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MARUOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE 1608 M.

Dail. Adomas Varnas

NENUŽENK NUO AKMENS

Nenuženk nuo akmens, o Marija, į
Pušynėly žaliam Šiluvos,
Nes krauju ten ir ašarom lyja,
Nepalik, nepalik Lietuvos,
Nes krauju ten ir ašarom lyja,
Nepalik, nepalik Lietuvos.

K. Grigaitytė
Tas akmuo, tai tvirtovė po kojų,
Nėr jėgos, kas pajudintų jį;
Ten atšvęsim mes laisvės rytojų,
Apraudosim skriaudas ten visi,
Ten atšvęsim mes laisvės rytojų Nepalik, nepalik Lietuvos.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Nenuženk nuo akmens, o Marija,
Piemenėliams pravirkus kadais.
Mes išpuošim šventoves lelijom
Ir nevystančių rožių žiedais,
Mes išpuošim šventoves lelijomNepalik, nepalik Lietuvos.
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ŠEŠIASDEŠIMT ŠEŠI JAV KONGRE- .
SO ATSTOVAI PASISAKO UŽ KUN.
SVARINSKĄ IR KUN. TAMKEVIČILĮ.

kongresmenai Miller ir Feighan yra At
stovų Rūmų Lietuvos Katalikų Religinės
Laisvės grupės kopirmininkai.

Šešiasdešimt sesi JAV kongresmenai
š.m. birželio 23 d. laišku kreipėsi j Sovie
tų Sąjungos generalinį prokurorą A.M.
Rekunkovą prašydami, kad politiniai ka
liniai kun. Alfonsas Svarinskas i r kun.
Sigitas Tamkevičius butų besąlyginiai
paleisti.

Laišką dėl kunigo Svarinsko ir kuni
go Tamkevičiaus pasirašė 41 demokra
tas ir 25 respublikonai. Daugiausia para
šų (10) surinkta iš New Yorko valstijos
kongresmenų: Ackerman, Fish, Gilman,
Horton, McGrath, McHugh, Mrazek,
Schever, Towns ir Wortley.

Laiške kongresmenai teigia, kad kun.
Svarinskas ir kun. Tamkevičius gerai ži
nomi Vakaruose už jų veiklą Lietuvos
Katalikų Tikinčiųjų Teisėms Ginti komi
tete, kurį jie įsteigė 1978 metais. Kon
greso atstovai sako, kad jų žiniomis, ku
nigai buvo įkalinti 1983 metais dėl to,
kad jie pagal sovietų konstituciją naudo
josi savo teisėmis laisvai išsireikšti bei
laisvai išpažinti savo tikėjimą ir dėl to,
kad jie atliko savo pastoracines pareigas
kaip kunigai.

Toliau
valstijas.

Kongresmenai duoda Rekunkovui su
prasti, kad jie žino, jog tie du kunigai bu
vo atgabenti j Vilniaus KGB kalėjimą,
bet dabar jau sugrąžinti į darbų lagerius.
Toliau laiške atkreipiamas dėmesys į
tai, kad 1983 m. gegužės 6-tą dieną kun.
Svarinskas buvo nuteistas 10 metų kalė
jimo bei tremties ir, kad tą pačią dieną
kun. Tamkevičius buvo suimtas. Todėl
pažymėdami praėjusio mėnesio sjkaktis, kongresmenai prašo, kad kunigams
butų suteikta amnestija. To prašydami,
kongresmenai tvirtina, kad jie jungiasi
su bent 120.000 Lietuves piliečių, kurie
yra pasirašą peticijas už kunigų paleidi
mą.
Kongreso atstovų parašų rinkimu
šiam laiškui rūpinosi kongresmeno Ed
ward Feighan (demokratas iš Ohio) ir
kongresmeno John Miller (respubliko
nas iš Washingtono) štabų nariai, arti
mai bendradarbiaujant su Lietuvių Infor
macijos Centro skyrium Washingtone.

C8RM WWBS DENTISTAS

Ohio (7): Dewine, Eckart, Feighan,
Kaptur, Luken, Lukens, Traficant.

Vieno jų įspūdžiai išspausdinti Varšuvos
Ycsava’tuštyje fTolityka"

Ryšium su Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktimi ir 1988 m. įvykstančiu Ki
jevo kunigaikščio Vladimiro apsikrikštiji
mo tūkstantmečiu 1987 m. balandžio
mėn. 30 lenkų žurnalistų lankėsi Vilniu
je, Maskvoje ir Leningrade. Toje išvyko
je dalyvavo ir Varšuvos savaitraščio "Po
lityka" atstovas Adam. Krzeminski, kuris
šio savaitraščio gegužės 16 d. laidoje rašė:
'Prieš susitinkant su Lietuvos kulto rei
kalams įstaigos atstovu (oficialus šios
įstaigos pavadinimas yra kitoks ir ilgas)
mes aplankėm Vilniaus šventoves, buvo
me lenkiškose bei lietuviškose Mišiose,
matėme senas moteris, pardavinėjančias
devocionalijas prie Aušros Vartų, matė
me gerai šildomas, pilnas žmonių cerk
ves ir žvilgtelėjom į religijos istorijos ir
ateizmo muziejų, kuris įrengtas buvusio
je Šv. Kazimiero šventovėje. Taip pat ma
tėme bazilijonų vienuolyną su Konrado
vienute, kurią kaip tik dabar restauruoja
Gdansko "Budimex".

California (6): Berman,Dornan, Lagomarsino, Lantos, Moorhead, Waxman.

Prieš pokalbį dar matėme filmą "Kata
likų Bendrija Lietuvoje" ir sužinojome,
Texas (6): Archer, Boulter, Bryant,
kad Vilniuje veikia 11 katalikų švento
Bustamante, DeLay, Frost.
vių, 8 cerkvės ir viena sinagoga, kad Kau
Illinois (5): Durbin, Hayes, Hyde, Li no kunigų seminarijoje mokosi 120 klie
rikų, kad yra 630 katalikų parapijų, bet
pinski, Porter.
kai kurios neturi nuolatinių klebonų,
Michigan (4): Bonior, Conyers, Levin,
kad tikinčiųjų Bendrija suskirstyta į dvi
Wolpe.
arkivyskupijas ir keturias vyskupijas. Fil
New Jersey (4/: Dwyer, Rinaldo, Roe, mas parodo gražias atnaujinamų švento
Torricelli.
vių fotografijas ir pateikia sausas infor
Massachusetts (3): Atkins, Frank, Mav- macijas: valstybinės spaustuvės išleido
200 puslapių katalikų kalendorių 5.500
roules.
tiražu ir baigia lietuviškos liturginės mal
Pennsylvania (3): Clinger, Coughlin,
daknygės spausdinimo darbą 160.000 ti*
II
Ritter.
ražu .
Maryland (2): Hoyer, Morelia.
Pokalbis su Juzėnu
Minnesota (2): Sabo, Sikorski.
Lenkijos žurnalistai kalbėjosi su kulto
Virginia (2): Bateman, Bliley.
reikalams įstaigos vedėjo pavaduotoju
Edvardu Juzėnu, kuris j klausimą, ar ry
Washington (2): Lowry, Miller.
šium su vykstančiu Sovietų Sąjungoje
Po vienas Kongreso atstovas iš šių
persitvarkymu ("perestroika") pasikeis
valstijų pasirašė laišką; Arizona Udall; Colorado — Schroeder; Connecti valdžios nusistatymas religijos atžvilgiu,
cut — Johnson; Florida — Smith; Hawaii atsakė: "Greičiausiai irtai bus peržiūrėta.
— Akaka; Indiana — Sharp; New Mexico Turite suprasti, kad krašte yra svarbesnių
-- Richardson; North Carolina— Clarke; reikalų negu religija. Nenoriu būti prana
šu". Dabartiniai įstatymai neleidžia mo
Oklahoma — Inhofe; Utah — Owens.
kyti vaikų katechizmo grupėmis. Pirma
jai Komunijai vaikus gali paruošti tik tė-
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vai. Kunigas vaikus išegzaminuoja.

