1

r/R. 39 (1470) - SEMANÁRIO - 1976 M. RUGSĖJIS - SETEMBRO 30 D.- 1,50 kr.

R. Juatindiba, 20 (28) Caixa Postai 4421 - 01000 São Paulo, SP. Tel. 273-0338

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50-METIS (1926-1976}
vuisijos kasdien didėja, pasikeis.- ■
kiančios ypač inteligentijos ir jau
Perduodam vieną daugiau sukre nimo tarpe". Dar pastebėjo savo
kelionėj patyręs, kad tenai, Rusi
čiančių ištraukų iš Efraim Sevelos
romano, „Truth is for Strangers", joj, žmonės nusirašinėja ranka
Šventraščio lapus. Kas jam pada
kurioje pagrindinis, veikėjas, Algis
Požėra, stebi vieną Lietuvos parti rė didelį įspūdį.
(O Estado de São Pau Io,3/9/76)
zanų susirėmimą su sovietiniais ka
riais. Kaip žinia, pats autorius Sevela dalyvavo kovose su partizanais,
Maskvos rusai
kaip sovietų karo korespondentas.
„Raudonų plytų pastate su šiaudi
už laisvę
nu stogu, dideliame lygiame lauke,
trys lietuviai partizanai narsiai gy
MASKVA. — Kovotojų (Už
nėsi nuo juos apsupančių pasigėru
sių raudonųjų kareivių (Partizanus žmogaus teises rusų grupė, kuri
jie vadino „banditais"). Kai stogas seka Sovietų Sąjungoje Helsin
užsidegė, moteris pasirodė prie lan kio susitarimo įgyvendinimą, iš
go. Matėsi jos rusenančių rūbų silu reiškė nuomonę, kad, praėjus be
etas raudonųjų liepsnų fone. Ji pra veik vieneriems metams po Hel
dėjo dainuoti. Dainavo garsiai, bet sinkio konferencijos, Maskvos
neišlaikė melodijos, kuri buvo Lie valdžia nė kiek nesušvelnino pa
tuvos himno. Ji ne dainavo. Ji šau grindinių žmogaus teisių ir laįs
kė. Mirštantieji taip šaukia... Lietu vių suvaržymo Sovietų Sąjungo
vos poetas, Algirdas Požėra, Stalino je. Užsienio korespondentams
laureatas, čia buvo liudininku ir pa įteiktame dokumente kovotojų
galvojo -- „Mes esame didinga tau
ta. Nepalyginama. Toji mergina ga
lingesnė už Orleano mergelę. Ugnis
nunešė ją j glangų.. Ji bus šventoji...
O aš... aš ... niekas".
(ELTA)

MES ESAME DIDINGA TAUTA

Žodis pavergtiem tautiečiam
Laisvojo pasaulio lietuviai iš Ang
lijos. Australijos, Belgijos, Ispani
jos, Italijos, Jungtinių Amerikos
Valstybių, Kanados, Prancūzijos,
Šveicarijos, Švedijos ir V. Vokieti
jos, susirinkę į XXIII Lietuviškų stu
dijų savaitę Chantilly Kultūros Cent
re, Prancūzijoje, savo paskaitose,
diskusijose, maldose, literatūros bei
muzikos kūriniais daug kartų prisi
minė tėvynę Lietuvą ir savo tautie
čius pasaulyje.
Sveikindami visus, lietuviškųjų
studijų savaičių dalyviai savo baigia
majame posėdy 1976 m. rugpjūčio 8
d. konstatuoja:
1. nešdama sunkų sovietinės oku
pacijos jungą, Lietuva yra padariusi
nemažos pažangos pramonės, techni
kos, tiksliųjų mokslų ir lituanistikos
srityse; tačiau
2. prievartinė marksistinė ideolo
gija, komunistinis auklėjimas mo
kyklose bei už mokyklų ir sovietinė
diktatūra labai žaloja Lietuvos gy
ventojus morališkai ir dvasiškai;
3. remdamiesi slaptais diktatūri
niais potvarkiais, sovietinio režimo
tarnai Lietuvoje žiauriai persekioja
tikinčiuosius, jų religinį gyvenimą,
prievartauja nekomunistinės pasau
lėžiūros asmenis ir kalėjimuose bei
koncentracijos stovyklose kankina
tokius taurius žmogiškųjų teisių gy
nėjus, kaip Nijolė Sadūnaitė, Sergi
jus Kovaliovas ir kiti;
4. ilgai veidmainiavę sovietiniai
“demokratai” nusimetė kaukes ir sie
kia oficialiai Lietuvą surusinti, pra

už žmogaus laisvę rusų grupė iš
kelia Sovietų tebevykdomą reli
ginės laisvės varžymą, prievar
tinį žmonių kalinimą ar uždary
mą psichiatrinėse ligoninėse.
Yuri Orlov, komiteto vadovas,
pažymi, kad Sovietų vyriausybė
atsižvelgia tik tiek į Helsinkio

RELIGIJA RUSIJOJ - TYKUS
VULKANAS
Marselio arkivyskupas ir Pran
cūzų Vyskupų Konferencijos pir.n in i n kas, Roger Etchegaray, pa
brėžė, kad sovietų kraštuose yra
gilus religinis jausmas, kuris dabar
valdžios slopinamas, bet gali gyvai
pasireikšti pirma pasitaikiusia pro
ga.
Arkivyskupas prilygino šį jaus
mą tyliai veikiančiam vulkanui,
pabrėždamas, kad ateis diena, kai
jo gyva lava užlies visą Sovietų
Sąjungą. Jis tatai išreiškė Marselio
arkivyskupijos biuleteny, prisimin
damas 3 tūkstančių savo kelionę
po Rusiją, pakviestas rusų orto
doksų Bažnyčios.
„Niekas iš mūsų net neįsivaiz
duoja — rašo arkivyskupas —,
koks gilus ir platus religinis gyve
nimas Sovietų Sąjungoj. Tai di
džiausias krikščionybės vulkanas,
jau rūkstantis vulkanas, kurio konLietuvos nacionalinė
M. M a ž v y d a b i b 1 i o t c k a
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dėdami Lietuvos kompartijos suva
žiavime vartoti tik rusų kalbą, Lie
tuvos pramonės įmonėse įvesdami
pagrindinę rusų kalbą, akademinio
lygio lietuvių mokslo veikalus spaus
dindami rusiškai, lietuviškose mo
kyklose ruošdami rusų kalbos olim
piadas.
5. Lietuviškųjų studijų savaitės
dalyviai taip pat prisiminė lietuvius
Lenkijoje, ypač Seinų apskrities lie
tuvius katalikus, kuriems Lomžos
bažnytinė vadovybė neleidžia šventų
Mišių lietuvių kalba Seinų parapijos
šventovėje — bazilikoje, kurią yra
statę ir išlaikę lietuviai drauge su
parapijiečiais lenkais.
Protestuodami prieš čia suminė
tas lietuvių patiriamas skriaudas ko
munistų
valdomuose
kraštuose,
XXIII lietuviškųjų studijų savaitės
dalyviai nutarė:
1. kviesti savo tautiečius laisvaja
me pašalyje sueiti į glaudesnius san
tykius su Lietuvos kaimynais, neiš
skiriant demokratinių rusų bei len
kų, kad visi bendrai greičiau pasiek
tų laisvo valstybinio apsisprendimo
Europos tautų šeimoje;
2. kviesti dalyvauti tautiečius
tarptautiniuose sąjūdžiuose, kurie
gina krikščioniškosios dorovės prin
cipus, asmenų neliečiamas teises bei
visų tautų laisves, nes pakilimas iš
moralinio pasyvumo bei pakrikimo
daug padėtų Vakarų pasauliui atgau
ti stiprybę o mūsų tėvynei Lietuvai
— laisvę.

konferencijos nutarimus, kiek
yra naudinga jos interesams.
Įteiktame dokumente nurodyti
astuoni asmenys, kurie šiais me
tais dėl religinių ar politinių įsi
tikinimų yra uždaryti psichiatri
nėse ligoninėse.
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lyne Aleksanderdorfe ir AltBuchhorste.

