniaus
J Savickio. V Mykolaičio Puti
no B Sruogos ir kitų spalvin
gu gyvenimu ir dar įvairesne
kūrvba
Su tikra poezijos meile ptiei
narna prie ištisos eiles poetu
kūrvbos Mūsų atmintyje vei at
gija santūrūs M Gustaitis žais
mingas M Vaitkus susimąstęs
F Kirša mįslingas Putinąs
naujų kelių j iešką B Sruoga
keturveųnmkai K Binkis S še
merys J Tvshava A Rimvdis
ir kiti
Neužmiršti ne scenos veikalų
kūrėjai P ■ Vaičiūnas Seirijų
Juozas I Strazdas-Jaunutis J
Steponaitis
Pirmą kartą atsiminti ir vai
kų bei jaunimo literatūros kūrė
jai stilingai pasakojęs Pr Ma
šiotas nenutolęs nuo mokyklos
M Grigonis vaikų laikraštėlius
redagavęs ir naujus talentus ug
dęs St Tijūnaitis tautos paša
komis persiėmęs stilistas A
Giedrius jo kruopštus bendra
darbis T šuravinas. su juo Lie
tuvoje likusi A Kazanavičiene
Būtų buvę naudinga atskirai pa
kalbėti ir apie to meto vaikų
žurnalus
“Šaltinėlį
’Žibu
rėli” ’Žvaigždutę “Saulutę
“Kregždutę” kurie tiese kelius
lietuviškai knygai i paprasčiau
sias pastoges ir jieškojo jose h
teratūriniu talentu
Pr Naujokaitis varo gilią m u
sų literatūros istorijos vagą
Šiuo II-ju tomu gali gražiai pasi
naudoti visi, kuriems teberūpi
mūsų gimtoji žeme mūsų kai
ba. kultūra ir literatūra alsuo
janti neiškraipyta tautos dva
šia Šios pastabos
tik siauros
recenzijos įspūdžiai bei svars
tymai paliekant nuošalyje lite
ratūnni kūrinių nagrinėjimą <»
taipgi paties autoriaus nevisur
išlygintą stilių bei korektūros
klaidas
Pranas Naujokaitis. LIETI VII,
LITERATŪROS ISTORIJA. II to
mas 1907-1928 m JAV LB Kul
tūros Tarybos leidinys nr 2 1975
m ’ 582 psl Tiražas 1000 egz
kaina 10 dol Spaudos darbus at
liko V! Vijeikio spaustuve čika
goję

