1

Popiežius ir prezidentas ateitininkams

Su nuoširdžia malda, kad
Per Klevelando vyskupą Ja
mes A, Hiskey gautas iš apašta kongreso sesijos būtų tobulėji
liškosios delegatu ros Vašingto mo ir jėgos šaltinis, pasilieku
ne arkivysk. Jean Jadot šio tu ,'Jūsų Kristuje
rinio laiškas:
t Jeaa Jadot
apaštališkasis delegatas
Ekscelencija:
* * &
Džiugia IX-jo kongreso pro
Siunčiu šilčiausius sveikini
ga, minint Ateitininkų Federa
cijos įsteigimo 50 metų sukak mus Amerikos lietuvių katalikų
tį, man labai malonu pranešti “Ateities” Federacijos nariams,
Jums, kad Šventasis Tėvas po susirinkusiems į savąjį kon
piežius Paulius VI maloningai gresą.
Jūsų tikėjimas į Dievą ir pa
perduoda savo apaštališkąjį pa
laiminimą Federacijos nariams siryžimas tęsti savo protėvių
ir visiems kongreso dalyviams. palikimą yra padaręs labai po
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Jo šventenybė ypač giliai zityvios įtakos į Amerikos gyve
R. Juatindiba, 20 (28 € Mxa Postai 4421 - 01000 São Paulo, SP. Tel. 273-0338
vertina Jūsų pareikštus nuolan nimą. Aš vertinu Jūsų įnašą į
kius jausmus, ištikimybę ir ro švietimą, religiją bei kultūrą ir
domą ypatingą meilę Bažny pasisakau už idealus bei verty
bes, kurios inspiruoja visuome
čiai.
PASAULIO LIETUVIU KATALIKU BENDRUOS VALDYBOS
Prie šio Šv. Tėvo suteikto pa ninę Jūsų veiklą.
PAREIŠKIMAS LIETUVIU KATALIKU, APAŠTALAVIMO REI
Linkiu darbingiausio ir entu
laiminimo noriu pridėti savo
KALU
asmeninį sveikinimą ir gerus ziastingo suvažiavimo! •
linkėjimus su maldomis.
Jimmy Carter
Šventųjų 1975 'etų proga P. Pauliaus VI paskelbtas dvasinio
atsinaujinime ž k: katalikiškoje visuomenėje progoje ir yra vis
. dažniau karte ....-'..'•s. Dvasinio atsinaujinimo žodžiu išreiškiama min
tis yra plati, būtina, bet trumpu laiku ir be pastangų neįgyvendina
ma. Asmens ar visuomenės dvasiniam pakilimui, krikščioniškam gy
Žiniomis iš okupuotos Lietu niai kankinimai gali ją dar la
venimui yra būtinas savos religijos deramas pažinimas. Ko žmogus
vos, rugpjūčio 24 d. suimtas biau susilpninti.
Antanas Terleckas, 49 m. am
Taip pat suimtas Viktoras
nežino, negali to nė r orėti.
žiaus. Sovietinio Saugumo jis Petkus, 47 m. amžiaus, Helsin
Po karo musų sąlygose lietuviai net laisvame pasaulyje negalime
jau seniai buvo sekamas. Pasta kio deklaracijos vykdymui sek
girtis religinės literatūros gausumu. Butų tačiau neteisinga sakyti,
ruoju metu Lietuvon buvo at ti komiteto narys.
kad nieko neturime. Po karo už Lietuvos išsispausdinome savo kal
vykusi sovietų mokslininko S.
boje visą Šventą Raštą, Vatikano II susirinkimo nutarimus, Teolo
Š.m, liepos mėnesį buvo tei
Kovaliovo
(kalinamo,
be
kitko,
gijos santrauka veikale Dievas ir Žmogus (Roma, 1953 rn.), platų
siami Vladas Lapienis, Jonas
ir už “LK Bažnyčios Kroniką”)
Kataliku, Katekizmu verstą iš vokiečių kalbos (Roma 1960 m),
Matulionis ir Ona Pranckūnąižmona, kurios priėmimu rūpi
knygų seriją išleistų Krikščionis Gyvenime ir eilę kitų. Kas gerai pa
tė už “LK. Bažnyčios Kronikos”
nosi
minėtasis
A.
Terleckas.
sisavina nors šias išvardintas, savo religiją pažiręs pakankamai nors
platinimą.
Pastarasis,
nors
baigęs
ekono