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

❖

"Vyskupas Labukas pas kar
dinolą Bengschą” — tokia ant
rašte išspausdino Įdomų repor
tažą Berlyno kat. vyskupijos sa
vaitraštis “Petrusblatt” (1976.
VII. 25). Straipsnio autorius pa
sirašęs inicialais — G. L. Tai
Įdomus dokumentas, kurį čia pa
teikiame ištisai vertime.
❖

❖
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Dar nepraėjo nė metai, kai
lietuvio vyskupo Juozo Matulai
čio-Labuko kvietimu Lietuvoje
lankėsi Berlyno vyskupas kard.
Alfredas Bengsch. Jis pernai
rugpjūčio mėnesi turėjo progą
susipažinti su jį pakvietusio vys
kupo darbo sąlygomis ir pama
tyti, kaip gyvena Lietuvos K.
Bendrija. Ne tik iš dėkingumo,
bet. norėdamas parodyti visos
pasaulinės Katalikų Bendrijos
vyskupų solidarumą, Berlyno
kardinolas pakvietė vysk. Labu
ką ji aplankyti.
Ir taip šiemet birželio 15, po
ra dienų prieš Dievo Kūno šven
tę. vysk. Labukas atvyko Į Ber
lyną revizituoti kardinolo. Su
juo drauge atvyko Kauno kun.
seminarijos rektorius kun. V.
Butkus ir dvasios tėvas kun. Michelevičius. Berlyno-Schoenfeldo aerodrome “Aerofloto” lėk
tuvu iš Maskvos atvykusius sve
čius sutiko generalinis Berlyno
vikaras prel. Schmitz, prel.
Diessemond ir kiti artimiausieji
kardinolo bendradarbiai, nes
pats kardinolas tuo metu buvo
Goerlitze. kur vyko Berlyno or
dinarų konferencija. Pirmas
nuoširdus kardinolo susitikimas
su svečiais iš Lietuvos Įvyko
Bernhardo Lichtenbergo rūmut
se. kuriuose reziduoja Berlyno
vyskupas ir kur buvo apgyven
dinti svečiai.
Vizito viršūnę neabejotinai
sudarė vysk. Labuko, dalyvavi
mas Dievo Kūno šventėje Ber
lyne. tradicinėse vakaro pamal
dose Šv. Jadvygos katedroje ir
po to įvykusioje didelėje proce
sijoje gatvėje prieš katedrą.
Lietuvis vyskupas susirinkusius
palaimino švenčiausiuoju, var
todamas lotynų kalbą.
Kard. Bengsch savo svečią iš
Lietuvos šio vizito metu supa
žindino su savo vyskupijos sielovadin.mis ir karitatyvinėmis
Įstaigomis. Taip vyskupas Labu
kas aplankė Brandenburge Švč.
Trejybės parapiją ir vietos ka
talikų Švč. Marijos ligoninę.
Šv. Gertrūdos benediktinių vie
nuolyne Aleksanderdorfe po
Mišių, kurias svečias drauge su
kardinolu celebravo, Įvyko nuo
širdus susikimas su viėnuolėmis. “Melskimės vieni už kitus”
— pasakė vyskupas Labukas.
Kad seserys laikysis pažado, gali
būti tikras! Christiano Schrei-

berio namai Alt - Buchhorste
ir Šv. Norberto namai Michendorfe buvo tolesnės sustojimo
vietos kardinolo ir jo svečio ke
lionėje po vyskupiją.
Visi Berlyno ordinarų konfe
rencijos vyskupai, kurių vasa
ros pradžios posėdžiai pasibaigė
kaip tik vyskupo Labuko atvy
kimo dieną, džiaugėsi šiuo apsi
lankymu ir, žinoma, visi norėjo
savo konfratrą vyskupą iš Lie
tuvos bent trumpai taip priimti,
kaip Panevėžio vyskupas Krikš
čiūnas Lietuvoje priėmė kardi
nolą. Deja, vyskupui Labukui
neužteko laiko visus vyskupus
aplankyti. Ir taip nuostabu, ko
kį patvarumą parodė 82-jų me
tų senelis. Drauge su savo lietu
viais palydovais ir generaliniu
Berlyno vikaru vysk. Labukas
aplankė Schwerino vyskupą
Theissingą ir buvo ten, kaip vi
sur, labai nuoširdžiai priimtas.
Vyskupas pagalbininkas Kleineidam palydėjo svečius į Dresdeną ir Erfurtą. Su vysk. Schaffranu Kauno vyskupas aplankė
Dresdeno karališkųjų rūmų
šventovę, Meisseno vyskupijos
katedrą, kurioje 1975 m. gale
įvyko R. Vokietijos katalikų si
nodas. uis stebėjosi atstatyta
šventove, kuri buvo sunaikinta
per baisųjį bombardavimą 45-jų
metų vasario mėnesį ir kurioje
dabar to įvykio prisiminimui ir
įspėjimui Įrengta Dievo Motinos
koplyčia.
Svečias buvo nuoširdžiai pri
imtas ir Erfurto vyskupo Aufderbecko, vietos kunigų semi

narijoje ir filosofijos-teologijos
institute. Erfurto katedroje
vysk. Labukas su vyskupais Aufderbecku ir Kleineidamu, su se
minarijos kunigais ir teologijos
studentais koncelebravo šv. Eu
charistijos auką.
Didelis džiaugsmas buvo ir
Berlyno vyskupijos kunigams,
susirinkusiems į savo susikau
pimo dieną — Dies sanctificationis turėti savo tarpe lietuvį
vyskupą ir jį lydinčius kunigus.
Kardinolas, Bengsch būtinai no
rėjo pats išlydėti savo mielą
svečią iš Berlyno-Schoenefeldo
aerodromo, kuriame Įvyko atsi
sveikinimas, dalyvaujant Berly
no vyskupui pagalbininkui, Ber
lyno ordinarų konferencijos
sekretoriui ir kitiems kardinolo
bendradarbiams.
Amžiumi seno, bet dvasia vi
sai jauno Kauno vyskupo Labu
ko apsilankymas buvo džiaugs
mas ir dovana jį priėmusiems
nemažiau, kaip svečiui, ir tuo
pačiu Lietuvos Katalikų Bendri
jai, kaip Berlyno vyskupijai ir
visai Rytų Vokietijos Katalikų
Bažnyčiai.
Tokiais žodžiais baigia savo
reportažą “Petrusblatt”. Prie
straipsnio pridėtos septynios di
delės nuotraukos. Vienoje jų
matyti Berlyno kardinolas, atsi
sveikinimo mostu apkabinęs
vyskupą Labuką. Trijose nuo
traukose vaizduojami Kauno
vyskupo susitikimai su Rytų
Vokietijos vienuolėmis: seselių
domininkoniu vedamuose inva
lidų vaikų namuose Michendorfe, seselių benediktinių vienuo-
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Vienas vadovaujančių V. Vo
kietijos dienraščių “Die Welt”
liepos 5 d. išspausdino savo
bendradarbio dr. C. G. Stroehmo vedamąjį “Pamirštosios res
publikos arba kaip patogu sielo
tis priespauda dešimties tūks
tančių mylių nuotolyje”. Vokie
čių publicistas prikišo politi
kams, kad jie neturi drąsos pri
minti sovietams Baltijos valsty
bių klausimo. “Negi estai, lat
viai ir lietuviai būtų mažiau
žmogaus teisių verti, negu ban
tu ar ovambų gentys?” — klau
sė dr. C. G. Stroehm.
Straipsnis sulaukė gražaus at
garsio. Liepos 20 “Die Welt”
paskelbė laiškų skyriuje keleto
skaitytojų pasisakymus: “Kodėl
neliečiamas Baltijos valstybių
klausimas?”
• Dr. J. Norkaitis laiške iš
Stuttgarto, dėkodamas už ilga
mečio tabu sulaužymą, kelia
klausimą, kaip ir kodėl toks ta
bu susidarė V. Vokietijos vieše
joje nuomonėje, žinių juk ne
trūko, — pastebi laiško auto
rius, — o jeigu trūko, tai kaip
toks trūkumas galėjo susidary
ti? Romos ir Sao Paulo laikraš
čiai, pavyzdžiui, daug rašė apie
Romo Kalantos susideginimą ir
jį sekusius Kauno neramumus,
o vokiečių spauda labai mažai.
Ta pačia proga dr. J. Norkai
tis atitaiso kaikuriuos netikslu
mus, pastebėtus dr. C.G.Stroehmo straipsnyje. Jis nurodo kad
per 1941 m. trėmimus iš Lietu
vos buvo išvežta ne 18.000 žmo
nių, bet 34.260. Pirmoji atran
kinio pobūdžio suėmimų banga
Lietuvą nusiaubė dar 1940 lie
pos 11-12 naktį. Netiesa, kaip
(Tęs.J psl.)

Sritanijos lietuvių tautinių šokių grupė, išskridusį į
dalyvauti tautinių šokių šventėje Čikagoje. Viduryje va
dovės — V. Jurienė ir P. Senkuvienė, kurios uoliai rü;-*’5òsi grupės paruošimu ir jos kelione
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APIE BALTIJOS
KRAŠTUS

Tarptautiniame eucharistiniame kongrese Filadelfijoje dalyvavo ir du vyskupai bei keli kunigai iš okupuotos
Lietuvos. Viduryje — kun. Pr. Račiūnas kalbasi su pažįstamais tautiečiais
Nuotr. V. Matulaičio