ČIURLIONIS
BERLYNE
Vasario 5 per Vakarų Berly
no radijo stotį buvo Čiurlionio
kūrinių koncertas. Pianistė Ida
Krehm 47 minutes skambino
įvairins Čiurlionio kūrinius
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Lukoševičiui, žodinės
kūrybos paskaičiusiems
Brazilijos lietuvių, imi
Živilei Jüraitytei ir Agracijos Penkiasdešimt
leksandrui Vinkšnaičiui,
mečio komitetas nuošir
jungtini chorą, paruošu
džiai dėkoja Magdalenai
siam ir jam dirigavusiam
. VinkŠnaitienei, vadova
Viktorui Tatarūnui su avusiai gegužės 30 d.šven kompanavusiu Feliksu
tes meninei programai;
Girdausku; pakvietimus
Seserims Pranciškietems, nemokamai atspaudžiuužleidusioms mokyklos
siam Aleksandrui Bumbsalą; oficialios dalies kal liui.
bėtojams mokyt. Liudai
Vaišiut Šeimininkesms
Majienei, Algirdui SlieEmilijai Bendoraitienei,
soraičiui, prel. Pijui Ra- Onai Zalubienei, Onai
v
gažinskui, Kazimierui
Simonienei, Sofijai Pili
AmbrozeviČiui, pranešė pavičienei, 'Onai MasieLIETUVOS AIKŠTE
jams Liucijai Jodelytei
nei, Silênei Silickienei,
ir Pijui Butrimaviciui;
Vandai Vosylienei, Onai
Brazilijos Lietuviu Ben
Meninės dalies vadoBaltaduonienei, Teklei
druomenes pirmininkas
vams ""Žilvitėlį" paruo
Kizeliauskienei, Magdaadv. Algirdas Sliesoraišusiai Magdalenai Vinks- lenai Jurgelevičienei, Otis tvarko dokumentus, ku
naitienei, "Rūtelės" va
nai Sinkevičienei; šv.
riais prašoma S. José
dovams Antanui Alekna
Juozapo vyrų brolijos na
dos Campos aikštę prieš
vičiui ir Eugenijai Bace
riams ir visiems talki
Vila Zelinos bažnyčią pa
vičienei, solistams Vacnusiems vienokiu ar ki
vadinti "Praça Republica
‘ lovui Laurinaičiui ir Ka
tokiu būdu; Angelikai Trūda Lituania". Bylą remia
zimierui AmbrozeviČiui,
bienei, parūpinusiai gė
miesto seimo atstovas Ar
"Nemuno" vadovui Jonui
lės; kun. Juozui Šeškevi
thur Alves Pinto.
čiui, užleidusiam Jauni
mo namus ir visaip padė
A CÂMARA MUNICIPAL DE
jusiam .
SÂO PAULO DECRETA:
Aldona ValaviČienė,
Art. 19 - Fica o Executivo au
Komiteto iždininkė,
torizado a alterar a denòminação
Šventės rengėjų vardu
da Praça São Jose dos Campos,
situada em Vila Zelina, no 269
SKELBIA
LEIDINIO
.......
. ........................
...... i_ ■_VAJU
-___ Ja
subdistrito - Vila Prudente.
Penkiasdešimtmečio ko
Art. 29 - Esta lei entrará em
mitetas, norėdamas dar
vigor na data de sua publicação,
šiais metais išleisti lie
revogadas as disposições em
tuvių kalba leidinį ir por
contrário.
P E NKI AS DE S IM TM E ČIO
ŽINIOS

PADĖKA

Saladas Sessões, 26 de Maio
de 1976.

ARTHUR ALVES PINTO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Através do presente projeto de
lei, objetiva-se autorizar o Exe
cutivo, nos termos da legislação
vigente, a alterar a denomina
ção da atual Praça São Jose dos
Campos, situada no bairro de Vi
la Zelina, no 269 subdistrito da
Capital - Vila Prudente.
Quanto ao aspecto legal, a ma
teria tem seu suporte nas dispo
sições do inciso XIV do Art. 24
da Lei Organica dos Municípios.
No mérito, cumpre ressaltar
que os municípios residentes na
atual Praça São Jose dos Cam
pos reclamam de grandes per
calços que experimentam com o
extravio de correspondência, em
razão da existência de um logra

douro muito mais conhecido e
tradicional que e o Largo Sao Jo
se, no bairro do Belem. Numa
cidade que apresenta sérios prob
lemas de comunicações, entende
mos ser da maior importância
o empenho em dissipar tais ele
mentos de desencontro.
Com esta justificativa, subme
temos ao Egrégio Plenário a pre
sente propositura.

PARECER N9 /7 6 DA COMISSÃO
DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
SÔBRE O PROJETO DE LEI
N9 74/76

De autoria do nobre Vereador
Arthur Alves Pinto, objetiva o
presente projeto autorizar o Executivo a alterar a denomina
ção da Praça São Jose dos Cam
pos, no 269 subdistrito - Vila
Prudente.