savam privačiam gyvenimui. Niekad ir niekur nebuvo neigiamai žiu
miją ir istoriją negavo darbo
Jie nubausti: Lapienis 3 me
rimą j asmenį gebantį naudotis ir kitų kalbų literatura. Ne tik nesavo s p e c i a 1 y b ė j e. Kurį tų kalėjimo bausme, Matulionis
smerktina, o patartina pasigelbėti ir religine literatūra kitose kalbo
laiką dirbo juodadarbiu teatre, — 2 (lygtinai, matyt, dėl labai
se. Ypatingai pabrėžtina, kad turėtu, nelikti nė vieno lietuvio katalipaskui kino studijoje. Visą lai silpnos sveikatos), O. Pranckūliko, neįsigilinusio į Švento Rašto Naująjį Testamentą ir Vatikano II
ką jis pasižymėjo kaip drąsus naitė — 2. Kur jie turės atlikti
susirinkimo nutarimus.
.
kovotojas už žmogaus teises, bausmę, nežinoma, bet mano
Užbaigiant Šventuosius Metus P. Paulius VI įspūdingais žodžiais
laiduotas sovietinės konstituci ma, kad už Lietuvos ribų, nes
priminė, kad pastangos skelbti Evangeliją mūsų laike ne tik krikš
jos. Kadangi jo sveikata nusil politiniai kaliniai paprastai iš
čionims, p visiems žmonėms, pilniems vilčių, bet kankinamiems
pusi, nauji moraliniai bei fizi gabenami kitur.
baimės ir susirūpinimo, yra neabejotina oareiga. Evangelijos skelbi
mas yra būtinas, yra tik vienas ir niekas kitas negali jo atstoti. .Si
pareiga nepakenčia nerūpestingumo, derinimosi prie kitokių religi
jų, ar kitokių prisitaikymų nes nuo Evangelijos priklauso žmoni
Pereitais metais tokius pareiš
jos išganymas, joje telpa, kas yra gražiausio dieviškame apreiškime
kimus birželio mėn. proga pada
(P. Pauliaus VI apaštališkas paraginimas, 8.XI 1.1975).
rė 56 asmenys: 6 senatoriai
Vatikano II susirinkimo Dogminė Konstitucija pabrėžia reikalą
(visi respublikonai) ir 50 kongartimo ir gyvo bendradarbiavimo dvasios vadų su pasauliečiais.
resmanų (29 demokratai ir 21
Tuo tikslu būtų naudingi religiniai pokalbiai, Tradicinės metinės
respublikonas). Šiemet ta pačia
Birželio įvykiai — 1940 Lie
rekolekcijos, misijos savo vertės nepraranda, bet jose žmonės netu
proga pasisakė 57: 11 senatorių
ri progos išsiaiškinti jiems rūpimus religinius, moralinius, liturgi tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
(3 demokratai ir 8 respubliko
cijos ir 1941 išvežimai Sovietinius ir kitokius katalikų gyvenimo klausimus. Atrodo, būtų nau
nai) ir 46 kongresmanai (31
jon -- minimi ir JAV Kongrese.
dinga turėti kiekviename krašte nors kelis pakankamai pasiruošu
demokratas ir 15 respublikonų).
Kiekvienais metais JAV senato
sius asmenis — kunigus ar pasauliečius ir nors po kartą metuose įSkaičiai rodo, kad Baltijos kraš- ~
riai ir kongresmanai įtraukia
vairiose, ypatingai didesnėse kolonijose savaitgalių vakarais, ar kitu
tų reikalais senate gausiau pasi
savo pareiškimus į oficialų
is' anksto sutartu ir paskelbtu laiku pravesti pokalbius katalikų ti
sako respublikonai, o atstovų
kongreso leidinį Congressional
kėjimą bei gyvenimą liečiančiais klausimais. Tokie pokalbiai turėtų
rūmuose — demokratai.
Record.
vykti dvasinio pasipildymo, atsigaivinimo, maldos dvasioje, bet ne
diskusijoms ar polemikai.
bę Bažnyčioje.„ Su tėviška meile atidžiai tesvarsto Kristuje ir pa
Vatikano Ii susirinkimo Dogminėje Konstitucijoje (no. 37) sa
sauliečių pateikiamus siūlymus, pageidavimus. Iš šio draugiško san
koma, kad visi tikintieji turi teise, iš pavestą ganytoju, apsčiai gauti
tykiavimo tarpe pasauliečių ir ganytojų reikia laukti daug naudos
dvasiniu, Bažnyčios gėrybių, ypatingai Dievo žodžio ir sakramentų.
Bažnyčiai“. Kiekvienas pasaulietis turi būti žemėje Viešpaties Jė
Tepareiškia jiems savo reikalus ir pageidavimus su ta laisvės ir pasi
zaus Kristaus prisikėlimo bei gyvenimo liudininkas ir gyvojo Dievo
tikėjimo dvasia, kuri dera Dievo vaikams ir broliams Kristuje. Pa
ženklas. Krykščionys tebūnie pasaulyje tas, kas siela yra kūne (n.38)
garbos ir klusnumo pašvęstiems mokytojams ir kartu atvirumo paŠia proga taip pat skatiname visus lietuvius katalikus skleisti sa
reiks’ti savo mintis ir ypatingai dvasinius rūpesčius visiems „tebūna
vo tarpe mintį dažnai maldoje prašyti, kad iš lietuvių jaunimo atsi
pavyzdžiu Kristus, savo klusnumu iki mirties nutiesus visiems žmo
rastų daugiau pašaukimu, į kunigus ir vienuoliu luomą ir kad Dievas
nėms palaimintąjį Dievo vaikų laisvės kelią“. Pašvęstieji ganytojai
padėtų kuogreičiau sulaukti paskelbiant palaimintuoju Dievo tarną
kartu su savo ganomaisiais, teugdo pasauliečiu, vertą bei atsakomyarkivyskupą Jurgį Matulaitį.

Nauji suėmimai Lietuvoje

JAV KONGRESE
UŽ PAVERGTUS
BALTIJOS
KRAŠTUS ■'
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Pokalbis su Kestono .Instituto direktoriumi kunigu Michael Bourdeaux, parašiusiu knygą apie Lietuvą
Britanijoje gyveną? autoriui’
kėši JAV-se ir Kanadoje. Po kelio
nės jam buvo pateikti klausimai, į
kuriuos jis atsakė suglausta forma,
čia spausdiname jo atsakymus, ku
riuose jis atskleidžia savo instituci
jos darbus ir ateities rūpesčius.
RED.