Lietuvis su bronzos
medaliu '
(iš 3 >- !♦)

teigia dr. Stroehmas, kad Lietu
vos vyriausybės delegacija ne
besugrįžo iš Maskvos, tačiau ne
rūkus — 1940 liepos viduryje
— delegacijos vadovas min.
pirm. A. Merkys ir užs. r. min.
J. Urbšys su šeimomis buvo iš
tremti i Sov. S-gą.
Dr. J. Norkaitis pažymi, jog
jų ištrėmimu formaliai dar ne
priklausomos valstybės piliečiai
buvo perduoti svetimai valsty
bei, nes tik vėliau — 1940 lie
pos 21 — vad. liaudies seimas
“nutarė” prašyti Lietuvą įjung
ti į Sov. Sąjungą. Tai augščiausioji taryba Maskvoje ir padarė
rugpjūčio 3 d. Kaip žinoma,
Merkio ir Urbšio ištrėmimo įsa
kymą savo ranka parašė tuome
tinis “liaudies vyriausybės” vi
daus r. min. M. Gedvilas ir.
“resp. prezidentas” J. Paleckis.
Kito laiško autorius Klemeas
von Henke yra kilęs’ iš senos
Lietuvos vokiečių šeimos. Jis
sveikina “Die Welt” dienraštį
už tai, jog išdrįso priminti Bal
tijos valstybėms padarytą
skriaudą, ir išreiškia pritarimą
straipsnio autoriaus pažiūrai,
kad joks V. Vokietijos politikas
neturi drąsos galingos Sov. Są
jungos atstovų akivaizdoje pa
liesti Baltijos tautų temos.
“Daug lengviau pasisakyti už
bantu ir ovambų savarankišku
mą, negu už mums visais atžvil
giais artimesnes baltiečių tau
tas” — rašo v. Henke ir sako:
“Savo tautiečių vardu norėčiau
paklausti p. užsienio reikalų ministerį Genscherį, kodėl Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo pasitarime Helsinkyje nebu
vo kalbama apie Baltijos valsty
bes?”
Toliau v. Henke rašo: “Suin

teresuotam ir iš dalies palies;
tam vokiečiui susidaro fatališ
kas įspūdis, tarsi vokiečių užsie
nio politika stokotų atvirumo
bei drąsos. Daug paprastesnis
dalykas, pakėlus smilių, duoti
patarimus P. Afrikos sąjungai
dėl juodųjų gyventojų teisių su
lyginimo ir apsisprendimo, ne
gu iškelti tokius pačius reikala
vimus sovietams Baltijos vals
tybių atžvilgiu. Kas dvigubu sai
ku seikėja, netenka pasitikėji
mo” — baigia savo laišką Lietu
vos vokiečių atžala K. von Hen
ke.
Hamburgietis H aus Fruecht*
nicht minėtąjį “Die Welt”
straipsni taip vertina: “Iš tikrų
jų buvo pats laikas priminti so
vietų įvykdytą brutalią Baltijos
valstybių aneksiją ir liūdną jų
tautų likimą. Kaip tik mes, vo
kiečiai, — tęsia laiško autorius,
-— turime visokių akstinų šitą
žmogaus teisių nepaisymą ver
tinti pagal Helsinkio aktą ir vad.
atoslūgio politiką, kuriai, dabar
tinės V. Vokietijos vyriausybės
nuomone, nesą kitokio pakaita
lo. Toks pakaitalas, anot H.
Fruechtnichto, būtų laikytis so
vietų nužudyto estų generolo
Broedes jaudinančio' perspėji
mo europiečiams nebūti lengva
tikiais Sov. S-gos atžvilgiu.
Trijų išprievartautų valstybių
prisiminimas turėtų paskatinti
ir vokiečių politikus drauge
su Amerika ir kitomis laisvomis
valstybėmis ir ateityje nepripa
žinti Baltijos valstybių aneksi
jos — baigia savo laišką redak
cijai hamburgietis “Die Welt”
skaitytojas H. Fruechtnicht.
“Die Welt” yra V. Vokietijo
je ir užsienyje plačiai skaitomas
nepriklausomos krypties dien
raštis.
Â. Lembergas

T.Ž.

šMontrealis, — Vyrų ■ grupėje
100 metrų plaukime, finale,
Arvydas Juozaitis, dalyvaująs
Sovietų Sąjungos rinktinėje,
laimėjo trečią vietą. 'Pirmoji
atiteko amerikiečiui, antroji
britui.
Olimpinių medalių skaičiaus
rikiuotėje pirmoj * vietoj yra
Amerika su 16 medalių, R. Vo
kietija sú 14, Sov. Sąjunga su
7. Kiti turi mažiau.

•Rochesterio, N.Y. dienraštis
— The Times-Union birželio 30
įsidėjo Thomas Kent platų
straipsnį apie Baltijos valsty
bes, kad Amerika nepripažįstajų
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą. Thomas Kent rašo iš Le
ningrado, kad jau esą praėję 36
metai, kaip Stalinas okupavo
Baltijos kraštus, o Amerika ne
pripažįsta jų įjungimo. Lenin
grade esąs Amerikos konsulas,
kuris dažnai važinėjąs į Balti
jos kraštus padėti Amerikos pi
liečiam, kai ten .susidaro ne
sklandumų su vietine valdžia.
Lankosi ir Amerikos menininkai
ar jų vienetai, pav. orkestrai,
baletas. Joffrey baletas buvo Ry
goj ir Vilniuj. Bet pačiam Ame
rikos ambasadoriui esą už
drausta lankytis tuose kraštuose.
Visoj Rusijoj vyksta kilnojama
paroda apie JAV technologi
ją. Rengia ją Amerikos Informacijos Agentūra. Tos parodos ne
bus Baltijos kraštuose. Straips
nio gale prisimenama Helsin
kio konferencija, sienų neliečia
mumas ir pabrėžiama, kad kon
ferencija nepakeitė Baltijos
valstybių padėties. Prie straips
nio įdėtas ir žemėlapis.
ÜH
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® Daugiausia tie peikia, kurie
mažiausiai veikia

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
XXII Kanados Lietuvių Die
na įvyks spalio 9-10 dienomis
— per ilgąjį Padėkos savaitgalį
Montrealyje. Tomis dienomis
įvyks ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybos posė
dis.
Lietuvių Dienai rengti komi
tetas liepos mėn. posėdyje apta
rė įvairius su Lietuvių Diena
susijusius darbus, kurie, nežiū
rint atostogų ir Montrealyje bu
vusios olimpiados, vyksta be di
desnių sunkumų. LD programą atliks Kanados
lietuvių jaunimo ansambliai,
chorai, sportininkai. Bus ir lie
tuvių dailininkų kūrinių paroda.
Be Montrealio Aušros Vartų
ir šv. Kazimiero parapijų cho
rų, programą atliks Hamiltono
lietuvaičiu choras “Aidas” ir
tautinių šokių ansamblis “Gyvataras”, Montrealio ir Toronto
“Gintarai”, Londono “Baltija”,
solistai Gina Čapkauskienė ir
Vaclovas Verikaitįs. Krepšinio
varžybose dalyvaus Toronto,
Hamiltoho ir Montrealio lietu
vių krepšinio komandos.
Didysis visų dalyvių susipaži
nimo balius ir dailės paroda
Įvyks puikioje James Lyng High

School salėje, 5440 Notre Dame
Street West. Dailės parodoje
dar yra galimybė dalyvauti vi
siems Kanadoje gyvenantiems
lietuviams dailininkams. Norin
tieji joje dalyvauti prašomi su
sisiekti su dailės parodos vado
vu Gintaru Nagiu tel. 277-7868.
Iškilmingos LD pamaldas
įvyks šv. Juozapo oratorijoje.
Sekmadienį po koncerto Šv. Ka
zimiero salėje įvyks jaunimo su
sipažinimo šokiai. Bus išleistas
LD leidinys, kuriame bus sužy
mėti visi LD programos atlikė
jai, atitinkamos nuotraukos,
sveikinimai ir t.t. Leidinio re
daktorius renka medžiagą ir
prašo meninius vienetus, kurie
dar nėra atsiuntę aprašymų bei
nuotraukų, paskubėti.
Baliaus metu veiks vertingų
laimikių loterija, kurią tvarko
Ir. Lukoševičienė su dideliu bū
riu talkininkių.
Tikimasi, kad ir ši XXII Ka
nados Lietuvių Diena sutrauks
nemažai lietuvių bei svečių ir
bus įspūdinga.
Maloniai kviečiame visus ir iš
visur jai ruoštis ir joje dalyvau
ti.
XXII Kanados Lietuvių Dienos
komitetas
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Eucharistiniame kongrese I
Iškilmės savoje aplinkoje - koncertas, pamaldos, suvažiavimai
V. MATULAITIS