tugalu kalba leidinį apie
lietuvius Brazilijoje, skel
bia LEIDINIO PRENUME
RATŲ V VATŲ.
Leidinio mecenatas:
500 kr.ar daugiau
Garbes prenumerato
rius : 100 kr.
Prenumeratorius: ft) kr.
Mecenatų, g arbės prenu
meratorių nardai bus įra
šyti leidiniuose, jeigu pa
rama bus įteikta iki Šių
metu spalio pirmos die
nos. Mecenatai ir prenuįmeratoriai leidiniui išė
jus egzempliorių gauna
jau apmokėtą.
Lesąs įteikti Komiteto
iždininkams: Aldona Va-;
laviciene, R. Manoel Pe
reira Guimaraes, 87,
Granja Julieta, 04722
São Paulo, SP. Tel.247 4
2925; Algimantas Saldys,
Av. Antonio Carlos Fon
seca 17 3, 04290 SaocPaulo, SP, Tel. namų 2733224, d arbo 63-6969.

KVIES LĖLIŲ TEATRĄ
São Paulo miesto turiz
mo įstaiga globoja puikų
lėlių teatrą. Sužinoję apie penkiasdešimtmetį,
turizmo pareigūnai komi
tetui pasiūlė teatrą pasta
tyti vaikams, penkiasde
šimtmečio komiteto glo
boje. Spėjama, kad Ši
naujove įvyks apie rugpiūčio-rugsėjo menesius.

Encarece o nobre Vereador, na
justificativa de fls.2, a necessi
dade da medida, em virtude da
existência de logradouro mais
conhecido e tradicional, denomi
nado Largo Sao Jose, o que vem
acarretando confusão.
Ampara-se a matéria na Lei Or
gânica dos Municípios, art. 24,
item XIV, dependendo sua apro
vação do voto favorável de, no
mínimo, dois terços dos mem
bros da Câmara, na forma do art
19, § 39, n? 1, letra "f", do mes
mo diploma.

Pela legalidade.
Sala da Comissão de Justiça e
Redação, em

- Presidente

- Relator
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Colônias comemoram
seu "Luto Nacional"
As colônias estoniana lėta e li
tuana de São Paulo comemorararrF‘
ontem o "Dia de Luto Nacional’ lem
brando o trágico genocídio dos povos
bálticos Na noite de 13 para 14 de
junho de 1941 os soviéticos depor
taram para a Sibéria 170 mil pessoas
da Estônia. Letônia e Lituânia, des
tinadas à morte lenta-e cruel através
do frio fome e trabalhos forcados.
Nos anos seguintes, particularmente
• 1944 45 foram deportados 400 mil
lituanos 150 mil letonianos e 35 mil
estonianos
O Comitê Pró Justiça dos Povos
Bálticos sob a presidência de honra
da deputada Dulce Salles Cunha
Braga, instituiu a "Semana Báltica"
de 13 a 20 de junho, no qual se farão
preces especiais pelas centenas de
milhares de vitimas do comunismo
o sr Ferdinand Saukos consul do
Estônia, o cap Roberto Pontuschka
Filho presidente da Sociedade LetoBrasileira. e o cap. Juozas Ciuvinskas diretor da Comunidade LituanoBrasileira organizarão a divulgacoo
dé impressos contendo os porme
nores das atrocidades soviéticas
O Comilê Prô-Liberdode das
Nações Cativos (PRO-LIBERTATE) que reune representantes de 15 nações
subjugadas pelo comunismo dis
tribuiu nota à imprensa na quol
solidarizando-se com o "Dia de Luto"

ofirmo que a o lembrança do ge
nocídio dos povos bálticos nešto era
de detente' esclarece sobre a in
dole escravocrata dos comunistas,
que querem suieitar o mundo inteiro
ao credo vermelho Os russos lamais
cumprem os tratados e suas fala
ciosas promessas de paz são meras
manobras para enganar a opinião
pública ocidental'
NOITE TERRÍVEL