— Praėjusį pavasarį lankėtės
JAV-se ir Kanadoje, kur turėjo
te progos susitikti su lietuviais
privačiuose pokalbiuose ir vie
šuose susirinkimuose. Kokį įs
pūdį padarė Jums toji kelionė?
— Iš 11 mano kelionių po
JAV ir Kanadą, garsinant tikin
čiųjų persekiojimus bei jų kan
čias, pastaroji buvo viena iš
dviejų pačių geriausių. Kaip ir
ukrainiečiai, kuriuos aš lankiau
pernai, lietuviai mano visur pri
ėmė nuostabiai gražiai. Tikiuo
si, kad vis daugiau jaunimo. įsi
jungs į tikinčiųjų Bendrijos pa
ramą.
— Ar lietuviai palankiai suti
ko Jūsų planus?
— Radau labai gyvą atoliepį
į pagrindinį savo darbo užmojį,
būtent, informuoti pasaulį apie
kenčiančios tikinčiųjų Bendri
jos padėtį. Ką tik baigiau 400
psl. knygą apie Lietuvą “Land
of Crcses: The Church in Lithu
ania Today”. Mano pranešimų
klausytojai dėlto jautė gilų an
gažavimąsi jų bylai ir bendra
jai religijos laisvei.
— Koks pagrindinis Jūsų in
stitucijos Keston College tikslas
— tik informacija ar ir akcija?
— Aš manau, kad Katalikų
Bendrija, kaip ir protestantų,
per pastaruosius 30 metų nebu
vo gerai informuota. Pirma turi
eiti informacija, o paskui akci
ja. jeigu ši pastaroji nori būti
veiksminga. Kestono Institutas
yra vienintelis informacijos
centras, apimantis visą komu
nistinį pasauli. Mes leidžiame
žurnalą “Religion in Commun
ist Lands”, nemokamą žiniaraš
tį “The Right to Believe” ir tu- rime žinių tarnybą. Be to, mes
rengiame studijinius kursus.
Mielai norėtume matyti mūsų
institute jaunus lietuvius 1978
m.
—- Kaip sutelkiate lėšas pla
čiai savo veiklai?
—^.Finansinė- mūsų parama,
ateina iš įvairių šaltinių, bet
mažomis sumomis. Bendra su
ma nesiekia nė 50% reikalingų
lėšų tinkamai atlikti užsimotam
darbui. Turime apie 2000 auko
jančių asmenų ir keletą parapi
jų. Dauguma jų yra Britanijoje,
keletas jų — JAV-se ir Kanado
je. Šiek tiek padeda oficialios
Bendrijos, kaip pvz. Misijinė
Metodistų Draugija Britanijoje,
Reformuotoji Olandų Bendrija
Olandijoje ir katalikų organiza

cija Parama Vargstančiai Bend
rijai. Fordo Fondas Niujorke
padėjo mums paruošti knygą
apie Lietuvą, bet toji parama
buvo duota tik dvejiem metam.
Skubiai reikalinga $15.000 pa
rama i metus, kad galėtume tęs
ti lietuviškąją programą. Kitaip
ją teks sustabdyti, kai minėtoji
parama pasibaigs 1977 m. rug
sėjo mėnesį.
— Ar nemanote, kad komu
nizmas pasikeis evoliucijos bū
du ir pagaliau duos laisvę tikin
tiesiems?
— Aš netikiu, kad komuniz
mas savaime padarys tokią evo
liuciją, kuri duos laisvę savo pi
liečiams, tačiau taip pat negaliu
piršti ginklų jėgos kaip sprendi
mo. Aš manau, jei mes, esantie
ji išorėje, užimsime tvirtą mo
ralinę poziciją, tai ji padrąsins
gyvenančius komunistinėje sis
temoje ir labai, sustiprins jų lai
kyseną. Be to, Sov. Sąjunga pa
siduoda spaudimui, kaip pvz.
žydų emigracijos atveju arba
nedidelio kiekio protestantinių
Biblijų importo atveju (visai ne
seniai davė leidimą). Mes neži
nome, kiek gali paveikti krikš
čionių spaudimas, nes niekad
pakankamai jo dar nebuvo.
— Šiuo metu daug.kalbama ir
rašoma apie vadinamąją Vatika
no Rytii politiką. Ką galėtumėte
pasakyti šiuo klausimu, remdamasis savo patirtimi?
— Vadinamoji Vatikano “Ostpolitik” pasiekė šiokių tokių lai
mėjimų K. Bendrijos administ
racijoje, būtent, naujų vyskupų
paskyrimo pastaraisiais metais.
Visdėlto eiliniai Lietuvos, Veng
rijos, Čekoslovakijos ir kitų sa
liu4. katalikai nemano,
' kad Vatikanas buvo pakankamai gerai
informuotas apie jų gyvenimą;
Aš nematau priežasties, kodėl
Vatikanas negalėtų skatinti pla
tesniu mastu melstis už tikin
čiuosius Rytų Europoje., re
miantis turimais faktais, ir visa
tai jungti su Rytų politika.
— Kas paskatino Jus rašyti
knygą apie Lietuvą?
— Rašyti knygą apie Lietuvą
mane paskatino ta aplinkybė,
kad ši maža šalis atrodė sutel
kianti savyje šimtų milijonų
žmonių kančias. Mano manvmu,
lietuviai šiandieną išreiškia vie
ną didžiausių dabarties neiš
spręstų problemų pasaulyje. Be
to. lietuviai iš savojo krašto pa
rūpino gausiausią informaciją.
Man tai buvo iššūkis ir džiaugs
mas ją panaudoti knygai. Pasta
roji bus 400 puslapių ir tai pa
naudos tik mažą dalį turimos
medžiagos.
—- Kokios paramos tikitės iš
lietuvių tos knygos leidyboje?

apie kenčiančią Bendriją kata
likų seminarijoje (Šv. Bernardo,
Ročesteryje, N.Y.). Ir tai buvo
viena, pačių nuostabiausių pa
tirčių mano gyvenime. Tiesa,
pačioje pradžioje nesupratau
lietuviu kultūros, bet. rašydamas
minėtą knygą, daug ko išmokau.