Pirmadienj buvo iškilmingos
Smitai tūkstančių žmonių už Mišios Šv Jurgio lietuvių para
tvindė Filadelfijos miesto gat-v pijos šventovėje, kurioje kito
ves. sporto stadijonus. viešąsias mis dienomis jau nebegirdimas
didžiules sales, kurių ten yra viešas lietuviškas žodis. Spalvo
apsčiai Tarptautinio eucharisti tuose šventovės languose skai
nio kongreso ženklai plevėsavo čiau: “Ed. Milaknis, Leonas ir
gatvėse šventovėse, salėse .bei Marija Ginkevičiai. Kazimieras
ant žmonių krūtiniu. Žmonės at ir Juzefą Žadeikiai, šv Petras
vyko is viso pasaulio pakraščių, — Petro ir Marijonos Pušinskų
įskaitant kraštus ir už geleži auka”. Ir taip iietuviškoš pavar
nės uždangos. Miesto gatvėse dės visuose languose.
Kai kadaise pirmą kartą už
buvo jaučiama labai draugiška
ėjau ant Gedimino pilies kalno
nuotaika
įvairiausi susirinkimai, iškil Vilniuje, jaučiau praėjusių kar
mes. meno bei teatro pasirody tų buvimą kiekviename pilies
mai vyko tuo pačiu metu dau akmeninių liekanų gabalėlyje.
gelyje vietų pagal sąjūdžius, Panašus jausmas apniko mane
tautybes, profesijas■■n^pan-i-'ŠHF- ir Šv. Jurgio lietuvių šventovė
me reportaže aprašysiu tik lie je. Langų įrašai, statulos ir visa
tuvių veiklą savųjų tarpe, kita kita liudija apie ir čia išėjusius
me -lietuvių pasirodymus tarp lietuvius į amžinybę. Ir Šiluvos
Marijos liūdnas veidas sutampa
tautinėje viešumoje.
Eucharistiniam kongresui lie su šios šventovės statytojų vei
tuviai buvo sudarę komitetą: dais, kad šią šventovę apleido jų
kun K Pugevičius — pirm., vaikų vaikai. Tas liūdesys su
kun K Sakalauskas, V. Voler- tampa ir su nuotaika čia Mišias
tas dr A. Juozaitis, kun. Jaraš- laikančių Lietuvos vyskupų bei
ka Aušra Zerr. M. Bigenis ir kunigu, kurpriespauda naikina
šventoves. ’fenTjetgr^OtsTjŠ
dvi seserys Sarcevičiūtės.
Kongreso išvakarėse, liepos gilumos nauja tikėjimo ir tėvy
31 d vakare. Šv Andriejaus lie nės meilės srovė, kuri gaivina
tuvių parapijoje išklausėme re prispaustą ir naikinamą tautą.
liginio koncerto ir dalyvavome Čia, JAV, lieka šventovių pasta
Mišiose, kurias atnašavo 4 lie tai, lietuviški įrašai languose ir
tuviai vyskupai ir apie 30 kuni kita, bet jau nėra lietuviškos
gų Vities” choras, vadovauja dvasios. Ten naikinamos, degi
mas muziko Leono Kaulinio, pa namos, uždaromos šventovės,
lydint vargonais V. 3Matoniui ir nesiskaitant su žmonių prašy
A Kaulinytei, pasirodė labai mais bei protestais.
gražiai - stiprūs ir išlavinti bal
Antradienį Mišios buvo laiko
dai gražiai aidėjo šventovėje.
mos Šv. Kazimiero lietuvių pa
Koncertas buvo gero meninio rapijos šventovėje. Ten dalyva
lygio Būtų malonu šį chorą gir vo 5 lietuviai vyskupai ir apie
dėti ir betkuriame kitame mies 30 kunigų bei prelatų. Žmonės
te Po koncerto ir Mišių visi bu užpildė apie pusę šventovės,
vo pavaišinti. skaniais užkan nors buvo darbo diena. Ir šioje
džiais parapijos salėje, kuriuos parapijos šventovėje lietuvių
suruošė parapijos moterys tal vardas viešai matomas tik lan
kos būdu. Tą pati chorą ryto guose: AfA Juozas Sungaila,
jaus dieną girdėjome toje pačio Paniukinu šeima, Petronėlė Tut
je šventovėje per iškilmingas
kus, A. Vaičiukonis ... Prel. L.
sekmadienio Mišias.
Tulaba išreiškė žodžiais dienos
Visą eucharistinio kongreso
nuotaiką. “Tėvynėje trukdo betsavaitę buvo laikomos lietuviš kokį mokymą bei garsinimą Die
kos Mišios kasdien vis kitoje
vo žodžio. Kelkim balsą prie al
lietuvių parapijoje: Šv. Andrie toriaus. Žmogiškoje desperaci
jaus Šv Jurgio ir Šv, Kazimie joje tauta šaukiasi Dievo. Ne su
ro Kasdien dalyvavo apie 25-40
piktumu, bet su meile visa tai
lietuvių kunigų bei prelatų ir 4
darome. Kristus galėjo šaukti
ar 5 lietuviai vyskupai. Iš Lie jėgą, kad sunaikintų žmogų, ta
tuvos buvo atvykę vysk. L. Po
čiau sakė: AtleiskJTėve, nes jie
vilonis, vysk R. Krikščiūnas,
nežino, ką daro. Kurie patiria
kun. dr. V. Butkus (kunigų se
sunkumus, yra žmonės su žmo
minarijos rektorius), kan. Niko
giškomis silpnybėmis. Kai būsi
demas Čėsna, kan. J. Beinoris,
te tardytas 77 kartus, tada galė
kun. J. Juodelis, kun. P. Vaičesi patarti, ką daryti”. Jis tai pri
konis, kun. P. Račiūnas ir kun.
minė tiems, kurie yra greiti kal
V. Sidaras; iš V. Vokietijos —
tinti kovojančius ir kenčiančius.
vysk. A. Deksnys, prel. P. Ce“Kaip Kristus nuo kryžiaus pri
liešius, iš JAV — vysk. V. Brizsiminė motiną ir mylinčius mo
gys ir vysk. Salatka. Be to, daug
kinius, taip ir mes prisiminkime
lietuvių kunigų buvo iš JAV,
savo tėvynę su visais mūsų tau
Vokietijos, Italijos ir Argenti
tos broliais ir seserimis. Prašy
nos. Iš Kanados lietuvių kunigų
kime Kristų, kad sutrumpintų
nebuvo.

Tarptautiniame eucharistiniame kongrese Filadelfijoje lietuviai dalyvavo su
kryžiumi, kurį padarė meistras Jonas Skladaitis (stovi kairėje baltais maršNuotr. V. Matulaičio

šį kančios kelią, švy Paulius sa
kė: be išeities, bet ne be vil
ties”.
Šv. Andriejaus lietuvių para
pija yra vienintelė, kurioje kiek
vieną sekmadienį yra laikomos
lietuviškos pamaldos, gyvuoja
stiprus choras. Klebonas kun.
G. Degutis yra gimęs JAV, bet
nuoširdžiai daug dirba lietuvių
parapijoje. Jį daug kur pavaduo
ja kun. K. Sakalauskas, ant ku
rio pečių buvo sukrauta labai
daug lietuvių, darbų ryšium su
eucharitsiniu kongresu. Lietu
viams taip pat daug gelbėjo
kun. Domininkas Valenti, gimęs
Brooklyn®, baigęs teologiją Šv.
Kazimiero kolegijoje Romoje ir
gerai išmokęs lietuviškai kal
bėti.

Trečiadienį, rugpjūčio 4 d
po pietų, Šv. Andriejaus parapi
jos salėje susirinko Į suvažiavi
mą atvykę laisvojo pasaulio lie
tuviai kunigai, prelatai ir vysku
pai. Po ilgesnių diskusijų buvo
patvirtintas pasaulio lietuvių
kunigų sąjungos statutas, šios
kunigų organizacijos laikinės
valdybos pareigas eina JAV lie
tuvių kunigų vienybės valdyba.
Nauja valdyba bus išrinkta korespondenciniu būdu, nes nevisų kraštų atstovai buvo atvykę
į šį suvažiavimą. šiame suvažia
vime dalyvavo 31 atstovas.
Pasaulio Lietuvių Kunigų
Vienybė priėmė svei minimą Lie
tuvai, kuris buvo perduotas per
radiją. Paprašyti kunigai, kad
daugiau remtų šv. Kazimiero
lietuvių kolegiją Italijoje mate
rialiai, žodžiu ir klierikais.
šeštadienį, rugpjūčio 7, toje
pačioje salėje įvyko ateitininkų
sendraugių agapė ir suvažiavi
mas. Buvo- svarstoma' statuto
pakeitimas, šis suvažiavimas nu
tarė, kad sendraugiu galės būti
• įsidėmėkime: tik ugdydami ša-, betkuris lietuvis, pritariantis
vitumą, būsime naudingi kitiems; šiai idėjai, jei anksčiau ir nebu
pasiduodami — tik tręšime , kitų kul vo ateitininku. .

Sg

tūros laukus. Būti kitiems trąša —nėra mūsų paskirtis.
J. ERETAS
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JAUNOSIOS KARTOS ĮSIJUNGIMAS Į LIETUVOS
LAISVINIMO DARBA
Lietuvių jaunuolių, dalyvau
jančių išeivijos veikloje skaičius I
nėra didelis. Daugumas nuo Lie- j
tuvos laisvinimo klausimo atitols'
tač Ko reikia, kad jaunimas pil
ti iua Įsijungti^ į Lietuvos laisvi
nimo darbą?
Pareigos pajautimas

litiniams kaliniams bei siuntinė
jimą jiems dovanų paketėlius.
■ Tai jaunimui gėras auklėjimas, pa >
grįstas dabartiniais Lietuvos rei
kalais, Aš manau, kad net lanky
mas atvykusių iš pavergtos Lie
tuvos koncertų ir susipažinimas
su Lietuvos menininkais yra nau
dingi jaunajai kartai. Tai gyva
proga pažinti dabartinius Lietu
vos menininkus. Lietuva darosi
realesnė ir jos problemos pasidaro
jaunuoliui asmeniškai svarbios.
O Lietuvos aplankymas, žinoma,
efektingiausiai įterpia -Lietuvą į
išeivijoje augusio jaunuolio gy
venimą.