O sr Ferdinand Saukas relatou o
que aconteceu na noite de 13 para 14
de iunho de 1941
quando se
realizou o plano diabólico de exter
mínio daqueles em cuios peitos ardia
o amor à pátria e a liberdade
Tudo foi minuciosamente pre
parado
declarou o cônsul da Es
tônia Apôs um ano de ocupação os
especialistas ao policia secreta
soviético haviam preparado no mais
absoluto sigilo os listas das famílias
refratárias oo regime comunista
Alguns dias antes do 13 de junho
notou se o concentrarão extraor
dinàrta de vagões de cargo nas es
taroes ferroviários do Estônia Le
tônia e liluárua Mas ninguém nem
mesmo os funcionários das estações
sabia o finalidade desses vagões
"Somente na noite fatídico na hora

% - eismga
— ---------informacija
----------------. p e Rio de Zaneiro lietu-

nimo kongrese. Pavyzdžiu
pasirinko Rio de Zaneiro
\ iu s lietuvius. Rašo: 'Rio de
v
Zaneiro lietuviai kongre
vf'Tsu Lietuvos" 22 nr .
• ■ rzelio 3d., 3 psl.talpin- sui nedavė ne vieno atsto
■-< m lo rmac i jo j "Pokongvo." Tvirtinimas melagin
['• nines nuotaikos B r a žili- gas. Jaunimų kongrese at
apgailestaujama, kad
stovavo Kristina Gaulytė
■ > Ža Lietuvių dalyvavo jau- Jane Zaidyte ir Rikardas
Gaulia. Apie desėtkas se
nimo dalyvavo kongreso
Lietuviskai kalbanti
renginiuose, priglaudė sa
Vyrų - moterų - vaikų
vo pastogėse ilf kitų kran
gydytoja
tų vykstančius kongresan.
talkino dokumentų sutvar DRA. HELGA HERING
kyme, keleto «/ardai yra
médica
įrašyti tūkstantinio vajaus
HOMENS-SENHORAS
sųrase. Broliai Antanas
' CRIANÇAS
ir Kazys Gauliai yra pasi
Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria
žadėję finansuoti Lietuvos
( Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
-istorijos portugalų kalba
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)
išleidimą. Rio de Žanei°*
ro lietuviai yra duosnus
Tel.: 220-04397 266-3569

■m ii ii»rr m.inn rnW-iiliiiTini

do éxecucõo os membros da policia
secreta explicaram a tarefa a ser ;
executada Grupos de policiais em
caminh
es especialmente requisi
todos micioram o apnsionamento
sistemático Rua por rua .asa por
casa os cidadãos pacíficos foram
arrancados das comas
e
apa
vorados carregados nos caminhões
De acordo com os instruções fa
mílias inteiras deviam ser detidas
sem escecão alguma nem das crian
ças doentes ou anciãos Os cami
nhões conduziam os infelizes ás esta
ções, onde eram empurrados nos
vagões até preenchê-los em pé. As
famílias esposas, maridos e filhos
eram propositadamente separados
em vagões diferentes
Nestes trens de lágrimas e deses
pero foram numa só noite depor
tadas 170 mil pessoas dos três países
bálticos As poucas notícias, sobre a
sorte dos deportados confirmam as
condicões bárbaras da vida nos cam
pos de trabalho forcado, no extremo
norte da Rússia e na Sibéria A
maioria encontrou a morte pelo frio
fome e privações

De acordo com os planos mos
covitas as deportações em mossa
deviam substituir a maioria da po
pulacão nativa por elementos sovi
éticos trazidos da Rússia Com as
deportações dos anos 1944 45 cerca
de 20% da população dos países bál
ticos foram vítimas desse bárbaro
atentado
Em escala menor essas depor
tações continuam até o presente
devido á resistência passivo e as
manifestações espontâneas de revol
ta na Estônia Letônia e Lituânia