KUN. MICHAEL BOURDEAUX, ang
likonas, parašęs knygą apie Lietuvą
"Land of Crosses”

— Knygą jau Daigiau rašyti
ir dairausi reguliaraus komerci
nio leidėjo. Esu tikras, ji bus
vienaip ar kitaip išleista, tačiau
yra viena puiki paramos forma,
būtent, lietuvių organizacijų įsi
pareigojimas visuose, kraštuose
užsakyti tūkstančius egzemplio
rių. Jei toks įsipareigojimas ga
lėtų būti įvykdytas dabar, atpi
gintų išleidimo kainą ir padary
tų knygą, prieinamą naujiem
tūkstančiam žmonių. O ji turi
būti žinoma ne tik katalikams
visuose kraštuose, bet ir visiem
žmonėm, siekiantiem humanisti
niu idealu ir dirbantiem kančios
nugalėjimui.
— Ryšium su pageidaujama
parama lietuvių visuomenė no
rėtų daugiau žinoti apie jūsiš
kės knygos pobūdį, būtent, apie
ką joje rašoma?
— Manoji knyga yra istorija
apie kenčiančią Lietuvos tikin
čiųjų Bendriją nuo 1940 m. iki
dabarties, tačiau daugiausia dė
mesio skiria dabartinei būklei.
Ji apima visus religinio gyveni
mo aspektus. Yra objektyvi,
bet, manau, bus lengvai skaito
ma plačiosios publikos.
— Mūsų žiniomis nesate kata
likas. Ar neturėjote sunkumų
įsijausti į kitatikių gyvenimą
bei kultūrą?
— Man, kaip anglikonui, yra
visai natūralus dalykas identi
fikuotis su kitų konfesijų krikš
čionimis. Gyvenau vienerius
metus Maskvoje kaip studentas
ir ten supratau kenčiančios ti
kinčiųjų Bendrijos gyvenimą.
Tai pagrindinė kvalifikacija.
Be to, I960 m. dėsčiau kursą

<— Ar Jūsų institute darbas
apima tik kelias pasirinktas tau
tas, ar visas sovietų pavergtą
sias?
— Idealu būtu dirbti atskirai
kiekvienai tautybei, pavergtai
Sov. Sąjungos ir Kinijos. Tačiau
praktiškai aš galiu dirbti tiktai
Europai, nors mūsų darbas tu
rėtų plėstis. Tai priklauso nuo
finansinės paramos.
—.Kokiu būdu laisvojo pasau
lio lietuviai galėtų prisidėti prie
jūsiškės institucijos darbų išplė
timo?
— Laisvojo pasaulio lietuviai
prie mūsų darbo galėtų prisidė
ti labai paprastu būdu — padėti
lėšomis. Mes norėtume turėti
savo centre nuolatinį lietuviškai
kalbantį bendradarbį. Tam tiks
lui reikėtų pertvarkyti mūsų
patalpas, kad atsirastų vietos
lietuviui ar lietuvei tarnautojai
čia dirbti. Mums būtinai reikia
skubios finansinės paramos ne
tik šiam reikalui, bet ir kitiems
mūsų veiklos uždaviniams.
— Ar yra vilties, kad religijos
laisvė palengva sugrįš į komu
nistų valdomus kraštus?
— Nuo Chruščiovo mirties
1964 m. matyti labai lėta, nepa
stovi, bet reali pažanga religijos
laisvės srityje koihunistiniuose
kraštuose. Mūsų veiklos išgarsi
nimas prie to šiek tiek prisidė
jo. Gyvenantieji komunistiniuo
se kraštuose pradeda reikalauti
žymiai didesnes laisvės. Šiame
fakte glūdi didžiausia viltis, kad
vieną dieną sovietinė valdžia įsi
tikins, jog ateityje reikia duoti
daugiau laisvės religijai. Aš
tvirtai tikiu, kad Lietuva vieną
dieną atgaus pilną religijos lais
vę per nepriklausomybę, lygiai
kaip ir Ukraina, Čekoslovakija
ir kiti kraštai, bet tai turbūt
įvyks negreitai. Dėlto visi mesturime būti labai kantrūs. Štai
kodėl Kestono Instituto veikla
yra taip reikšminga.
— Dėkodami už atsakymus ir
dėmesį Lietuvai bei išeivijos
lietuviams pateikiame šio po
kalbininko adresą: Rev. Michael
Bourdeaux. Keston College,
Centre for the Study of Reli
gion and Communism, Heath
field Rd., Keston. Kent BR2
6BA, England.

tėviškės

Žiburiai

,.A

v-f-r.