Į klausimą, kas atvyks į Lietuvos krikš
to minėjimą E. Juzėnas atsakė: "Atvyks
ortodoksų atstovai ir delegatai iš užsienio.
Jus turbūt domina klausimas, ar atvyks
Popiežius... Mano nuomone, neatvyks,nes
nėra bendros bazės. Kliūti sudaro Vatika
no radijo transliacijos lietuviu kalba, ins
trukcija apie išsilaisvinimo teologiją, ne
išspręstas Vilniaus vyskupijos sienų klau
simas ir Vatikano ryšiai su prieš sovietus
nusistačiusiais lietuviais emigrantais".
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PAREIŠKIMAS
1987 m. Lietuvos tikintieji katalikai
minės 600 metu jubiliejų nuo krikščio
nybės j vedimo Lietuvoje. Per 600 metu
krikščioniškasis mokslas giliai įsišaknijo
mūsųrLietuvoje. TSRS konstitucija ga
rantuoja sąžinės laisvą ir religiios laisvą,
bet ateizmo aktyvistai šią konstitucijos
garantiją paverčia niekais.

1. Tikinčiųjų tėvu vaikai mokyklose
persekiojami už viešą bažnyčios lanky
mą, jie prievarta įrašomi j ateistines orga
nizacijas prieš tikinčiųjų tėvu valią. Neįsi
rašantiems grasinama, kad negalės įstoti
Lenkij dienraštis
į aukštesnes ir aukštąsias mokyklas. įsira
Lenku korespondentai kalbėjosi ir su
šiusiems draudžiama atlikti religines
lenku kalba Vilniuje leidžiamo dienraščio
pareigas, turi slapstytis ir taip iš jaunu
"Czerwony Sztandar" redaktoriumi Sta
dienu verčiami veidmainiauti. Tai skau
nislovu Jakučiu ir poetu Edvardu Mieže
di musu visuomenės klaida.
laičiu. Jie abu yra Lietuvos komunistu
2. Įvairūs tarnautojai, mokytojai ne-partijos centro komiteto nariai. Taigi
gali viešai atlikti savo pareigu, kaip reika
Lenkijos žurnalistai sėmė savo žinias iš
lauja ju įsitikinimai ir sąžinė. Todėl jie
oficialiu valdžios šaltiniu.
priversti vykti atlikti religines pareigas į
Iš S. Jakučio A. Krzeminski sužinojo,
tolimas vietas, kur ju niekas nepažįsta,
kad jo (Jakučio) redaguojamas laikraštis
arba tuoktis, vaikus krikštyti naktimis,
yra spausdinamas 50.000 tiražu, kurio
lead niekas nepamatytu. Tikintieji moky
pusę gauna Sov. Sąjungos prenumerato
tojai turi kalbėti prieš savo sąžinę — ateisriai, 22.000 yra siunčiami j Lenkiją, o li tiškai, o LTSR konstitucijos 50 str. ga
kutis yra pardavinėjamas spaudos kios
rantuoja sąžinės laisvą. Kai atsakingą vie
kuose. Vilniaus universitete yra 17.000
tą užimantis žmogus palieka žmoną, vai
studentii. Paskaitos skaitomos lietuviu
kus ir sudaro naują šeimą, tai laikoma as
kalba, išskyrus matematiką, fiziką irtei- meniniu reikalu ir už tai jis nebaudžia
są, kur yra dėstoma ir rusiškai. Polonismas, o jei valstybės tarnautojas viešai at
tikos nėra. Mokytojus 106 mokykloms
likinėja religines pareigas, jis žeminamas.
su dėstomąją lenku kalba paruošia peda
3. TSTS konstitucija garantuoja visu
goginis institutas. Vilniuje veikia mėgė
jiškas lenku teatras ir folklorinis ansam piliečiu lygiateisiškumą. Bet kaip yra
konkrečiame gyvenime? Ateistams vis
blis "Wilia".
kas: spauda, radijas, televizija... o tikin
Didžiausia šio straipsnio dalis yra pa
tiesiems prie siu komunikacijos priemo
skirta Ortodoksu bendrijos būklei Sov.
nių draudžiama prieiti. Po II Pasaulinio
Sąjungoje. Viskas aprašyta pagal oficia
karo tik dalis tikinčiųjų seimu galėjo įsi
lius valdžios šaltinius.
gyti maldaknyges ir katekizmus. Ateis
Turistu dėmesiui Krokuvos savaitraš
tams tarnauja visos mokyklos, pradedant
tis "Tygodnik Powszechny" gegužės 24
vaiku darželiais ir baigiant universitetais,
d. laidoje pranešė, kad Vilniuje buvo ati o tikinčiųjų šeimų galėjo įsigyti malda
daryta pirmoji privati krautuvė, kurioje
knyges ir katekizmus. Ateistams tarnau
yra pardavinėjami rūkytos mėsos gami
ja visos mokyklos, pradedant vaiku dar
niai. Deja, j Kanadą muitinė įsileidžia tik želiais ir baigiant universitetais, o tikin
mėsos konservus.
J.B.
čiųjų tėvu vaikus pamokyti katekizmo
draudžiama net bažnyčioje, už mokymą'
LIETUVOS KUNIGŲ RAŠTAS
kunigai baudžiami. Tikintiesiems nelei
GORBAČIOVUI
džiama rengti ekskursijų, pasinaudoti au
tomašinomis, net taksiais negalima vykti
TSKP CK genetiniam sekretoriui
j atlaidus, pvz. į Šiluvą. Žemaičiu KaivaMichailui GORBAČIOVUI
Lietuvos kataliku Bažnyčios Kauno
riją. Ne visuomet tikintiesiems leidžiama
arkivyskupijos kunigu
ligoninėje, senelių invalidu namuose

'— ..............................

,
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prieš mirtį ligoniui pakviesti kunigą. Ne
leidžiama pasimelsti prie tikinčiojo pašar
vojimo salėse, kaip įprasta katalikams.
Paminėta tik keletas faktu.
4. Pagal LTSR konstitucijos 50 str.,
Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet gy
venime yra kitaip: kai vyskupai ar vysku
pijų valdytojai skiria ar iškelia iš parapiji
kunigus, religijų reikalų įgaliotinis, kaip
ateistinės valdžios atstovas, trukdyda
mas Bažnyčios gerovei, galutinai apspren
džia kunigų parapijon skyrimą ar iškėli
mą, kandidatų į vyskupus ar vyskupijų
valdytojus parinkimą, dėstytoju į kunigų
seminariją paskyrimą, kandidatu į kunigų^seminariją priėmimą ir,, leidžiant per
mažą skaičių ju priimti, yra didelis kuni
gų trūkumas. RRT įgaliotinis kišasi į Baž
nyčios vidaus reikalus: kunigų tarybų ir
konsultorių kolegijų sudarymą; civilinės
valdžios pareigūnai kišasbnet į pamaldas
— kodėl tas, o ne kitas kunigas laikė pa
maldas, kodėl, melstasi už kenčiančius
kunigus kalinius... Kišasi net į šeimas j
bažnytiniu komitetų sudarymą...

5. Krikščionybė Lietuvoje pirmiausia
buvo įvesta Vilniuje, todėl Vilniaus kate
dra yra krikščionybės Lietuvoje lopšys,
ir ši šventovė yra iš tikinčiųjų atimta. Šv.
Kazimieras yra Lietuvos globėjas, o jo
vardo bažnyčia Vilniuje paversta ateiz
mo muziejumi. Tai pasityčiojimas iš ti
kinčiųjų.
6. TSRS yra įsipareigojusi laikytis Vi
suotinės žmogaus teisių deklaracijos, ku
rios 18 skyr. pasakyta: "Kiekvienas žmo
gus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos
laisvą. Ši teisė apima ir laisvą išpažinti sa
vo religiją arba įsitikinimus pavieniui ar
ba kartu su kitais, viešai arba privačiai
mokslo skelbimu, pamaldomis ir religinė
mis bei ritualinėmis apeigomis".