Nós esfonianos letonianos e
lituonos quando rezamos em todos
os países do mundo livre pelas al
mas dos nossos patrícios deportados
em massa paro a Sibéria pelos
carrascos soviéritos não podemos
deixar passar os dias de luto de nos
sos povos sem repetir nossa adver
tencio a todos os que gozam ainda da
Liberdade conservem defendam es
se tesouro valioso e não se desviem
pelos caminhos errados gbiados
pelas falsas promessas de um mundo
melhor mais justo e cheio de feli
cidade que não possa de um reino
de escravidão e sujeição total do in
divíduo tanto físico como mental
mente
concluiu Ferdianand
Saukos

R ASP AG E NS, A P L I C A Ç Ã 0, C A L A F ET AÇ ÀO
£M

3

PAGAMENTOS

ATENDEMOS TODOS OS BAI RROS
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSOS

TELEFONE

32 ”9516

DIMAViClUS

’

)kvtf->
ai s t

pie lietuvių Kui'bos pam<kas, ypatingus kurs is
kymo priemones bendra
darbiavimų ir talkų tarp .
kraštų. Apsistos Vua Žo
linos klebonijoje.

Lieposí 1 - IS. vaiku iki
3 metu stovykla Sama
Isabel,
į

9:00 Da i* ia u

r o parapijos jatai programų ruošia

pos

Rugpiacio 8 ')digia:i Bri
zilijos Lietuvių Beidr i<>
menes kandidafų siulv m<i s

rinkimams ,
i* o s s ' ei’i
miero parapijos saleie .

Rug sėjo 12 - Br a z. ujo s
Lietuviu Bendruomenerinkimai.

i

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Švietimo tary
bos pirmininkas Jonas Ka
valiūnas atskrenda į Sao
Pailį liepos 8” ir išbus sa
kaitę, tardamasis s u B LB

PINTURAS REFORMAS

CASCOLAC E SVOTO

jais. ja mimn '- a

litua.T-

Birželio 2 2 - 20:00 '.ai.
Penkiasdešimtmečio k > ir jautrūs lietuviškiems
miteio posėdis, V. Zau
r eikalams .
nos klebonijoje.
Pre!. P. Ragažinskaą
Liepos 8. Braziluos Lie
Rio de Zaneiro lietuvių
tuviu B e nd r uo m e n ė s va.
asmeninės parapijos kle
dybu posėdis. Lgó Paisbonas
sandu, 5 1, s / d 1 o
1 4:
00 vai.
ATVYKS TA P RIMINI N~KAS
Birželio 19 jaunimo kultūrinio ratelio po

irr-'~-rW^WF^n~iirrX’ihTlį7?Tn) ĮįįĮl MUŠIMI

CAS AS - A PA R T AM E N TOS - L 0 JAS - E TC.

vald^b4 nariais
tines moi< Luos

Birželio 10 d. mirė AN
TANAS JOCYS.
v
V
7-tos dienos sv. Misios
bus trečiadienį, 16 birže
lio, 19 vai. V. Zelinoj.
Prašome ogimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti.
Mirusiojo šeima

būvis - vakarinė rekolekcijų savaitgalio prog
rama.
Birželio 20 d. 11 vai. Rio katedros koply
čioj Mišios lietuviams.
Birželio 19-20, Jaunimo rekolekcijų dis
kusinis savaitgalis Cotia.
Birželio 26, Skautu ir skaučių iškilminga
sueiga metu pusmečiui pabaigti, launimo na
muose 14 vai.
Birželio 26,19 vai. „Rūtelės' šeimų po
būvis. R. Juatindiba, 28. Moóca.
Birželio 26 - 20 vai. Literatūros bū
relio vakaras šv. Kazimiero p-jos patai
_pose.
Birželio 27, 15 vai. Vila Zelinoje lietuviš
kosios Mišios. Seka mėnesiniai susirinkimai
Jaunimo namuose.