Kad įsijungtų Į Lietuvos lais\inimo darbą, jaunimas pirmiau
sia turi turėti stiprų pareigos
jausmą. Tai yra prigimtinė parei
ga — kas rūpinsis Lietuva, jei ne
mes patys lietuviai? Man atrodo,
kad turėtų būti kreipiama dau
giau dėmesio namuose, šeštadie
ninėse mokyklose ir organizacijo
se. įtikinant jaunimą, kad prigim
ta pareiga yra Lietuvai reikšmin
ga ir turi būti atlikta. Mes esame
Lietuvai reikalingi. Negalime jai
atsukti nugaros, ją pamiršti, pa
likti brolius ir seses pavergimo
skausme.
Jaunimui, gimusiam ir augu
siam kitose aplinkybėse, gyvas
ryšys su Lietuva yra svarbus. Per
• ūkius ryšius jaunimas asme
niškai
pajus Lietuvos reikalų
rea kurną ir gyvybinį artimu
mą. Sumažės konfliktas tarp
realios gyvenamosios aplinkos ir
iš pasakojimų pažintos Lietuvos,
Lietuva turi virsti ne pasaka, o
dalimi jo asmen. pergyvenimų.
G was ryšys gali būti išvystytas
'UMrašinėjimu
su giminėmis,
vpač su
jaunimu.
Laiškais
galima truputį pažinti gyvenimą
Lietuvoje. O nuotraukų pasikei
timas — tai kaip langas pro pasa
kų sieną į tikrovę. Laiškai tuo
pačiu duoda Lietuvoje gyvenan
tiems ryšį su modernia vakarie
tiška kultūra. Labai pagirtinos
yra LB pastangos įjungti lituanis
tinių mokyklų mokinius į masi t
nį laiškų rašymą lietuvi

Lietuvos laisvė ir spauda
Siekiant išmintingiau įsijungti
į Lietuvos laisvinimo darbą, jau
nimui labai svarbu sekti išeivi
jos lietuvių spaudą. Aš esu paty
rusi, kad daugumas jaunimome
tik nežino, kas darosi Lietuvoje,
bet ir kas čia tarp lietuvių Ame
rikoje. Net jaunimas, baigiąs ar
baigęs universitetus, nežino, apie
ką rašoma Lietuvių katalikų
Bažnyčios kronikoje, kurią dali
mis beveik kasdien spausdino
“Draugas”. Kas nuostabiausia—~
nežino kas vyko III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongrese! Apie
tai irgi buvo plačiai rašoma spau
doje. Aiškiai matyti, kàd daug
jaunimo spaudos neskaito. Tėvai,
o paaugęs pats jaunimas, turėtų
pasirūpinti užsiprenumeruoti bent
vieną lietuvių laikraštį. Be ■ to,
yra nemažai gerų žurnalų, ku
riuose duodama naujų studijų,
opių problemų svarstymų, kaip
politinis žurnalas Į Laisvę, Metmenys, Aidai arba anglų kalba

leidžiamas Lituanus ir daugybė
kitų. Spaudoje vyresnes kartos
barniai dėl organizacijų valdymosi, nors ir yra svarbūs, jaunimo
nedomina. Gal tai suprantama*
Bet tik dėl to neskaityti ir nežino
ti, kas darosi Lietuvoje ar pasau
lio politikoje, liečiančioje Lietu
vą, yra neatleistinai skandalinga. •
Jaunimui svarbu išaugti iš’
vaikystės pasakojimų apie tėvy
nės meilę. Pribrendusiam jauni
mui tie pasakojimai pasilieka su
rišti su vaikyste. Jam svarbu in
telektualiai pergalvoti savo ryšį
su Lietuva ir sąmoningai apsi
spręst įgyvendinti jai savo parei
gas. Šiam brendimo procesui lie
tuvių spauda suteikia svarbių
informacijų, idėjų. Kad tik jau
nimas skaitytų!

Man atrodo, kad nemažai tei
giamos. įtakos padaro vyresnieji,
bekalbėdami, diskutuodami su
bręstančiu jaunimu, lyg su ben
draamžiais, kultųriniais ir peliti
niais klausimais. Tai kitas žinių
pašisėmimo šaltįns.
Spaudos neskaitymo dalinė
priežastis yra jaunimo šlubavi
mas lietuvių kalboje. Užtat lie
tuvių kalbos kursai yra neapsako
mai svarbūs ir remtini. Inten
syviuose kursuose, kaip Pasaulio
Lietuvių Jaunimo sąjungos ryšių
centro vasarą ruošiamuose li
tuanistinių studijų stovyklose,
jaunimas pagilina kalbos žino
jimą, Tad jaunimui būna leng
viau leituviškais reikalais giliau
informuotis ir išsireikšti.
Kad jaunimas dabartiniais rei
kalais geriau orientuotųsi, būtų
naudinga lituanistinėse mokyk
lose ar jaunimo suvažiavimuose
pravesti seminarus jaunimui su
pažindinti su Lietuvoje esančia

politine struktūra, organizacijų ’
mis, mokslu, literatūra, menu ir
muzika. Reikia pasitikėti jaunimo
įžvalgumu. Turėdamas progos
paanalizuoti, kas dabar daroma
Lietuvoje ir kodėl, jaunimas ge
riau įsisąmonins Lietuvos paver
gimą ir to pavergimo realybę.
i

Praktiška veikla

!

Svarbu ne tik minėtas auklėji
mas, bet ir praktiškas įsijungi i
mas į veiklą. Jaunimas lengvai
sugeba rašyti laiškus įtakingiems'
asmenims. Tai buvo įrodyta jau!
kelis kartus Los Angeles. Paskuti j
nį kartą jaunimas parašė gausybę;
laiškų ryšium su galimu Ame- ?
tikos Balso lietuvių kalba trans-;
liacijų nutraukimu ir susilaukė •
akcijos pasisekimo. Nors ne visi j
iš karto noriai sutiko prisidėti, bet.!
įtikinus reikalo svarbumu ir jų i
pagalbos reikšme, nemaža jauni Í
mo prisidėjo. Pavieniui mažai jau >
nimo imtųsi iniciatyvos kokį dar
bą atlikti. Jį uždegti ir suorganzuoti akcijai reikia gerų tos pa
čios kartos vadovų. Nors vado
vai, reikalui esant, kartais patys \
atsiranda, bet jų
išugdymui ;
daug pasitarnauja jaunimo kon
gresai ir kiti jaunimo suvažiavi
mai bei stovyklos. Besiruosda-|
mas tokiom didesnėms funkci- ‘
joms, jaunimas įsigyja vadovavi
mo patyrimo didesniu mastu. Be
to, per kongresus ar suvažiavimus
vadovai susitinka iš įvairių vie
tovių ir užmezga ryšius. Jie ne
sijaučia daugiau vieniši, o randa
bendraminčių, aktyvistų, orga
nizatorių. Jie pasikeičia minti
mis, idėjomis, vienas kitą paska
tina. Per ryšius sudaro informa j
eijos tinklą, kuriuo galima pa
skleisti greitą informaciją apie
įvykius bei duoti nurodymus, kas
yra būtina greitu laiku padaryt;
Tokio draugystės tinklo ir telefo
nų dėka Los Angeles jaunimas
sugebėjo suorganizuoti
skubią
(Tęs.7 P-'-» ’

tt

Tarptautinėje parodoje,kuri vyko Navy Pier, Chicagoje, Lietuvių Prekybos Rūmų iniciatyva buvo
įrengtas lietuvių paviljonas. Daugiausia rūpesčio ir darbo įdėjo šios organizacijos pirmininkas -L
Bacevičius. Čia matome dalį paviljono. Lankytojų susidomėjimas buvo didelis.
Nuotraukų junginys V. Noreia •-
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MAŽŲJŲ
i* <•* PASAULIS
VIENA PENKTOJ!
-

/

Vytė Nemunėlis

SMTÀS mSSLSiį BE VIEHOS
Surašė Gražvyda Serapinaitė

' Jautis, išeidamas atsigerti, pilvą tvarte palieka.
('Žmogus rytą atsikelia iš storo žiemiško patalo)
*
Turi keturias kojas, bet nevaikščioja; turi šiaudų, bet neėda; turi
plunksnų, bet neskraido; turi sielą, bet nevisuomet.
(Lova)
*
Senas, senas senutėlis, ant stogo sėdėdamas pypkę rūko.
(Kaminas)
Tėvas — negimęs, sūnus — pražilęs.
(Ugni kuriant iššoka pilki dūmai)
*
Kaulo burna, mėsos barzda; du kartu gimsta, vieną kartą, mirš
ta — nė velnio nebijo.
(Gaidys)
*
Pykšt pokšt ant lentos, kybur vybur ant tvoros.
(Skalbėjos žlugtą skalbia ir išdžiausto ant tvoros)

Aš šeimos viena penktoji.
Aš mažiausia iš visu,
Bet vis šoku ir dainuoju
Ir patenkinta esu.
Ryta. — keliasi mamytė.
0 su ja ir aš keliuos.
Kaip smagu viską daryti
Ryto šaulės spinduliuos.

Kai mamutė siuva, ado.
Aš taip pat kerpu, siuvu:
Viskas ęina kaip ant ledo. —
Tai darbelio, tai žavu . . .
Nesijuokit, jūs. b-nvukai.
Ir laikykitės rimtai:
Ei jūs pančiai teiginių, kai
Man darbuc — šimtu šimtai!
c

Tu bitele, tu pilkoji.
Gal as tau sesuo esu. -■Iš šeimos viena penktoji
Bet darbščiausia iš visu.
c

£

Paukštelis papūrgalvis lėkė augštyn, augštyn kiaušinėlių dėti.
(Pūkas, vėjo pagautas, kyla į orą)

Suraizgytas, sumazgytas, lauko gale pastatytas.