TSRS taip pat yra įsipareigojusi laiky
tis Helsinkio konferencijos susitarimu,
kuriu VII skyr. pasakyta: "Dalyvaujan
čios valstybės sąžiningai vykdys savo įsi
pareigojimus pagal tarptautiną teisę ati
tinkančias sutartis ir kitus susitarimus,
kuriuose jos dalyvauja". Todėl aukščiau
išdėstytos tikintiesiems skriaudos yra nu
sikaltimas tarptautiniams įsipareigoji
mams.
7. Kai kunigai ir tikintieji jiems daro
mas skriaudas ir šmeižtus iškelia viešu
mon, jie kaltinami Tarybų Sąjungos šmei
žimu ir yra teisiami, kaip antai kunigai;
Alfonsas SVARINSKAS, Sigitas TAMKE
VIČIUS, Jonas Kastytis MATULIONIS
ir kai kurie katalikai pasauliečiai yra nute oti už tikinčiųjų teisių gynimą. Prašo
me juos paleisti laisvėn.

Jus, kaip Valstybės Vadovą, prašome
paminėtas ir kitas antikonstitucines ne
geroves pašalinti ir tikintiesiems daromas
skriaudas atitaisyti.

(Pasirašė 88 kunigai, Red.).
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GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS
i

Ne nu ženk nuo akmens u, Marija,
Pušynėly žaliam Šiluvos,
Juk krauju ten ir ašarom lyja,
Nepalik, nepalik Lietuvos.

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)
□ Šitaip gyventi baisu: viauj ne tik tikėjimas,
naktį priimta Komunija; ne tik tebeskambanti ausyse
katakombų, šventųjų požemių šventa giesmė, —
viduj — pats Dievas, prasišviečiantis pro kiekvieną ląstelę, —
o ant galvos šalmas su imperatoriaus herbu,
rankoj ietis, už juostos kalavijas
ir pareiga būti sustingusia statula
valdovo rūmuos, kareivių kohortoj,
ir prievartinis šauksmas: "Vivat, crescat et florescat"
tiems, kurie pūva, žudo ir nebežydės niekada..

Dusliai sudunda vargonai, pasigirsta
giesmė, prasideda Suma. Taip viskas iš-Jlminga ir šventa. Pakylėjimo tyloje,
yg vieversiu čirenimas, suskamba varpo
jai. Ten kažkam per veidą rieda ašaros,
en jaunos akys prašančiai žiūri j stebu■dingąjį Marijos paveiksią.

Jau lenkiasi galvos, ir Širdys kukčioja.
"Viešpatie nesu vertas,kad ateitum į
nano širdį". O mano Viešpatie.

Neklausė niekas tavo, berneli, valios ar noro —
gražių, nuaugusių vyrų gvardijai reikia.
Cezario palydai, saugumui, sargybai.
Neklausė tada, kuo tiki ir kuo gyveni,
o liepė, rikiavo, įsakė, pastatė.
O jeigu paklausė, sulaukė — "TIKIU VIENĄ DIEVĄ",
ir ėjo j galeras, ėjo liūtams j nasrus,
ėjo tie gražūs nuaugę gvardiečiai
— j Viešpaties Dievo Gvardiją danguje.

0 kaip sutilps prie Dievo stalo, prie
altoriaus groteliu, tokia daugybė išalku■ių Dievo duonos? Todėl ir tiesiasi bali ar raštuoti rankšluosčiai per šventovę,
>er šventorių, klaupiasi žmoneliai ant
mėlio ar ant kieto tako, glaudžiasi prie
ino audinio, kvepenčiu saule ir vėju, pajarbiai priima Švenčiausiąjį iš kunigo
ankų.

Ėjo ir kartu liko mylimaisiais tiems,
kurie žūdavo frontuos jauni — be jokio reikalo —
ar ardavo dainuodami laukuos
kartu su vyturėliais pavasarį,
atgimdami nenugalimaisiais
ir prismeigiančiais kiekvieną drakoną aštria ietim.
Buvo tūkstančiai didvyriškų šventųjų JURGIU,
r
J Prie kryžiaus ateina senukai,
ateina, kai nieko nebelieka —
išbarstyta, iššvaistyta viskas, nebereikalingas niekam patsai.
Po kryžium ateina, kai vargas
kryžium užgula, užgriūva, prislegia.
Tikėti pradeda, kai apgauna visi,
ir dori būti pasiryžta,
kai nusidėti jau nebegali,
kai apleidžia pagundos ir jėgos.
Žegnojas ir meldžias, kai trenkia perkūnas
ir rūmai subyra skeveldrom mažom..

Milžiniška procesija

Iš sakyklos nuskambėjus paskutiniam
jamokslininko žodžiui, jau pasiruošta
procesijai. Vėliavų miškas. Altorėliai,vyų ir moterų nešami, su Marijos ir šven
uju paveikslais, lydimi baltais drabužiais
ipsirengusių mergaičių. Saulėje-plevėsuoa kaspinai, linguoja jurginais išpuošti žai vainikai.
Žmonės, lyg rugių laukas, susiūbuo
ja eisenoje. Priekyje po baldakimu di
delio būrio dvasiškių apsupta spinduliuo
ja monstrancija, o iš mažų mergaičių
rankų byra rudens gėlės. Gailingai gau
džia varpai, susiliedami su džiaugsmin
gai plaukiančia giesme. Giedanti minia
apsiaučia šventovę, valandėlei stabteli
prie Marijos statulos, stovinčios alyvų
medžiais apsuptoje aikštėje. Grįžus
šventovėn, smilkalo dūmams kylant,tei
kiamas iškilmingas palaiminimas

Jaunystėje buvo ką mylėt ir be Dievo,
jaunystėj rodės geriau, kai Dievo arti nėra,
arba — kai Jis nemato, nežiūri, nežino.
Jaunystėj yra kur dairytis,
yra kur save parodyt :nuogą kaip Apoloną ar ginkluotą kaip Marsą...
O STEPONAS atėjo — diakonas, jaunas , gražus.
Iš paties ryto. Kartu su pirmaisiais.
Tarnavo dalydamas duoną,
žavėjo, sviesdamas žodį kaip ietį.
Matė dangų aukštai — nes nešiojo savy,
matė angelus Tenai — pats buvo vienas iš jų,
matė Kristų Tėvo dešinėj — nes nieko gražesnio nėra
už jauną Dievo STEPONĄ šalia Kristaus.

Palapinių fiestas

Pagaliau pamaldos pasibaigė, ir visi
skuba pailsėti, pavalgyti, nes nuo 12
12
vai. nakties nieko burnoj neturėta. Sto
vi palapinių miestas, kur kvepia visokios
gėrybės. Vežimuose sėdėdami ūkininkai
gardžiai užkandžiauja. Vėliau jie stovinė
ję, apžiūrėdami maldaknyges, rožinius,
skareles, žaislus. Senovėje ten slėpdavosi ir maldaknygė "Aukso altorius".
Palapinių centre sukasi karuselė, pil
na vaikų. Visų dideliam juokui su jais
važiuoja išsipūtusiu veidu elgeta su sa
vo maišais, kurie bevažiuojant atsidaro,
ir visokios gėrybės byra į visas puses.
Nesustabdysi karuselės, nors plyštum
bešau kdamas-

IMOVEIS

AOVOCACI
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL

FONE:

Direito T'RA'B ALISTA
Av.

Novo

Horizonte,

213

VENDAS -

COMPRAS

-

Conj.

449-4379
Vila

ADMINISTRAÇÃO DE .BENS
Sacadura

Cabral

-

S.