NR. 36 (1519) 1977.1X8"
~i

ii

r- - — rruii

_____ __

‘

'
.

t~

MŪSŲ

3

LIETUVA

— .•.•-'-'•L*"— -1--------- L.—-rrmiMWi—rn------- —----------—...■

Jaunas solistas iš Lietuvos
Ričardo Daunoro sprendimas žengti lemtingą žingsnį

Š.m. riugpjūčio viduryje i š.
Ameriką pirmą kartą koncęr- •
tuoti atvyksta sol. Ričardas
Daunoras. Išbus iki rugsėjo ga
lo. Praėjusią vasarą, būdamas
Paryžiuje, jis apsisprendė pa
likti Sovietų Sąjungą ir žengė
lemtingą žingsni i Vakarus. Čia
norime pateikti R. Daunoro
trumpą gyvenimo istoriją ir įvy
kius. kurie padėjo jam tą spren
dimą padaryti.
Tarp sprogstančių bombų
1944 m. Lietuvoje, Žagarėje, gi
mė busimasis solistas. Kaip tik
tai tuo metu frontas siautė Ža
garės apylinkėje. Kaip pasakoja
patsai Ričardas: “Sako, aš smar- kiai bijojęs ir garsiai rėkęs!”
Tai ir buvo solisto karjeros pra
džia! Ričardo tėvai Vincas Dau
noras ir Marija Pečkauskaitė Daunorienė-buvo Žagarės mies
telio gyventojai,-dirbę kirpyk
loje. Po karo motinai teko dirb
ti slauge ligoninėje.
Ričardas yra jauniausias iš
trijų brolių. Vacio ir Ričardo
talentas paveldėtas jš tėvų. Mo
tina turėjo koloratūrinio sopra
no balsą, o tėvas — stiprų bari
toną. Tėvo baritoną paveldėjo
Ričardas, o bosu .tapo Vacys.
Vakarais buvo įprasta jų šeimai
susėsti kartu ir traukti lietuvių
liaudies dainas. Gražūs šeimos
prisiminimai yra likę Ričardo
širdyje, nes jo mėgstamiausi kū
riniai yra lietuvių liaudies dai
nos.
Karui aprimus, prasidėjo nor
malesnės gyvenimo sąlygos. Ri
čardas 1951 m. pradėjo lankyti
pradinę Žagarės mokyklą. Gim
nazijoje pradėjo lavinti savo
balsą ir pirmasis viešas pasiro
dymas buvo duetu su klasės
draugu. Pasakoja Daunoras: “Ži
noma, buvome raudoni kaip bu
rokai, o kinkos drebėjo kaip
epušės lapai!” Žagarės gimnazi
ją baigė 1963 m. Tuo metu jo
brolis Vaclovas, jau pasireiškęs
kaip solistas (Vaclovas jau yra
koncertavęs Š. Amerikoje), bai
gė valstybinę konservatoriją
Vilniuje ir pradėjo tenai dėsty
ti. Brolio prikalbintas, Ričardas
bandė stojamuosius egzmainus
Į konservatoriją, kurie jam pa
sisekė. Tuo prasidėjo tolimesnis
balso lavinimas ir muzikinių ži
nių gilinimas. Pirmuoju moky
toju buvo Z. Paulauskas, o vė
liau, pradėjus dėstyti jo broliui
Vaciui, Ričardas perėjo pas jį.
Konservatoriją baigė 1972 m.
Atlikdamas privalomą kari
nę tarnybą, Ričardas pradėjo
statyti sau gilius klausimus."
1964- 1966 m. tarnavo Permės
srityje, Kizilio miestelyje. Sako:
“Čia buvo pirmutinis mano su
sitikimas su gyvenimo .tikrove,
pirmieji apmąstymai. Atsidū
riau, kaip sako, “ant viškų” —

Liudykime Kristy ir savąją tautą!
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SOLISTAS RIČARDAS DAUNORAS,
kurio koncertai rengiami š. Ameri
koje š.m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn.

sargybos bokštelyje. Teko pa
matyti kalinių gyvenimą iš ar
čiau, nors betkoks bendravimas
su jais grėsė lagerio kalėjimu,
dar griežtesniu, negu šitų kali
nių. Buvo progos pamatyti kaip
iš tikrųjų valgoma duona Sovie
tų Sąjungoje”. Per šį laikotarpį
matyta tiktai prievarta ir grubu
mas. “Tai man davė ryškesnį
vaizdą gyvenimo prasmei pažin
ti ir atskirti, kas balta, kas juo
da”

pareigojimai ateičiai: MAS —
dr. Mirga Girniuvienė, SAS — •
dr. Elona Vaišnienė, ASS —
dr. Vytautas Bieliauskas
5.30 ASS bendra vakarienė
8.00 Susipažinimo vakaras. Jaunų
jų ateitininkų kūryba. Šokiai