(Akėčios)
$

Raudonas šunelis po slenksčiu loja.
(Liežuvis)

*
Du ratu pagiryje stovi.

Ilgas amžius
Žurnalistai klausinėja šimta
metį senuką:
— Kaip tamsta sulaukei tokio
ilgo amžiaus?
— Labai paprastas dalykas, —atsakė senukas. — Kai aš gi
miau, tai dar nebuvo surasta
tiek daug bacilų, kaip šiandien.

(Ausys)
EGLUTĖ.

New Yorko liet. taut, šokiu grupės vyrai, va
dovaujami J. Matulaitienės, šoka “Ožel” Lietu
viu Dienos metu New Yorko paviljone.

tie -4

I
Bit

S

t Į.

Sihs
? .. ...

ALBERTAS GREIČIUS skautų žie
mos iškyloje Brazilijoje stiprinasi po
užsiėmimų
Nuotr. A. Saulaičio

1
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literatūra r

ii ofortu#
dimas buvo atidėtas tolimes
niam laikui, kol buvo surasta pa
togi nusileidimo vieta.
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Marso planetos žemė. Dešinėje matosi nuleisto erdvėlaivio koja.-

JAUNOSIOS KARTOS
reakciją Simo Kudirkos, Šimokaičių, “Amerikos Balso’3 radijo ir
kitais reikalais. Reikalui esant,
tinkamai informuoti vadovai gali
uždegti daugumą jaunimo greitai

Jauniems veikėjams pilniau įsi
jungti į Lietuvos laisvinimo dar
bą yra naudinga pažinti kreipi
mosi formas ir budus.
Aušros Mačiulaitytės - Zerr
paruošta pavyzdinė medžiaga,
kontaktuoti įvairius amerikiečius,
yra tam reikalui naudinga. Be to,
jaunimui reikia gyvos praktikos.
Tad eidami į pasitarimus su įta
kingais amerikiečiais, vyresnieji
į delegacijas turėtų įsijungti ir
jaunimo atstovus, kurie pasimo
kytų ir įgytų patyrimo.
Man gerai pažįstama skautų
organizacija. Ji prisideda prie jau
nimo auklėjimo ir lietuvybės iš
laikymo savo ideologija ir pro
gramomis, kurios pristato lietuvių
tautos kultūrą, istoriją ir proble
mas. Viskas yra pravedama lietu
vių kalba. Bręstantis jaunimas
lietuvišką identitetą lengviau pa
sisavina, kai jis randa tą identitetą savo lygiamečių draugų tar
pe. Be to, skautai savo veiklos sis
temoje (skiltimis) paruošia ;prak
tiška i patyrusius jaunimo vado
vus. Visas jaunimas turi progos
organizaciniame vadovavime iš
sivystyti pagal savo sugebėjimus.
Tad praktiškiems darbams at
likti skautai yra išauklėję nema
ža jaunimo. Tačiau ligi šiol, ma
no nuomone, skautai nepakanka
mai dėmesio kreipė į gilesnę lie
tuvišką problematiką. Los An
geles skautai, tai supratę, praei
tais metais rengė jaunimo simpo-

ziumus, kuriuose dalyvavo visas
skautų jaunimas. Šalia skautiškų* VIKINGAS MARSE
•temų buvo gvildenamos ir ben
drinės: “Ar skautai savo tariamą
jungtinių Amerikos Valstybių
troškimą Lietuvai laisvės pilnai pasiųstas erdvėlaivis, Viking lie
įgyvendina” ir pan. Simpoziu pos 20, antradienį, 7:56 v.r. New,
muose įvadines mintis pristatė
Yorko laiku sėkmingai nusilei
pats .jaunimas ir diskusijose ak do į Marso planetą. Erdvėlaivis
tyviai dalyvavo visas jaunimas. atliko per 200 milijonų mylių
Simpoziumai buvo jaunimo pri kelionę, keliavo apie 11 mėne
imti su entuziazmu, pageidau siųjant jų dažniau.
Prie Marso jis priskrido birže

Užtat šįmet vėj planuojamos
studijų dienos, simpoziumai ir
debatai. Bus gvildenamos te
mos: “Jaunimo kongreso rezulta
tai ir jų reikšmė”, “Minėjimai jų reikšmė tautinės dvasios iš
laikyme ir jų trūkumai” ir pan.
Šie simpoziumai įpratina jauni
mą samprotauti opiais klausimais.
Jaunimui duodama proga per savarankikškus svarstymus išaugti
iš vaikystės pamokymų. Skautų
jaunimui tokios studijų dienos
atneš daug naudos. Jaunimas lie
tuviškais reikalais bus daugiau
susipratęs ir bus pajėgesnis įsi
jungti į Lietuvos laisvinimo dar
būs.
Aplamai jaunimui reikia dau
giau pasitikėti ir nebijoti jam
skleisti okupuotos Lietuvos- gyve®
?
■ nimo tikrovės.’ Jaunimui tėvų at
siminimai ir pergyvenimai' yra
praeitis. Gilus įžvelgimas į šian
dieninį tautos .' pavergimą yra
jiems aktualesnis ir naudinges
nis. O kad laisvinimo darbuos®
jis geriau reikštųsi, reikia nebi
joti jaunimą- įtraukti j išeivijos
lietuvių organizacijų
organu
kaip Bendruomenę, Altą. ar Vii»
ką. Asmeniški pergyvenimai kon~
krežiuose laisvinimo darbuose' ÍL
gainiuF išugdys, juos į tikrus kovo
tojus dėl Lietuvos laisvės.'..
'

Liepos 20 rytą erdvėian is
atsiskyrė nuo savo pagrindinės
dalies ir pamažu nusileido i
Marsą. Radijo bangos, kurios kr
liauja šviesos greičiu, iš to erd
vėlaivio į žemę ateina tik pei
19 minučių. Pirmosios žinios
apie sėkmingą nusileidimą
buvo paskelbtos liepos 20 d. o
v.r. New Yorko laiku.
Šiuo Jungtinių Amerikos Mals
tybių žygiu pradedami nauji
tolimųjų erdvių tyrinėjimo lai
kai. Į tą patį Marsą jau keliau
ja kitas Amerikos erdvėlaivis.'
Amerika pasiuntė erdvėlaivį ir į
Saturną, labai tolimą’planetą. Ją
pasieks tik 1981 metais.
<&XQ2&.

Cal — lã Marso
atsiųstos nuotraukos rodo, kad
tenai paviršius labai panašus j
Amerikos pietvakarių dykumą;
akmenukai, uolos, lygumos, de
besėliai padangėje, vėjų sunešti
dulkių kauburėliai, meteoritų
išmuštos duobutės.
Temperatūra toj Marso daly
buvo 37 F laipsniai žemiau nu
lio mėnesio gale ir tada pateko į
lio. Gravitacija yra silpnesnė
Marso orbitą. Buvo suplanuota,
nei aut Žemės; todėl 1,300 sva
kad į Marsą nusileis liepos 4.
Tai būtų buvusi dovana Ameri rų kapsulė ten sveria tik
kos 200 metų nepriklausomy svarų.
“Koks nepaprastas pasisekibės šventei. Bet pasirodė, kad iš
anksto numatyta nusileidimo mas, ypatingai po labai nepavyvieta buvo labai kalnuota. Teko
pakeisti vietą, bet ir ta buvo kal
nuota. Tada erdvėlaivio nus-ilei- gan, vienas iš Vikingo progra
mos vykdytojų.

«•iv**- ~ -' A ■’X' V >- *1«tX - '"'* ‘

Msí«©«OX--í

, -;i t

*<<>

- ■ - r-

BWW
Toks aparatas yra nuleistas į Marso planetą. Tai mokslinė
. laboratorija, kuri tirs Marso planetos sudėtį. Kairėje mato
me ranką, kuri kasa žemę, paskui įtraukia į vidų ir. iš
analizuoja. Dešinėje aukštai — radijo antena.
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PO WO METU VĖL SUŠVINTA LIETUVOS ATGIMIMO LAIKRAŠTIS "AUŠRA"

N. 1
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!
V«Kudirka

°?

JLaikrasztis

iszleidziainas
|*r

i

Drá. Bassanawicziu

AUŠRA

Nr. 1
Istorijos puslapiai

CSOOO-

.Aoezra* teartai Ragainėj K) ktoznr. ro-iusi* (urmate tejpitti
&rkus7.;oes to 8. tunnczms 16 tekszta
Profas- ant raita arba i? N S Mk - i rnb„
ant
mera arba 6 N. S M k ~ aO kap.
ant ‘/o metu arba 9 N Vi Pt
tó kap
A paarsi o i tu b s sp&Qstewej „Anszrcw" priimami. Uasttuvp u
fc<«U3 pnaiao dali ta «Uote pr 20 PI — !(• feap

ApiisteUuut* ęahn»a .Atiazra* pne wiau t^ote rite
an». JO tnajaap »zit ra

pustu

“AUŠROS”, GADYNĖ
Numeryje:

IŠ AUŠROS 2 (42) NR.