Andrė
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LI ETU VA

Bradunas

ŽEMĖS TRAUKA
Tartum akmuo nuo žemės guolio

nenuilstamą Urugvajaus lietuviu misijonierių

Pakilti negaliu.

KŲN. JONĄ GIEDRI

O dylanti delčia mėnulio

gimtadienio proga (VI 11.29 d.), linkime geros
sveikatos, vaisingo darbo lietuviu tarpe ir gau
siesi Diievo palaimos.

Groja sidabro rageliu.

Groja negirdimai, bet groja —
Dangų svaigina rageliu,

"ML" ir S. Paulio draugai

Ir ž vaigždės p uldam os p tasn oje

Liepsnotu drugeliu.

DAR TOLIAU
Senasirvin tės kra n to
Švedų kapuos

BATTESiMO 6o CENTENÁRIO
L1TUANIA

BATTESIMO 6° CENTENÁRIO
LHCANIA•
ngg

BATTESIMO 6° CENTENÁRIO

L,WANIA

3000

Vienišos pušys ošia
Žu vedų žodžius.

Ir nesupratom,

Nesužinojom,
Kaip sunku bus atgulti

Dar toliau nuo tėvynės.

UŽ V/SĄ G/WÇ
Iš įkapių atpažinę,
Pašlakstėm vandeniu,
Užprašėme mišias

Už..mirusius ir užmuštus,
Už visą giminę...
Kurgi nešies

Jų šaltą urną
Šiltuos delnuos P
Moliu ir pelenu
Paliesk man burną,

Ir niekas nežinos,
Kad savo įkapes renku

Vatikano išleisti Lietuvos krikšto 600 metų sukakties proga pašto ženklai.

Po vandens ir ugnies apeigų.

"ŽMOGAUS TEISIŲ" KONFERENCI
JA MASKVOJE

Sovietų Sąjunga oficialiai pasisiūlė
Vienos konferencijos delegatams Mask '
voje suruošti tarptautini suvažiavimą
"humanitarinėms problemoms" svarsty
ti. Šį pasiūlymą "Laisvės radijo" biulete
nyje išsamiai komentavo Ronald Eggles
ton (1986 m. gruodžio 4, 11, 18).

delegatas Kovaliovas, išsisukinėdamas at
sakė, kad konferencija vyksianti pagal
visus "tarptautinius standartus" ir kad
"mes nebijome kritiškų baisų". JAV delegaci jos vadovas Zummermann'as pa
brėžė, kad jei NGO ir emigrantų grupėms
nebus leista dalyvauti Maskvos konfe
rencijoje, joje nedalyvaus jokia Vakarų
valstybė.

jų narius sovietai laiko kalėjimuose ar
psichiatrinėse. Sovietų delegacijos vado
vas Kašlevas atsakė, jog nėra taisyklių,
kad kai kurios organizacijos turi dalyvau
ti. Ir Sovietų Sąjungoje yra žmogaus tei
sių organizacijų, tvirtino jis.

Kašlevas visai kitaip kalbėjo čekų laik
raščio Prace (1986.XII.10) koresponden
tui. Jis nusiskundė, kad JAV delegacija
Tas pats klausimas iškilo vėliau. Ausatsiveža j konferencijas įvairiuose kraš
l pagrindini vakariečių klausimą — ar trų anti-branduolinės "taikos grupės"
tuose "daugelio antisocialistinių, antisoSovietų Sąjunga leis toje "humanitarinė atstovas paklausė sovietų, ar jo grupei
vietinių, zionistinių organizacijų atsto- 1
je" konferencijoje dalyvauti "NGO"
bus leista dalyvauti Maskvos konferenci
vus, disidentus, ir panašius elementus. Ji
(nevaldiškoms) organizacijoms ir emijoje ir ar jiems bus leista susitikti su neo
sumobilizuoja visus antisovietinius triukš
grantų junginiams? — sovietai taip ir
ficialiomis sovietų organizacijomis? Jis
madarius".
nesuteikė aiškaus atsakymo. SSRS-os
pridūrė, kad kai kuriuos tų organizaci
Vakarų delegatai taip pat pareiškė,
kad jei tokia konferencija Maskvoje įvyks
nevaldiškoms grupėms Maskvoje turėtų
būti suteikta tokia pati judėjimo laisvė,
kaip Vakaruose. Tai reiškia, kad jiems
turi būti leista susitikti su sovietiniais pi
liečiais ir organizuoti savo pačių rengi
nius, kaip Vienoje, Berne ir Otavoje.
Taip pat klausiama, ar sovietai leis surenc
ti lygiagretų forumą. (ELTA/

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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JAUNYSTĖ - TIK TRUMPAS SAP
NAS GYVENIMO SLINKTYJE

Ir man kažkada rodėsi, kad galėsiu
apimti visą pasaulį glausdama gyveni
mo džiaugsmus širdyje. Buvau drąsi,
nieko nebijojau. Užgimusi tėvų tremti
nių santuokoje Sibire, jiems iš ten pa
bėgus, pačią jautriausią vaikystę pralei
dau Krokuvoje kalbėdama lenkiškai.
Tik 1918 metais, kai tėvelis po Pirmo
jo Pasaulinio karo atgabeno mus į ZÒVQ
tėviškę Lietuvon, pradėjau kalbėti lietu viską i.
► v

Lietuva — mano tėvynė. Aš ten ISaugau, subrendau, baigiau vidurinį ir
augštąjį mokslą. Ten mano tėvai, gimi
nės, visi buvo dideli patriotai savo
krašto, jie visi buvo prieš didžiosios
Rusijos Caro priespaudą kovodami vi
sais būdais už laisvą lietuvišką žodį.
Nei kalėjimai, nei tremtis neatbaidė.
Taip mano senelis Stanislovas Didžiulis
ir jaunesnis sūnus Antanas dėl to buvo
ištremti iki gyvos galvos tremtin į Sibi
rą atėmus bajoro teises Caristinėje Ru
sijoje, Antanui, mano tėvui pasisekė iš
sprukti 1911 metais. Senelis tik 1917
m. po revoliucijos, iš ten išvyko j Krimą, kur tuo metu buvo prigludusi Liud
vika Didžiulienė — žmona su dukteri
mis.
Tai tik vienas iš kukliausių epizo
dų ar pavyzdžių kovoje už iietuvsšką
žodį. Už žodį, kurį teko ekskursan
tams išgirsti Lietuvą lankantiems.
Ten gi lietuviai kalba tik lietuviškai; ,
Ten spausdinamos lietuviškos kny
gos, ten vaikai kalba lietuviškai. Ten
"Amžių Lietuva dar gyva." Ir lietu
viai myli Lietuvą. Jie didžiuojasi viso
se Sovietų Respublikose duodami ge
riausius sportininkus, šokėjus, dainininkus, savitu menu žavėdami pasaulį
šiandieną, deja URSS - CCCP vardan.
JAV-ėse, Kanadoje, Australijoje lietu
viai nesnaudžia.

O mūsų jaunimas skaistusis? —
Kuo pasireiškia? Kur jo balsas? Kur
jo dabartis Lietuvai?

Brazilijos jaunimas baidosi lietuvių
kalbos, kaip "velnias kryžiaus". Na-

Už a. a.