KETVIRTADIENIS, 1977. IX. 1.
Kongresinė konferencija (Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos
salėje)
2.00 Ateitininkų Federacijos konsti
tucijos pakeitimai ir papildymai
ŠEŠTADIENIS, 1977. IX. 3.
— Vaclovas Kleiza
3.00 Ateitininkų finansai — Jurgis 10.00 (Bond Court viešbutyje) Ka
Mikaila, Paulius Alšėnas, dr.
talikiškoji rezistencija ir. tau
Vaclovas šaulys
tos likimas — dr. Vytautas
4.30 Jaunučių veiklos formos — re- ,
Vardys
feruoja dr. A. Darnusis
1.30 Gyvoji dvasia: kelias į krikš
6.00 Vakarienė
čionišką atsinaujinimą — kun.
7.00 Užsienio ateitininkų keliuose —
dr. Kęstutis Trimakas, kun.
Kęstutis Sušinskas
Antanas Rubšys, kun. Stasys
Yla, dr. Vytautas Vygantas,
PENKTADIENIS, 1977 IX. 2.
kun. Jurgis šarauskas, sės.
Kongresinės konferencijos tęsinys
Onutė Mikailaitė.
(Bond Court viešbutyje)
4.00 šv Mišios
9.00 Ateitininkų spauda ir lei
8.00 (Euclid High School salėje)
diniai — dr. Kęstutis Keblys.
Algirdo .Landsbergio drama
kun. dr. Kęstutis Trimakas, dr.
“Šventasis narvas”, premjera
Jonas Dėdinas
10.30 Tiltai iš studentu j sendrau SEKMADIENIS, 1977. IX. 4.
10.00 Organizacinis posėdis (Bond
gius
Court viešbutyje): AF valdy
Kongresas (Bond Court viešbutyje)
bos pranešimai, AF kontrolės
12.30 Šv. Mišios — vysk. Charles Sakomisijos
pranešimas, konsti
latka, pamokslas — kun. dr.
tucijos pakeitimai, nutarimai
Antanas Paškus
2.00 šv. Mišios (Bond Court salė
2.00 Atidarymo posėdis
je) vysk. Vincentas Brizgys
Kongreso rengėjų komiteto
Pamokslas vysk. A. Deksnio.
pirmininko kun. Gedimino KiGieda Čiurlionio ansamblis
jausko. SJ, žodis Ateitininkų
kompoz. A. Mikulskio Mišias
Federacijos vado dr. Petro Ki
“Už kenčiančią Lietuvą” su
sieliaus žodis. Paskaita “Palan
gos konferencijos sukakties
kanklių palyda
ženkle” — prof. Simas Sužie
4.00 Uždaromasis posėdis (Bond
dėlis
Court viešbutyje)
3.30 Kultūrinės ateitininkų veiklos
7.30 Banketas-šokiai (Šv. Prokovo
perspektyvos išei ijoje ir įsi
salėje)
CSP >"UEB3RKvowo&j&sStii&ssOBBBBBBHHBHIi «MlMi WB ÜMttMBW

žanro festivalyje. Tą vasarą
koncertuota Marselyje, Nicoje,
Ričardas sėkmingai baigė
Cannes ir Paryžiuje. Paskutinę
konservatoriją ir gavo diplomą
koncertinės kelionės dieną Pa
su operinio - koncertinio daini
ryžiuje Ričardas apsisprendė
ninko, dėstytojo kvalifikacijo
galutinai nutraukti savo ryšius
mis. Iškilo į viešumą, dalyvau
su sovietų santvarka. Nuėjo į
damas ketvirtajame tarprespub
prancūzų policiją ir pasiprašė
likiniame jaunųjų atlikėjų kon ^politinės globos. Buvo mėginta
kurse Vilniuje, kur laimėjo pir
išgauti jį atgal. Tasai laikotarpis
mąją vietą. Toliau Ričardas dir
buvo pats sunkiausias — slaps
bo kaip solistas ir dėstė daina
tymasis, sekiojimai ir 1.1. Pran
vimą akademiniame Lietuvos
cūzai Ričardą priėmė ir saugo
dainų ir šokių ansamblyje “Lie
jo. Keliem mėnesiam praėjus,
tuva” iki 1973 m.
Paryžiaus lietuviai sudarė sąly
Solisto karjerą Ričardas pra
gas pasirodyti šveicarų firmos
dėjo 1973 m., kai konkurso bū
“Darsa” vedėjui iš Lozanos. Pa
du buvo priimtas į Vilniaus ope
sirodymas buvo sėkmingas, ir
ros teatrą, čia dirbo tris Seza
Ričardas pasirašė sutartį še
nus, dainuodamas su gastrolie
šiem Verdi “Aidos” operos
riais dainininkais ir žymiais Lie
spektakliam Egipto karaliaus
tuvos dainininkais — Ambrazai
rolėje su Briuselio opera Royal
tyte, Kaukaite, Noreika, Vaclo
de la Monnaie. Po to prasidėjo
vu Daunoru, Kaniava ir kitais.
siūlymai dirbti solistu Liežo
1975 -m. Virgilijus Noreika-- operos teatre Belgijoje ir Pary
pradėjo vadovauti Vilniaus ope
žiaus operos chore. Ričardas ne
ros teatrui. Iškilo konfliktas
siskubino priimti pasiūlymus,
tarp Noreikos ir Vaclovo Dau
manydamas, kad dar reikėtų pa
noro, ir 1976 m. pavasarį abu
sitobulinti ir išmokti kalbų.
broliai buvo perkelti į muzikinį
1976 m. vasarą Ričardas pir
Kauno teatrą - operetę.
mą kartą padainavo savo tautie
Ričardas dalyvavo Vilniaus
čiams Europos lietuvių studijų
universiteto liaudies dainų ir
savaitėje Chantilly, netoli Pary
(šokių ansamblyje, kuris 1976
žiaus. Publika buvo sužavėta
m. vasarą buvo pakviestas į
puikiu balsu. Buvo aiškiai ma
Prancūziją dalyvauti folklorinio
tyti, kodėl Ričardui. Vakarti pa