Pirmieji ’’Aušros” spinduliai#
Tarptautiniame tribunole©VyskūM.V'a langiaus 100 nu mirties
jubiliejus.
Gyventi be melo.

1975 »• spalis
Ragainėj, fôo^taií» 1883
Etel redakcijos sutliepia J. Mlkssai
Spaustuve Albano & Kibelkoa.

Pirmojo „AUŠROS" numerio viršelis (Laikraštis
išėjo 1883 m. kovo mėnesį po caro valdžia).

Ar ne įspūdinga, kad naujieji
Aušros leidėjai pasilenkė į pra
eitį ir ten susirado Basanavi
čiaus leistą Aušrą? Naujieji už
simanė pratęsti senųjų darbą ir
hpndruomenei jie yra patys jų ideologiją. Jie net senosios
brangiausi puslapiai. Tai pusla Aušros numeraciją pratęsia. Ta
piai iš Lietuvos. Jie surašyti da sustojo Aušra 1886, ėjusi tik
ten, surašyti apie mūsų lietuvių trejus metus, dabar ji vėl atgai
brolių vargus, persekiojimus, vinama ir tęsiama, nes Aušra rei
surašyti jų dokumentai, surink kalinga lietuvių tautai.
Senoji Aušra ėjo tada, kai lie
tu paprasti faktai, bet tie faktai
įatys> kalba, kaip žmogus ten. tuvių inteligentų buvo maža.
persekiojamas, kai jis atkakliai ir Jai rūpėjo išlaikyti Lietuvai be
ištvermingai kovoja dėl savo simokančius studentus, kurie
lengvai nueidavo tarnauti ru
teisių.
sam. Dabar lietuvių inteligentų
Tie paprastučiai numeriai daug, bet ir dabar lengva tarnau
kada nors bus muziejinės bran ti svetimiem.
genybės, bus įdėti į brangiau
Senojoj Aušroj buvo išspausius rėmus, kad visi matytų, dintas Maironio eilėraštis: Ne
- kokiu ryžtu gyveno pavergta be užtvenksi upės bėgimo. Ar ne
tauta.
keistai atrodė tada tas eilėraš
tis? Kaip nerealu! Tautą slėgė
LKB Kronika jau pažįstama. tokia okupacija. Bet taip buvo —
niekas nebeužtvenkė upės bė
Atėjo jos 21 ir 22 numeris.
Bet štai Aušra. Ir su nema gimo.
Ir naujoji Aušra . .eša tą pačią
žesniu susijaudinimu paimi ją —
dvasią: nebe užtvenksi upės bė
Aušrą. Ji turi jau kitą uždavinį,
gimo, nebeužtvenksi. Tai nàüju
nei Kronikos. Kronikos dažniau
siai nagrinėja, kaip valdžia per laikų pradžia!
sekioja žmones ir varžo sąžinę,
jų religinę sąžinę. Pasitaiko ir ■
Lenkiame galvas prieš naujų
kitų istorinių faktų. Aušra jau
apima platesnį gyvenimą. Ji ski jų laikų kovotojus—redaktorius.
riama visiem, kad lietuvis įš- Nebijodami didžiausių pavojų,
liktų gyvas patriotas ir kad Lie jie redaguoja ir leidžia Kronikas,
Aušrą.
tuva sulauktų laisvės.

"DARBININKAS" apie "AUŠRį"

“Auira” naujos gadynės
Darbininko redakcija gauna
nemaža laiškų. Ant vieno stalo
yra skirstomas visas čia gauna
mas paštas. Jį sudaro — vienuo
lynas, spaustuvė, Darbininko
administracija, redakcija ir kiti
čia spausdinami laikraščiai bei
žurnalai.
Ir niekas dėmesio nekreipė,
kad į Darbininko redakcijai skir
tą vietelę buvo padėtas rudas
vokas, kuriuo siunčiami viduti
nio dydžio aplinkraščiai, žur
nalai. Daug tokių vokų ateina iš
visų pasaulio kraštų.
Vokas turėjo tik redakcijos ad
resą, siuntėjo visai nebuvo.
Atidarius laiškus, buvo atida
rytas ir šis nereikšmingas vokas.
Staiga jis pasidarė nepaprastai
reikšmingu ir net istoriniu vo
ku. Nežinomas žmogus, pasinau
dodamas paprastu paštu, atsiuntė
Darbininko redakcijai LKB Kro
nikos 21 ir 22 numerius ir Auš
ros 2 numerį.
Tai trys laikraštukai, surašyti
rnašinėle, surašyti labai taupiai,
kad užimtų kuo mažiausiai vie
tos. Kitiem tai gali atrodyti juo
kingi, nereikalingi, nusitrynę
kažkokie užrašai, o lietuviškajai

Pirmasis "AUŠROS" numeris išėjęs 1975 m. po
komunistų okupacine valdžia.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse.
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

T ;liau pašyta AUŠRA Nr.
2(42) ir duodamas turinys. Pir
miausia dedamas Lietuvos ne
priklausomybės aktas. Jį čia pra
leidžiame.

NUMERYJE:
Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimas
“Aušros” gadynė.
Naujos rusinimo priemonės
mokykloje.
A. a. Mindaugas Tamonis
Mintys, apmąstant susidorojimą
su M. Tamoniu
Muravjovo epochos dvasia
Ko siekia V. Miniotas?
Ir vėl B alfo ranka . ..
Nusikaltimo pėdsakams dings
tant
Kada Lietuva buvo suvereni?
Pastabos apie tarybinius partiza
nus
Eilinė apgaulė
Kam naudinga tyla?
Solidarizuojamės su rusų di
sidentais!
Žinios
1976 m. vasario 16 d.

Lenkiame galvas ir pneš tuos,
kurie leidinius atveža į laisvą
pasaulį. Tai bevardžiai knygnešiai. Tegu būna jum garbė, ne
tik jūsų dėka Kronikos pasiekė
savo tikslą, ir taip buvo atjung
tas sovietinis melas.
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AUKA SEGELIŲ MACAMS

LIETUVIU
bendruomeTéje
/

Petronėlė Draugelytė-Vosylienė (iš Campinas) atsiuntė 500
kr. auką būsimiems senelių na
mams.
LK Šv. Juozapo B-nė už auką
nuoširdžiai dėkoja.

BRAZILUOS LIETUVIŲ B-tó
TARYBOS IR VALDYBOS RIM
KIŠKIAI
BLB-nės rinkimų komisija sten
giasi palengvinti B-nės nariams at
likti šią balsavimo teisę ir pareigą,
nustatydama sekančiai:

1. Balsuoti galima asmeniškai
arba pasiunčiant balsavimo vokę
paštu.
2. Asmeninio balsavimo data
yra spalio (outubro) 31 dieną.
Todėl balsai pastų turi ateiti ne
vėliau, kaip spalio (outubro) 30
d. 18 vai., pasiųsti sekančiu adre
su:
Comunidade Lituano Brasileira
C.P. 2940
01000 SÃO PAULO, SP.
3 Balsavimui urnos bus:
Zelinoi - Jaunimo Namuose;
Mookoj: Šv. Kazimiero p-jos
patalpose.

4. Balsus (vokuose) galima į<.e:k$ti ir ankščiau, paduodant įga
liotiems asmenims bei lietuvių kĮ^.
b on i jose.

SOLIDARUMO ĮNAŠAS
(už 1976 metus)

Jau įnešta suma........... Cr.3.380,oo
Lar įnešė:

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Vyrai dainuoja, ką tik išėjo
N.Y. vyrų dainos vieneto “VY
TIS*' nauja plokštelė. Įdainuota
17 liaudies dainų: Žygio mar
šas, Aras, Mylėjau mergelę,
Vilniaus kalneliai, Augo sode
klevelis, Kur lygūs laukai, Gale
lauko toli, Kas bernelio sumislyta, Ulonai, Leiskit Į Tė
vynę, Ant kalno karklai, Kur tas
kelelis, Šėriau žirgelį, Lietuva
brangi, Mes žengiam su daina,
Ant kalno mūrai ir Eisim, brole
liai, namo. Stereo 6 dol.
Šokime, Tėvynės Prisimini
mų radijo programos jubiliejinio
minėjimo plokštelė. Įgrota 13
lengvos muzikos kūrinių: Dar
kartą apie meilę, Lauksiu tavęs,
Pakalbėkim dar apie meilę,
Gražiausia mergina, Meilės isto
rija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėlt
na daina, Sulaukti negalėsiu,
Lietuviškų tautodailės dirbinių paroda buvo surengta tarptautinio eucha
Čigonų berniukas, Vynas ir gi
ristinio kongreso metu Filadelfijoj, Civic Centre. Kodiniai buvo pagaminti
Juozo Jasiūno ir Viktoro Veselkos iš Detroito
Nuotr. V. Matulaičio
tara, Valsas. Atlieka solistai ir
simfoninis orkestras. Stereo.
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
dama 50 c. Gaunama Dar BRAZILIJOS LIETUVIŲ IMIGRACIJOS "PENKIASDEŠIMT
bininko administracijoj, 341 METI S”
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. Sukaktuvinis leidinys: 200 puslapių, 350 fotografijų, 25 straipsniai
FotografijosJš: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janei
11207.