Mirties metinių proga bus atlaikytos rugsėjo 6
d. 16 vai. šv. Kazimiero parapijoj per Šiluvos
šventę.
~—-------- ---- Vadinamai Brazilijos Lietuvių Sąjun
muose visi tik portugališkai susikaioa
gai irgi turi būti aišku ko jie siekia,
su tėvais, pačiose lietuviškiausiose čion
kokie jų tikslai. Jie yra Pas. Lietuvių
atvykusiose šeimose. Neliečiu mišrių
Bendruomenės padalinys Brazilijoje.
šeimų. Kodėl? Ar laukiate "svetimo
Jie nėra registruoti, neturi savyje jo
bizūno" kuris uždraustų lietuvišku žo
kių įstatų, bet'frasišiaušimui", kaip
dį tarpusavyje, lietuvišką spaudą, mū
"gaidžiai šoksta į akis", Aprimkite.
sų tautai brangius minėjimus? Nejaugi,
Jūs esate Br. Lietuvių Bendruomenės
bene 5-toje kartoje dar slypi "baudžiau
ateitis. Turite savyje susitvarkyti ir vi
ninko dvasia?
sada bet kokiam posėdžiui Br. L. Ben
Brazilija. Didinga Pietų Amerikos
druomenės Valdybos siųsti savo atstovą
turtingiausia šalis. Šiandieną laisvai ga
ar atstovus. Privalote turėti savo tarpe
li kalbėti, rašyti, kritikuoti ir prašyti
bent vieną narį susikalbantį ir supran
ko panorėsi. Tik mūsų vadinamas Jau
tantį lietuviškai, nes Valdybos posė
nimas, kuris buvo savo laiku, man
džiai yra protokoluojami lietuvių kal
prieš 40 metų atvykus Brazilijon, šian
ba ir vėliau jie siunčiami j Pasaulio Lie
dieną jau antroji karta yra absoliučiai
tuvių Bendruomenės centrą S. Ameri
pasivi lietuvybei ir savo tautinį statusą
kon.
uždarė j "kraičių kuparą".
Jūsų pageidavimai gali būti įduoti
Ženi Ža r kaus kaitė atsiliepė, net la
tik per Br. L. Bendruomenės Valdy
bai netaktiškai paminėdama a.a. Joną
bą, kurie, reikalui esant yra apsvarsto
Antanaitį — savo laiku buv. Br. L.Są
mi ir pačios Tarybos specialiame posė
jungos pirmininką, esą jo dėka V.
dyje.
Anastacio lietuviai neteko savo būsti
Daug prišnekėjau, gal viens kitas su
nės. Velionis nenusinešė jos su savimi
pranta ką norėjau pasakyti, bet mano
į Amžinybe. Br. L. Sąjunga tebėra ga;
šauksmas į Jus, lietuvių kilmės jauni
ji ir stipri — rūmai tebestovi atremon
me — Be lietuvių kalbos — esate tik
tuoti, patogūs. Kodėl toji pat Ženi,
nesusitaria su Br. L. Sąjunga ir ten lie atmatos Lietuvai. — panašūs peliūkščiams kurie neša į savo lizdą vogtą
tuviams neįsteigia lietuvišką mokyklė
maistą.
lę, savaitgaliais lietuviams pobūvius?
Išaugusi Lietuvoje, subrendusi, ište
Esu tikra, kad susitarus diplomatiniu
kėjusi, iškentėjusi karą, šiandieną gyve
mandagumu viskas pasiekiama. Tik be
nimo saulėlydyje dar kalbu j Brazilijos
jokių "temperamentingų išsišokimų",
lietuvių jaunimą, kaip j "mikrofoną"
kaip panelei advokatei turi būti aišku,
— o balsas dingsta kasdienybės porei
kaip nuolatinei S. Paulo gubernatūrokiuose neapčiuopiamas — paskutinis
je ilgametei sekretorei. Tarp kitko, at
nuoširdūs kvietimas — be laukiamų sve
leiskite mano smalsumą — panelė Že
čių ~ Be atgarsio.
ni Žarkauskaitė kiek ir kuo yra prisi
dėjusi dirbdama gubernatūroje S. Pau
lo megalopolio lietuvių atveju? Guber
natoriai keitėsi, o Ženi vis likdavo.
Įdomu šiuo atveju sužinoti, kuo savo
AŠ NUTYLĖSIU...
įnašu pasitarnavo lietuvių kolonijai S.
kai nutils vėtra ir paskutinis lapas
Pauly?
nukris,
kaip išgyvento gyvenimo lapas — mirtis.
Tyliai, tyliai nulinks gaivos —
kaikas ašarą nubrauks.
Tik balandėliai dar lange lauks
grudeUtį $ gyvos delno saujos.
Sauja buvo dosni - nebuvo j<as ją
panaudos —
Taip ir debesyse skrieja praeities
prisiminimai pavėjui —
Tokie sudėti, tokie gražūs, tokie pilki
Be spalvos.
i
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RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ
NAUJIENOS
už VALERIJĄ SADAUSKAITĘ CANGA

Kadaise buvusi ištaikinga Brazilijos
ostinė — Rio de Janeiro — dabar apsupm šimtų "favelų"(pavojingų lūšnų, dėl
ten įsikūrusių narkotrafikantų ir jiems
panašių gangsterių).

mirties metiniu proga (IX.13) bus atlaikytos
sekmadieni, rugsėjo 13 d. 16 vai. Šv. Stepono
bažnyčioj, V. Anastazijoj.
Giminės ir draugai prašomi dalyvauti.

Tiesa, garsusis "Cristo de Corcovado"
ten, išskėstom rankom tebelaimina ir
drąsina visus didmiesčio gyventojus —
ir turtuolius ir vargdienius.
Brazilija, išviso, randasi keblioje
• ekonominėje padėtyje, ir yra niekam
neaiški artima ar tolimesnė ateitis.

Lietuviai sumažėję skaičium, tvirtai
dar laikosi dvasiaFdėka retkartinio tar
pusavio susitikimo,bendrų lietuviškų
pamaldų.

Rijuj ypač veikia 3 brolių Gaulių šei
mos ir gausi — keturių seserų ir dviejų
Vyčų — brolių giminė. Jiems daug pa
deda Bažnytinio komiteto narės.
Petropoly naujame apartamente,
Rua Monsenhor Bacelar, 31, apto.363,
gyvena Aušros ir Adolfo Otto Simkevičiaus šeima, kuri ir dosniai prisideda
prie bendrų Rijaus lietuvių reikalų ir
mielai, iš tolėliau,atvyksta j lietuviškas
pamaldas, j Rijų.
Praeito savaitgalio lietuvių susitiki
mai (VIII. 16) ir Šv. Onos Bažnyčioje,
ir prie "Nova Kage" Kom. Kazimiero
Gaulios sėkmingai veikiančios spaustu
vės, buvo labai prasmingi.

J

Manoel Canga su dukrom
Povilas Pipiras ir šeima

Buvo pašarvotas Butkaus šermeninėj
išlydėtas iš Šv. Antano parapijos baž
nyčios ir palaidotas Sv. Kazimiero lie
tuviu kapinėse liepos 6 d.

Ponia Aušra Šimkevičiene, p. Bro
nė Vyčaitė ir p, adv. Antanas Gaulia,
garbingai ir dosniai įsipareigojo brolio
ligonio dažnesniam lankymui. O tas
Liūdesyje liko sūnus Algimantas,
yra labai ir gražu ir svarbu, net būtina,
marti Birutė, dukterys Giedrė, Dalia,
nes p. Babicko ligos eiga nieko gero ne
Gražina, žentai James, Romanas, 5
žada, o jis pats jau (dėl galvos svaigulio;
anūkai, kiti giminės bei draugai ir pa
iš namų kojos neiškelia.
žįstami taip pat Sanpaulyje.
Petras Babickas yra labai dėkingas
DOMICĖLĖ GENEVIČIŪTĖ AMir už Braz.Liet.B-nės pirmininko, p.inž.
Aleksandro Valavičiaus ,pas jįatsiianky- BRAZEVIÔIENÉ mirė rugpjūčio 12
mą.
dieną Santos mieste turėdama 80 me
tu. Buvo gimusi Kaune 1907 m. Brazi
Reikia tikėtis, kad ištvermingosios
lijon atvyko 1927 metais ir čia ištekė
Rijuus lietuviškos šeimos — ir ateity
įstengs savo tautines-religines tradicijas jo. Gyveno Mokoj ir lankė šv. Kazimie
palaikyti, o taip pat ten besilankančius ro parapiją. Prieš keletą metu persikė
tarpkontinentinlus lietuvius svečius.kaip lė gyventi j Santos.
nors priimti ir miestą aprodyti.
Buvo sudeginta V. Alpinos kremato
Vila Izabel ligoninėje buvo aplankytas riume. 7-tos dienos mišios buvo šv. Ka
daug Rio lietuviams nusipelnęs adv.Er zimiero parapijoj rugpiučio 19 d.

nestas Petraitis.