saulyje esant pirmą kartą, pasi
sekė pasirašyti sutartį Briuse
lio operoje ir kodėl iš karto gau
ta tiek daug pasiūlymų.
Stuttgarte Vokietijos lietuviai
sudarė jam sąlygas pasirodyti
aukštosios muzikos mokyklos
profesoriams. Jie jį priėmė to
bulintis savo srityje. Mokslus
Ričardas tęs čia nuo šio rudens.
Tai pagrindinė priežastis, kodėl
savo kelionę Š. Amerikoje turi
nutraukti rugsėjo mėnesio gale
(mokslas prasideda spalio pra
džioje).
Užmezgęs ryšius su lietuviais
Vakaruose, Ričardas noriai įsi
jungė į jų gyvenimą. Norėda
mas talkinti pagal savo išgales
ketvirtojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ruošoje, pakvies
tas rengėjų komiteto vykti koru.
certuoti Š. Amerikon, mielai su
tiko. Ričardo debiutu š. Ameri
koje rūpinasi Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos valdyba, ku
ri tvarko jo koncertus'ir kelio
nes.
Ričardo koncertai Kanadoje
bus Hamiltone rugsėjo 17 d. ir
Toronte — rugsėjo 18 d. Ame
rikoje ' koncertai numatyti rug
pjūčio 28 d. Čikagoje, rugsėjo
10 d. — Detroite.
rp

*
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Knygelė, jaiiiiiati
g. H g g S V
aideiiis žmones'
Britanijos karidnolo Hume'o pareiškimas, minintis ir lietuvį Petrą Plumpą
Kardinolas Hume, Anglijos
katalikų primas ir Vestminsterio arkivyskupas, Belgrado pa
sitarimų išvakarse paskelbė
platų pareiškimą žmogaus teisių
reikalu. JĮ ištisai išspausdino
“The Guardian” VI. 15, o kiti
anglų laikraščiai, Įskaitant ir žy
mųjį Londono “Times”, paskel
bė jo ištraukas.
‘Kard. Hume mano, kad Bel
grado pasitarimai sutelks pasau
lio dėmėsi Į žmogaus teises.
Anglijos vyriausybė yra tvirtai
pasiryžusi skatinti šių teisių
gerbimą, nes be to negalima ti
kėtis ilgalaikės taikos ir pasto
vumo pasaulyje, kaip pareiškė
Anglijos užs. reikalų min. dr.
Owenas. šiuo klapsimu labai
aiškiai yrà pasisakęs ir Ameri
kos prezidentas Carteris. Pasak
anglų kardinolo, tai reiškia
svarbų viešosios nuomonės pa
sikeitimą tarptautinių santykių
srityje.
•k

*

Senatorius Eugene Forsey
rašo: “Tai labai jaudinantis
dokumentas (Nijolės Sadūnaitės kalba). Kuo greičiausiai jai
parašiau laišką. Esu prancūzų
protestantų šventovės vyresny
sis Otavoje ir ten man tenka
kartais pamokslauti. Sekanti
kartą susirinkusiems maldinin
kams pateiksiu prancūzišką ver
timą jos žavingos kalbos teisme.
Ji yra tikra kankinė, tikra tikė
jimo liudytoja. Aš melsiuosi už
‘jv

-k

“Dabar mes pradedame su
prasti, — teigia kard. Hume, —
kad žmogiškoji vertybė reika
lauja daugiau, negu duonos: ji
šaukiasi laisvės ir teisingumo.
Kiekvienas žmogus, atėjęs pa
saulin, yra reikalingas kitų žmo
nių geros valios ir bendradar
biavimo savo asmenybės augi
mui. Tokį bendradarbiavimą vi
suomene savo įstatymais ir pa
pročiais turi taip susisteminti,
kad būtų pripažintos ir ginamos
nuo pažeidimų kiekvieno žmo
gaus teisės.”
Svarbiausioji žmogaus teisė
yra į pačią jo gyvybę, pabrėžia
anglų kardinolas. Ši teisė dau
geliui atrodo sunkiai pažeidžia
ma, praktikuojant ir skatinant
negimusios gyvybės žudymą bei
eutanaziją. Bet yra dar kitos tei
sės — asmeninės, visuomeni
nės, kultūrinės ir politinės, ku
rioms reikia visuomenės bei tei
sės garantijų. Pavieniai žmonės
ir grupės turi būti apsaugoti
nuo suėmimo, kankinimų ir ka
linimo dėl politinių ar ideologi
nių motyvų. Turi būti pripažin
ta tikybos laisvė ir išrautas betkoks diskriminavimas dėl reli
ginių priežasčių:
•À’ k k

Totalistiniai dešinės ir kairės
režimai, persekiodami žmogaus
teisių gynėjus, dažnai dangsto
si “valstybės saugumo” intere
sais. Tai skamba užtikrinančiai,
bet iš tikrjųų, pasak kardinolo,
tėra tik aksominė pirštinė, sle
pianti geležinį kumštį. Pašali
nių kritika laikoma neteisėtu
įsikišimu į valstybės vidaus rei
kalus. Įsikišimas, be, abejonės,

Belgrado konferencijos pro
ga visiems Kanados parlamento
nariams, senatoriams ir Helsin
kio aktą pasirašiusių nekomu
nistiniu valstybių ambasado
riams Kanados Lietuviuc Katalikų Centras išsiuntinėjo laiškus
ir brošiūrėles su Nijolės Sadūnaitės pasakytąja kalba teismo
metu. Laiškuose ypač buvo at
kreiptas jų dėmesys į religijos
persekiojimą Lietuvoje. Iki šiol
laiškais atsiliepė 6 senatoriai,
10 ministerių, 18 parlamento
nariut, . ir 3 ambasados.