30. / icente Vitor BanysCr.120,oo
31. Jonas Tatarūnas . . ,Cr.120,oo
\Norb.Stasiulionis . . .Gr.120,oo
33Jorge Garško........... Cr.120,oo
34. Kaz.Ambrazevičius.. Cr.120,oo UŽSIMOKĖJO
35. Bronė K. Merani
Cr. 120,00
50 kr. VI. Gavėnas (II pusmetį)
36. Evaldas Henr.Remen70 kr. Petras Narbutis, Ana
čius............................ Cr. 120,oo
Masienė.
37.Stasys Gražvydas Re100 kr. A. Serbentą, Petron.
menčius......................Cr.120,oo
Vosylienė.
38. Stasys Remenčius . Cr.120,oo
120 kr. Sr. Pumputis
39. Algirdas Idika......... Cr.120,oo
200 kr. Inž Algirdas Idika
Viso............ ,Cr.4.580,oo (1975-6 m.)
Lietuviškai kalbanti
Vyrų — moterų — vaikų

IŠVYKO PAS ŽMOGĖDRAS
T. Antanas Saulaitis, SJ, išvy
ko į Amazoniję, Mato Grosso bei
kitus miškininkus, kur jis tikisi
ir lietuvių surasti. Juk kur lietu
vių nėra? Išvyko trumpam, laiki
nai.
Bet kaip su žmogėdrom? Ar
jo nesuvalgys? — Šiuo atžvilgiu
jis ramus, nes skaitė amerikiečių
spaudoj, kad paskutinį žmogėdrą
pernai... suvalgė. Bet kas? -- Kaip
tik tai įdomu sužinot.

gydytoja

DRA. HELGA HERING
médica

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS
Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio C&rlo-Bairro do Limão)

I

Tel.: 220-0439 / 266-3569

ro, V. Zelinos, Mookos, Bom Retiro, V. Anastácio, V. Belos, iš Pietų A
merikos Lietuvių kongresų, stovyklų, kursų, penkiasdešimtmečio šven
čių, apimančios 1926— 1976 metus; mokyklų, draugijų, religinių šven
čių, chorų, konsulato, parodų, fazendų, jaunimo švenčių, ateitininkų,
skautų ir daug kitų.

........... .................
... >..................... •
(Atkirpti ir įteikti asmeniškai ar paštu:)
Šiuomi užsakau “LIETUVIAI BRAZILIJOJE" leidinio
...

........... egzempliorius. (Po 50 kruzeirų)
Leidinio mecenatas 500 kr. ar daugiau....................

Garbės prenumeratorius — 100 kr........................

Prenumeratorius — 50 kr.

..........................

SIUNČIU SUMĄ CR$.......................
Vardas, Pavardė...............................................................................

Adresas (gatvė, pašto dėžutė) ........................................................
_ CEP, Miestas, Valstija .......................................................................
Siųsti: A. Valavičienė, R. Manoel Pereira Guimarães 87
04722 São Paulo, SP.

arba: A. Saldys, Av. Antonio Carlos Fonseca 173
04290 São Paulo, SP.
arba įteikti parapijose ar M«sų Lietuvos redakcijoje.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MUSŲ

ką gyvenimą ir skatino visus bran
ginti savo šeimą, bendruomenę ir
Dievą.
Mišiose dalyvavo daug žmonių, g
Po Mišių kardinolas pasveikino
>
velionies našlę, vaikus ir visus da
lyvius.

V

ŽINIOS

Lietuvis Sąjungos

miaaęa

Spalio mėn. 16 dieną, šeštadienį, 19,30 valandą, Lietuvių
IŠRINKTA NAUJA VALDYBA
Praeita sekmadienį, rugsėjo - se
tembro m. 26 d. Vila Zelinoje
buvo naujosios LIETUVIŲ R.
KATALIKŲ ŠV.JUOZAPO BEN
DRUOMENĖS rinkimai valdybos.
Rinkimuose dalyvavę 78 nariai
balsavo už pasiūlytą kandidatų są
rašą, 3 padavė baltą lapelį ir 1 bal
sas komisijos nepripažintas
Išrinko valdybos pirmininku
kun. J. Šeškevičių, vicepirminin
ku advok. Alg. Sliesoraitj, 1-ju
sekretoriumi — Vytautą J. Bacevi
čių, 2-ju sekr. J. Šepetauską, 1-ju
kasininku advok. P. Butrimavičių,
2-ju kasi n. Angelinę Dirsytę-Tatarūnienę, turto globėju P. Šimonį,
vaidybos nariais Moniką Tamošiū
nienę ir Vyt. Vosylių. Revizijos
komisijon išrinkti Albert. Magila,
Magdal. Vinkšnaitienė ir kun. St.
Šileika.

Sąjunga-Alianęa ruošia TRADICINĮ POBŪVĮ VAKARIENĘ
su paįvairinta menine programa. Ateikite praleisti jaukiai

vakarą su savaisiais prie skanių užkandžių ir užgėrimų.
Iš anksto užsisakykite sau vietą telefonu: 274-5116 ; 93-5470.

lėliui teatras

Sekmadienį São Paulo Miesto
Turizmo Valdybos suruoštas Lė
lių Teatras Lietuvių Imigracijos
50-čio Komiteto iniciatyva turėjo
savo seansą seselių pranciškiečių
salėj, V. Zelinoj. Tai savo srity
puikus meno kūrinys. Dalyvavu
Linkime naujajai valdybai sėk
sieji liko juo sužavėti. Tik gaila,
mingo darbo.
kad buvo mažai žiūrovų vaikų,
tai organizatoriai negalėjo išdalin
LIETUVIO METINĖSE KARDI ti daug dovanų.

NOLAS

SPAUDOS
BALIUS
JAUNIMO NAMUOSE, SPALIO 31 d.
12,00 vai.

Dalyvaudami paremsite MŪSŲ LIETUVĄ.
Bilietai klebonijose ir pas Vyrų Brolijos narius.
Baliuje galima įsigyti lietuviškų knygių plokštelių, ženkliukų.

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 25 d.
19 vai. 30 min. São Paulo arkivys
kupas kardinolas Paulo Evaristo
Arns šv. Kazimiero parapijos sa
lėje atlaikė šv. Mišias STASIO
ŽUTAUTO
mirties
metinėse.
Draug su juo koncelebravo kleb.
P. Daugintis ir kun. Pranas Gavė
nas. Arkivyskupas pasakė gražų
pamokslą, priminė.São Paulo vys
kupų ilgu? metus buvusio šoferio
Sr. Žūtautę, lietuviška, katalikiš-

FAGERBÉ TV VAIDINTOJĄ
Pranas Čepu kaltis, teatro ki
no ir tv artistas Francisco Dantas
slapyvardžiu, o dabar TV GLO
BO „Saramandaia” novelėj pažįs
tamas kaip „Pe. Romeu”, savo
50 metų gyvenimo Brazilijoj ir
47 m. vaidybos proga buvo pa
gerbtas savo draugų, kolegų, ku
rie jam įteikė menišką pergamentą, pasirašę kaip „Vestido de noiva” kolegos.

50 mėtų vedybų sukakties proga sveikinam

MIRĖ DIDELĖ VEIKĖJA
Rugsėjo 24 d. rytą savo na
muose mirė HELENA TEIXERA,
su savo vyru JOAQUIM didėlė
veikėja V. Zelinoj nuo pat šios
srities kūrimosi laikų. Vietinių
Maldos Apaštalavimo moterų djos pirmininkė, šalpos organiza
torė, dalyvavo visuose parapijos
rūpesčiuose ir iniciatyvose.
Budynėse namie, laidojimo mi
šiose ir lydėjimo į V. Alpinos ka
pines dalyvavo daugybės žmonių.

PETRĄ ir ADELĘ ŽARKAUSKUS

linkėdami viso gero.

SKAITYKIT IR PLATINKI?

Marcelė
Putvinskiai
Aduliai

VEIKLOS KALENDORIUS
Spalio 2, Instituto Histórico Geográfico
sesija apie Lietuviu imigraciją. São Paulo.
Spalio 9, Penkiasdešimtmečio komiteto
ruošiama Pavasario šventė.
Spalio 31 - BLB-nės Tarybos-Valdybos
rinkimai.
Spalio 31: Spaudos balius. Ruošia ŠvJuor
zapo Vyrų Brolija.

Sapiių mén. 1 d., 20:00 vai. PLIAS Bra
zilijos skyriaus narių susirinkimas Lietuviu
sąjungos rūmuose, rua Lituania, 67 - Moóca. Tek: 292-1434.
Gruodžio mėn. 3 d., 20:00 vai. PLIAS
Brazilijos skyriaus nariu susirinkimas pas
inž. Algirdą Idiką, rua Maestro Chiafarelli,
736 - Jardim Paulista. Tel.: 282-2919.
Sausio mén. 29 d., 10:00 vai. PLIAS Bra
zilijos skyriaus nariu susirinkimas pas inž.
Leonardą Mitruiį, jo vasarvietėje - Estrada
Raposo Tavares. Tel.: 273-6434 (residencija - SP.).

NOSSA

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
CUABDA CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS, SENHORAS E

• H'ANVAS

MINI-SOMBRTNHAS. TIPO ITALIANO E ALEMÂO.
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