Nuliūdę liko sūnus Pranas su šeima
ir duktė Janete.

Buvęs "Rio žinių" korespondentas
Netekome dar vienos geros tautie
dėkojo jį aplankiusiems. Jis tikisi neuž
ilgo turėti sėkmingą operaciją, o po to
tės ir parapietės. Dievas teduoda jai.
grįžti į daug sveikesnį, ramesnį, sauges amžiną džiaugsmą.,
. . :
Tarp kitko, paminėtina, kad "Nova
nį Guarujá kurortinį miestą, pas Žmo
Kage" ryžtasi atspausdinti 10.000
ną, ponią Haliną, São Paulo artumoje.
RUGSĖJO MĖNESIO
Petro Perkumo paveiksliuku, su užra
GIMTADIENIAI
Gausios Dievo palaimos Rijaus tau
šais įvairiom kalbom, Petro Perkumo
tiečiams, o ypač ligoniams ir suseno^
mirties 50-mečio proga.
Sveikiname savo narius, kurie šven
siems, tarp kurių "Matriarkei" Uršulei
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
Adv. Antanas Gaulia, vos grįžęs iš
Gaulienei".
daug sėkmės.
Lietuvos,daug ko įdomaus papasakojo
KPU.
iš savo asmeninių — tokių ar kitokių
0'1/09 - Aleksandras Boguslauskas
įspūdžių.
01/09 — Flavio Bacevičius
02/09 — Magdalena Buitvydas
Kun. Petras Urbaitis, ačiū Vyčų šei
MARIJONAS VALEIKA
04/09 — Ana Emilia de Oliveira
mos pavėžinimams, spėjo aplankyti ir
Silickas
mirė siu metų liepos 1 d. Buvo gimęs
tolokai gyvenantį (Duque de Caxias,
Panevėžio apskrityje. Po karo su šeima 06/09 — Aniele Dutkus
RJ.) rašytoją Petrą Babicką, ir jam,
06/09 — Nazareth Pimenta Ambraze
atvyko Brazilijon, gyveno V. Zelinoj
vargdieniui, įteikė 200 d oi. gautus ir
vičius
ir, kaip sakoma, čia kepė juodą duoną.
JAV-bėse ir Kanadoje.
1962 m. išvyko j JAV-bes ir gyveno 09/09 — Wanda Greičius Buono
Petras Babickas ateityje bus dar daž
Cicero mieste. Vėliau persikėlė į Hun 15/09 — Ljubomar Pjevac
niau lankomas, nes jo sveikata ir mūsų
22/09 — Helena Godliauskas Baužys
tington Beach, Cal ifornijoj.
lietuviškas broliškumas to reikalauja.
23/09 - Stasys Gervetauskas
24/09 — Antonio Šiaulys
25/09 - Elena Leitas
25/09 - leroslav Aradzenka
30/09 — Zofija Mikalkenas
30/09 — Nelson Daniliauskas

Sąjunga - Aliança
Valdyba
CHOPP - PIZZA -QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062- Bom Retiro-Teí. 223-2333

l
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MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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GARBĖS

MIŠIOS ŠV. KAZIMIERO PARAHJOJ
ŠILINIU PROGA

SALOMĖJA

bus rugsėjo 6 d. 16 vai. Jos bus auko
jamos už Stepą Narušj. Taip pat prisi
minsime ir Uršulę Laučienę 10 mirties s
metinių proga (1977.IX.8 d.)
CASA VERDÉJ nebus pirmojo sek
madienio mišių.

LEIDĖJA

y

N AR ŪSIENĖ

Vyro a.a. STEPO NARUŠIO mirties metinių proga
(IX. 8 d.)
Širdingai dėkojame mielai "ML" talkininkei už au
ką spaudai ir mielai prisimename musų spaudos ben
dradarbį Stepą Narušj.
Administracija
WEEfflSKX'!

KUN. PRANAS GAVĖNAS

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIU ŠVENTE

sveikina visus su Romos vaizdu korte
le ir Lietuvos 600 metu Jubiliejaus
Vatikano pašto ženklais.
Iš Caracas skambino, kad bus na
mie šj šeštadieni, rugsėjo 5 d.

PAKEITĖ MŪSŲ GATVĖS VARDĄ

Neoficialiai sužinojau, kad musu in
dėniškos gatvės vardas "Juatindiba"
buvo pakeistas. "DIÁRIO OFICIAL"
paskelbė, kad dabar vadinsis JUVEN
TUS vardu. Kai kur jau galima matyti
naujas gatvės vardo iškabas. Kol galu
tinai naujas vardas įsigalės dar užtruks
keletas metu. Tai gali būti galingo klu
bo savivaliavimas, kuris atneš daug
sunkumų dokumentų pakeitimuose.
Iš kitos pusės, gatvės vardo ištarimas
bus lengvesnis.
RUGSĖJO AŠTUNTOJI

Tautos šventė, Rugsėjo 8 d., mus nu-,
kelia j tolimos praeities laikus, kai Lietuva buvo ne tik laisva, bet didelė ir galin
ga valstybė, kurios sienas skalavo Balti
jos ir Juodosios jūros bangos. Tai buvo
kai Lietuvą valdė Vytautas Didysis, kai
Lietuvos vardas plačiai skambėjo po visą
Europą.
Rugsėjo 8-ji, Vytauto Didžiojo karū
navimo diena. Kunigaikštis Vytautas bu- è
vo pats ryškiausias ir daugiausiai išgarsėjęs istorinės Lietuvos valstybės vyras ir
<
kariškas lietuvių genijus. Jo karo žygiais, <
Jo nuopelnais Vakarų Europai, ją apgi?
nant nuo totorių invazijos, Jo laimėtuo- s
ju prie Žalgirio mūšiu, padariusiu galą
kryžiuočių plėšikiškiems užpuldinėji
mams ant Lietuvos, Jo talentais valdyti
plačiausias sritis — Europos dalj nuo Bal
tijos iki Juodųjų Jūsų — ir Jo civilizatorišku darbu, suteikiant tiems kraštams
menumentalinės reikšmės Teisių Kodek
są, mes galime su pagrindu didžiuotis
prieš kitas tautas, o Jo realizmu politiko
je galime insprruotis ir po šiai dienai.

Teisus buvo Kudirka įrašydamas j mū
sų Tautos himną "Tu didvyrių žemė".
Bet Vytauto Didžiojo lietuvio sąmonėje
taip pat giliai atsispindi Mindaugas, didie
ji Lietuvos kunigaikščiai Gediminas, Al
girdas, Kęstutis ir kt. Lietuva tikrai išug
dė daug didvyrių: Ji jų išugdė ne tik savo
istorinėje praeityje, bet ir paskiau.

DIENA
16 valandą

SV.

KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA

procesiją ir Mišios
minėjimas
meninė dalis
arbatėlė ~ suneštinės
vaišės
Kitų gėrimų bus galima įsigyt) paei o j salėj.

tautos Šventes minėjimas ir

Šiluvos maruos atlaidai

?i kitKvne
A

Brangią mamytę
' K

90 m. amžiaus sukakties proga, prašydami Vieš
paties palaimos ir sveikatos jos gyvenimui.
t

Sunūs: Jonas, Viktoras ir Juozas Ta ta runa i
su šeimomis

Tauta, kuri turi 1000 metu patirti ko- VjSas savo jėgas musų tautos pažadinimui,
vose ir kuri savo himne ir savo sielose . stoti į istorinės Lietuvos kunigaikščių viejrašė žodžius i u didvyrių žemė , negali
prikelti Lietuvą naujam valstybiniam
sugniužti ir niekas nepajėgs išplėšti iš jos gy venj muį,
lietuviškųjų širdžių meilės Lietuvai ir ti~
*
Vyturys
nepriklausomam valstybiniam gyvenimui.
Lietuvių tauta, kaip praeityje, taip ir da
bar, suranda savyje naujų jėgų ir toliau
siekti savo tautinių idealų.
Minėdami Rugsėjo 8 d., turime susi
mąstyti dėl musu tautos klastojamos
praeities, pašvęsti visą savo gyvenimą ir .

PARDUODAM E
automobiliams
LIPINĖLIUS — Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Uhaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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EM PORTUGUÊS NR. 20 (178) |
Suplemento do Jornal Cultural
MOSU, LIETUVA NR. 35 (2020) 1987.IX.3(

Rua Jua tindiha
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Lituanos do mundo livre, reunidos na sala d« audiências
Vaticano, ouvem o discurso do apa
João Paulo H em inglês e iituano, em 27 de junho de 1987. Do lado esquerda da salai — bispos,
do lado direito alunos do ginásio "Vasario 16" com o seu grupo de danças, o qua^ ao terminar
audiência, realizou programa artístico. Participou da audiência vândo da Lituânia ocupadâfo bispo
A. Vaičius e mais 8 padres.
Foto: L'Osservatore Romano"
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TRATADO BRASIL - LITUÂNIA

Síntese e Comentário.

7o Capítulo
"Artigo V: O pedido de extradição será feito
por via diplomática, ou, por exceção, na falta de
agentes diplomáticos, diretamente, isto é, de Go
verno a Governo; e será instruído com os seguin
tes documentos:
a) — quando se tratar de simples acusados: có
pia ou traslado autêntico do mandado de prisão
ou ato de processo criminal equivalente, emana
do de juiz competente;

b) — quando se tratar de condenados: cópia
ou traslado autêntico da sentença condenatória.

Essas peças deverão conter indicação precisa
do fato incriminado, o lugar e a data em que o
mesmo foi cometido, e ser acompanhada de có
pias dos textos das leis aplicáveis à espécie, e dos
ref rentes à prescrição da ação ou pena, bem co
mo dados ou antecedentes necessários para com
provação da identidade do indivíduo reclamado.
§ 1o — As peças justificativas do pedido de
extradição serão, quando possível, acompanhadas
de sua tradução, na língua do Estado requerido.

§ 2° — A apresentação do pedido de extradi
ção por via diplomática, constituirá prova sufi
ciente da autenticidade dos documentos apresen
tados em seu apoio, os quais serão, assim, havi
dos por legalizados".
Para o pedido de extradição de determinada
pessoa, a regra geral nestas espécies de tratados
jurídicos, faz-se por meio de via diplomática,
ou, sob outra denominação, por meio de agentes
diplomáticos, os quais, por sua vez, constituem
o conjunto de representantes diplomáticos, cujo
envio, determinado Estado acredita nos países
estrangeiros.

Via except» on is, o pedido far-se-á de Governo
a Governo, diretamente, na falta dos agentes di
plomáticos. A autoridade comperente para pedir
e conceder a extradição é o Poder Executivo,
por ser órgão das relações entre os Estados. Exem
plificando, se a Justiça lituana formula pedido
de extradição de determinado indivíduo à Justi
ça do Brasil, de governo a governo, tal solicita- <
ção será apresentada aquô eo Ministério das Rela
ções Exteriores, que, por sua vez, o encaminha
ao Ministério da Justiça, para posteriores provi
dências e deliberações sobre o caso em pauta.
Quando se trata do caso inverso, ou seja, de indi
víduos encontrado em território lítuano e recla
mado pela Justiça brasileira, o pedido aqui é
transmitido pelo Ministério da Justiça ao das ReÔ
lações Exteriores, devendo este último encaminhá-lo ao governo lítuano. Recebido lá o pedido,

acredito ter o processamento o mesmo itinerário
como aqui.
O Estado requerente deve justificar, mediante
documentos regulares, o pedido de extradição, es
tabelecendo, com precisão, a identidade do extra
ditando, o fato incriminado, a acusação ou a con
denação pronunciada, etc. A grande maioria dos
tratados considera como documentos essenciais
somente original ou cópia do mandado de prisão,
ou ato de processo criminal equivalente, contra
refugiado, se este é apenas um acusado; e o origi
nai ou cópia da sentença condenatória, se se tra
ta de um condenado. Quaisquer desses documen
tos deverão ser acompanhados de cópia da dispo
sição da lei penal do Estado requerente; aplicáveis
ao caso. O mandado de prisão é o instrumento
da ordem de captura. É uma ordem escrita da au
toridade para a prisão. A prisão somente se execu
ta com o mandado, excluindo-se deste hipótese
o flagrante delito, quando se determina in I ini me
a prisão de seu executor.

Assim, a cópia ou traslado autêntico do man
dado de captura ou ato processual equivalente,
deverá partir de um juiz competente.

Este, investido do poder jurisdicional, deverá
"dizer" o direito no caso concreto. Contudo, de
verá possuir competência para tal, ou seja, se en
contrar designado para conhecer, processar e jul- '
gar matéria relativa â esfera criminal.
O Estado requerente deve justificar, median
te documentos regulares, o pedido de extradição',
estabelecendo, com precisão, a identidade do ex
traditando, o fato incriminado, a acusação ou a
condenação pronunciada, etc. Em geral os trata
dos determinam quais devem ser estes documen
tos. Em todo o caso, as regras a que obedecem,
nesta matéria, não são uniformes. Quem dos dois
Estados pretender requisitar a remessa de um in
divíduo para se ver processar em seu território,
ou outro Estado deverá formular o pedido nos
dois idiomas. Uma vez apresentado o pedido de
extradição pela via usual, ou seja, a diplomática,
os documentos cujo acompanhamento se faz ne-'
cessárro, revestem-se do "munus público", assim
entendida a legalidade dos mesmos em face de
dispositivo legal. O conceito de munus público
refere-se â fé pública, cujos documentos por ela
são revestidos, adquirindo força jurídica.

Continua
Adilson Puodžiūnas

A MELHOR MANEIRA PARA PAGAP A
ASSIMATURA DO JORNAL É DE ENVIARNOS UN CEQUE NOMINAL EM NOME DE
Petras Rukšys.
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GOTAS HOMEOPÁTICAS
BETINA BAČELIS retoma após o curso no
Coį^b Lituano da Alemanha. Está procurando
encaixar-se entre os jovens para transmitir a sua
experiência.

Dr. Algis Norvilas
Prof., de St. Xavier Coledge — Chicago

PROBLEMAS DE BILINGUISMO
Tradução e adaptação de JonasvTatarunas
(continuação do número anterior)
Devemos ainda acrescentar qüe a atitude dos
pais em relação a aprendizagem do idioma de
origem, podem também influenciar a criança.
Por exemplo, ao perceberem que a aprendizagem
está ocorrendo com muito atrazo e qu® em virtud&disso deverá haver dificuldades futuras
cri
ança na sua aprendizagem, essa demasiada preo
cupação, d os pais poderá fazer que a criança per
ceba e sinta que o idioma local é mais importan
te na vida diária que o idioma de sua origem.

TUMAS dinamizando a Sąjunga, ocupando a
direção temporária, auxiliado por Kublickas.

ATENÇÃO: JÁ COMEÇARAM AS DOMIN
GUEIRAS; encontro de lituanos.