Birželio 27. 18 vai. Sąjungos rūmuose. R.
Lituânia, solistės Romos Mastienės iš Čikagos
koncertas
Liepos 3. Jaunimo vasaras su šokiais.
Liepos 4, Liet. Kat. Bendruomenės gegu
žinė.
Rugpjūčio 6 d. 20,00 vai. PL1AS susirin
kimas pas p. Alg. Žibą, rua Thyrso Martins,
264, apto 51, V.Mariana. Tel.70-0307,
Rugpiücio 19 -29. sestoji metinė Pabaltiečių paroda, Praça Roosevelt. São Paulo.
Rugpiūčio 21-22, Feira da Amizade. São
José dos Campos, dalyvauja „Rūtelė”.
Rugpiücio 21-22, V-toji Tarptautinė fol
kloro šventė Japonu kultūros draugijos salė:
je, Liberdade, dalyvauja „Nemunas’;
Rugpiücio 29 - rugsėjo 19 - „Nemuno”
šokėju išvyka i Vl-tąja Tautiniu šokiu švente
Š. Amerikoje.
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L.K Šv. Juozapo Bendruomenė rengia IŠV\ KĄ - GEGUŽI
NE, liepos mėn. 4 dieną (Sekmadienį) CENTRO DO CAMPiS?
MO MUNICIPAL, Via Raposo Tavares km. 25.
Vykti galima specialiais autobusais ar privačiais automobi
liais,
Autobusai išeis iš Vila Zelinos ir kitų bairų (kur susidarys
didesnis norinčiųjų vykti skaičius) 7,30 vai.
,
Visi vykstantieji savomis susisiekimo priemonėmis prašomi n
įsigyti iš anksto pakvietimus ..Churrasco”, jei nori jj valgyti, g
10 vai. bus Šv. Mišios. Po to pietus-churrasco, sportas, links- įj
ma programa ir kita.
Visi lietuviai kviečiami išvykpje dalyvauti.

birželio 27 d.,
ŽINIOS

Gegužės 30 dienos sven-

g

sekmadie

nį, 18 vai. Mezzosopranui akompanuos pianistė
Irene Kuniskienė, Vieš
nia iš Čikagos programai

B e n d r u o m e n e, p a s ky r u s i
šiam tikslui 800 kr.

nečio komiteto posėdis V. Zelinos klebonijoje bir
želio 2 2 d ., 20 vai.

numačiusi penkiolika dai
nų, kurias bus išpildžiusi
jau Argentinoje ir Urugvajuje šio menesio praskrenda birželio 23.

Po koncerto Sąjungos
seimininkės ruošia vaie
S 63,

Penkiasdešimtmečio 1 e i diniui foto g r ai i juo s šiuo
metu renkamos iš Musų
Lietuvos archyvo, iš Jur

Rengia PENKIASDEŠIMTMEČIO KOMITETAS

gio Gar s ko s parūpintų nuo
trauku, Stasio ir Marijos
Remenčių atvežtų fotogra
fijų ir anksčiau įteiktos

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI /
SOLISTĖS MEZZOSOPRANO

ROMOS MASTIENÉS

viešnios is Čikagos, JAV, lietuviškos muzikos

medžiagos. Turintieji į-

e it les., kviečiami Jjas įteik
u
ti Penkiasdešimtmečio ko
miteto nariams; nuottau
kos bus sugražintos.

BIRŽELIO—JUNHO 27
SEKMADIENI

A R T E J A K O N C E R T AS

Solistės Romos Mastienes koncertas penkiasde
šimtmečio naudai įvyks
Lietuvių Sąjungos - Alian

.18 VAL.
LIETUVIU SĄJUNGOS
-ALIANÇA RŪMUOSE
RUA LITUÂNIA, 67

o koncerto - vaisęs

Pakvietimai
narius.

klebonijose, Sąjungoje ir pas

komi teto

MOOCA

ça rūmuose, Mookoje,

zauslj 3JK
FÂM0CÂ

DE <OARDA~CH'VVĄS

LJETLJW\į7*

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPGS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, M1NI-SOMBR1NHAS TIPO ITALIANO É ALEMÃO.
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