MONICA ŠI AULYS em ritmo de Austrália.
Vendeu 40 convites da Noite Lituana, na última
Festa dos Pais.
Agradecimentos ao laboratório Ache "Victor
Šiaulys", pela impressão dos convites Noite Litua
na e rifa em beneficio dos jovens que vão â Aus
trália..

Todavia, na realidade a aprendizagem do idio
ma pátrio se faz com muita dificuldade. A mistu
ra das palavras de um e do outro idioma, dificul
ta a aprendizagem ou tornando a aprendizagem
falha ou quase impossível, Mencionaremos aqui
dois casos que frequentemente ocorrem, O pri
meiro, é a limitação do uso do idioma pátrio e o
segundo é a mistura que ocorre no uso do idioma
local e do idioma pátrio. Isso ocorre com mais
frequência nas famílias jovens.

Lançada a idéia do Fundo Lituano Brasileiro,
nos moldes do americano. Vamos em frente.
Aguardem novidades.

LITUANIDADE. A maneira de manter a Li
tuânia presente e sempre viva é o objetivo dos li
tuanos e seus descendentes. Como fazer para per
petuar as tradições, costumes e lingua? O Cooperativismo Social cultural e econômico, dar sem
se preocupar em receber.

O limite do uso do idioma pátrio ocorre das
mais diversas formas. Por exemplo, ocorre fre
quentemente que ós pais falam com os seus filhos
em lituano, mas, entre si, falam o idioma local.
Num mesmo momento a mãe se dirige ao filho e
diz: "Dabar išgerk pieno" e no segundo momen
to, virando-se ao seu marido pergunta: "Poder
dar-me o jornal? Esse é um exemplo da limitação
do uso do idioma pátrio que se faz apenas no am
biente familiar, não acontecendo na maioria das
vezes fora de seu ambiente. Sem dúvida, quando
o idioma lituano é apenas usado num ambiente
fechado, o seu uso pode ser comparado àquela t
parábola evangélica das sementes atiradas no
meio dos espinhos. Elas inicialmente germinarão
mas dentro de pouco tempo elas secarao condena
das ao desparecimènto.

NOITE LITUANA. Por sugestão dos jovens
deverá ser efetivada anualmente no calendário
dos lituanos do Brasil.

Parabéns ao Sr. JOÃO TAT ARŪNAS e VERA
esposa, presentes em todos os acontecimentos lituanos.

Procura-se: — Estamos sentindo falta:
1) Jonas e Aida Valavičius (Fortaleza)
2) Padre Gavėnas (Venezuela)
3) Bumblis e esposa (Europa).
Necessitamos de prendas para a Noite Lituana.
Já temos Whisky importado (não benzido) e
bom bons.

Prossegue o Curso de Li&iano. Salão Paroquial
de Vila Zelina 2as.feiras a partir das 19 horas.

Mas a aprendizagem do idioma lituano será
ainda pior onde os idiomas são misturados. Um
exemplo dessa mistura, diz o pai à filha: "Labai
gerai, áíitas raudonas blocas é justamente o mais
lindo".

DESCENDÊNCIA LITUANA PRESENTE NA
FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Após 70 anos foi eleita representante do cor
po discente da Faculdade de Medicina da USP,
a primeira mulher, quebrando verdadeiro tabu.
Seu desempenho foi brilhante pelas suas atitu
des e posturas políticas em um ano conturbado
na congregação da escola.

Cumpriu sua missão, elogiada pelo presidente
da Congregação, deixando sua presença histórica.
Gisele Maria Siaulys
Filha de Dr. Antanas Šaulys

’

O prejuízo da mistura de idiomas na aprendi
zagem é apontado por vários estudos de psicólo
gos. Por exemplo, onde os adultos mistutam as
palavras, lá as crianças encontram maior dificul
dade em aprender um e outro idioma e o faz em
pior qualidade. Por isso, tem-se observado que o
ensino do segundo idioma, onde é permitido os
alunos misturarem as palavras, é permitir aos
mesmos escolher o idioma que melhor lhes agtada em detrimento da aprendizagem do segundo
idioma, no caso, o lituano.
rnntintia
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ESPORTE
A jóvem Danielle Martins Pinheiro, filha do
Dr. Dorival Martins Pinheiro Junior e da Dra.
Aida Maria Garsko Martins Pinheiro, associados
da Sąjunga-Alianęa, representando São Paulo nos
Jogos Estudantis Brasileiros — JEBS, realizados
no mês de julho, no Mato Grosso do Sul, foi a
vencedora dos 100 m. de costas, 200 m. de costas
e revezamento em 4 estilos, conquistando as 3
medalhas de ouro das modalidades disputadas.
Parabéns â jóvem campeã. Orgulhosos estão tam
bém, seus avós, Jorge Garsko e D na. Francisca
Garsko, que fazem parte da diretoria da Sąjunga.

OLHANDO PARA n
Pai

Olhando para ti, posso notar em sua imagem,
Que representas o meu passado,
E chegando ao presente, chega a certeza
que representas metade do que sou,
Sim pai, a ti devo a metade do que sou,
a outra metade à mamãe.

{19 de Setembro de 1987
a partir das 20:00 horas
em beneficio dos jovens que irão representar o
Brasil no Congresso Mundial da Austrália.

Convite: Cz. 100,00.
O programa inclui apresentação de conjuntos
folclóricos de danças lituanas, coral jovem e ve
lha guarda. Apresentação oficial do conjunto
Krupnickas, Bingos, sorteios e peremios aos pre
sentes.

Não inclusa no preço, porém farta e generosa
comida típica lituana será servida ao longo da
noite.
LOCAL: — Oua Lituânia, 67 Moóca (Sąjunga)
Convites: — Monica Šiaulys — fone: 826-9314.
Elementos do corai, Sąjunga, Paróquias de Vila
Zelina e Moóca, Bar do Vito.
-
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O BAILE DO NEMUNAS

I

Embora biologicamente dividido
Espiritualmente somos irmãos,
A ti coube com mamãe,
A criação de um ser que veio a vida,
Esta vida me foi oferecida.
Sob os seus cuidados eu vivi,
Sob sua proteção fui crescendo
Com seu amparo e carinho
Fui procurando a luz do meu caminho.

Esta luz é a minha evolução,
Sem o seu apoio, proteção,
amparo, alimentação e amor,
Não seria possível este ser existir.
Tenho que agradecer a Deus,
Pedir proteção e amparo,
a você meu pai, e a outros
tantos como você, tem esta missão,
Missão difícil e penosa, e
as vezes verdadeiros martírios,
mas nada é em vão,
Tu como eu, também evoluí.
O que resta ê a esperança,
Que dentro deste plano de vida,
Existe mais pessoas como você,
De alma nobre e dedicada,
Para fazer deste Universo
A morada feliz
Um caminho suave
Onde a luz ê eterna
E o amor, a lei de Deus.

Edson Deomkinas

O baile foi um sucesso. Tivemos 250 pessoas
presentes, entre elas pessoal do Aušra, Rūtelė, ve
teranos do Nemunas, jovens da coIonia que não
pertencem a nenhum grupo específico e pessoal
de outras colonies, o que nos deixou muito con
tentes.

Tivemos também, o conjunto "Vytis Avenger'
formado por Alemão, Bendô, Felipe, Marcelo e
Renato, que deram a maior força.
Agradecemos â Sąjunga, por ter nos cedido o
saIão, que é o principal.
Obrigado também ao kun. Petriukas que cor
reu para imprimir os convites.
Apresentação do Nemunas dia 25/8 na TV
Cultura — canal 2. Reprise sábado dia 29/8.

APENAS POR CURIOSIDADE,
Por cfts® os jovens nunca escrevem sobre como
acontecem as apresentações, participações, fo
ram anunciados vários eventos:
— Exposição dos Imigrantes, Eleição d® Miss
Imigrante, Apresentação de danças, Projeção do
Leitor
video sobre a Lituânia.

DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tel.273-0338