yra nepriimtinas, tačiau ar tai
Įsikišimas, kai reikalas liečia
pagrindines žmogaus teises?
Žmonių brolybė yra svarbesnė
ir gilesnė už valstybių brolybę.
Kard. Hume rašo: “Jei aš žinau,
kad žmogus kankinamas, tai ir
aš esu kankinamas. Ir taip aš
jaučiu, kad teisingai protestuo
ju prieš betkokią valstybę, kuri
triuškina tuoj pat nepaklūstantį
žmogų. Aš nepasitenkinu nei
giamu protestu, kuris apsiribo
ja pasakymu: “Liaukis! Neda
ryk to!” Protestas, kaip aš gal
voju, reiškia sakyti: “Liaukis!
Pagalvok! Turi būti geresnis bū
das. Pamėgink jį!”
■k
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Tokią laikyseną anglų kardi
nolas vadina opozicija, kuri ve
da į teigiamą veiklą. O teigia
mos veiklos reikia, kad visuoti
nė žmogau's teisių deklaracija
taptų praktiška ir tikroviška po
litika. Ir teigiamos veiklos rei
kia, kad krikščionis gyventų pa
gal Kristaus Evangeliją ir sude
rintų savo veiksmus su Kristaus
pažiūra į gyvenimą ir savo tiks
lu.

Parlamento narė Aideen Ni
cholson iš Toronto Trinity ra-’
jono atsiuntė ištraukas savo
keltų klausimų užsienio reika
lų ministeriui gegužės 20'd., kai
visas posėdis buvo pašvęstas
Helsinkio sutarčių reikalams. Ji
taipgi atsiuntė specialaus užsie
nio reikalams komiteto posė
džio, įvykusio gegužės 26 d.,
protokolą. Tame posėdyje ji vėl
kalbėjo mūsų reikalais.
Parlamento narys Lincoln M.
Rūpindamasis žmogaus teisė
Alexander iš Hamiltono West
mis, kaip pilietis, kaip krikščio
apylinkės savajame laiške pri
nis ir kaip vyskupas, kard.
dūrė, jog gautąjį laišką iš Ka
Hume savo pareiškime iškėlė
nados Lietuviu Kataliku Centro
keturis konkrečius sąžinės kali
nių atvejus, kurių vienas liečia; įteiks užsienio reikalu ministe
Petrą Plumpą. Lietuvis katali-: riui Donald Jamieson ir tikisi,
kad panašiai pasielgs daugumas
kas pasaulietis Petras Plumpą,
pasak anglų kardinolo, buvo nu parlamento narių.
Buvęs Kanados ministeris pir
teistas 8 metams griežto režimo
mininkas John Diefenbaker pa- .
lagerio už tai, kad gynė tikybos
laisvę ir skelbė tiesą apie krikš rašė ilgą, užjaučianti laišką, pri
mindamas. kad paskutinis vie
čionių Bendriją, kaip ją matė.
Taip pat ten suminėti: kitas so šas Kanados valdžios protestas
vietinis kalinys žydas Zenderis prieš žmogaus teisių pažeidinė
Levinsonas, čilietis Guillermo jimus Sovietų Sąjungoje buvo
Beausire Alonso ir paragvajietis padarytas 1960 m., kai Jungti
Toroteo Grandei. Visu keturiu nėse Tautose jis pasisakė prieš
kalinių likimu šiuo metu rūpi priespaudą komunistų paverg
nasi “Tarptautinės Amnestijos” tuose kraštuose. Dabar jis laiš>
organizacija, kurios centras ke reiškia abejonę, ar dabarti
Londone. Anglijos katalikų pri nė Kanados valdžia bus pakan
mas paragino paliestųjų šalių kamai tvirta ir iškalbi Belgrado
vyriausybes parodyti tikrą susi konferencijoje, nes Helsinkio
rūpinimą savo piliečių teisėmis konferencijos išvakarėse Tru
ir paleisti sąžinės kalinius. “Vy deau vyriausybė buvo nusitei
riausybės visuomet laužo žmo kusi visas sutartis priimti bei
nių teises, kai valstybė nori bū pasirašyti ir tik jis vienas (Dieti daugiau piliečių viešpačiu, fenbakeris) praktiškai tepriešJ. Stš.
negu tarnu” — pabrėžė kardi taravęs.
nolas. Hume.
T
x
A. Lembergas
Tėviškės Žiburiai
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VU KAS IR JAUNIMAS
Antanas Sabalis, Vliko valdy
bos narys jaunimo reikalam, at
sako į Broniaus Bieliuko, nario
informacijos reikalam, klausi
mus. Norima supažindinti vi
suomenę su Vliko ir lietuvių
išeivių jaunimo santykiais.
B. Kokie yra Vliko santykiai
su išeivijos jaunimu?
S. Vliko santykis su išeivijos
jaunimu yra dalinis, o ne abso
liutus. Jaunimas žiūri į politiką
kaip į vieną iš specialybių. Vil
kui rūpi turėti tampriausius ry
šius bent su ta lietuvių jauni
mo dalim, kuriai rūpi politiniai
reikalai.
B. Kuri jaunimo dalis domisi
politiniais klausimais?
S. Tikslios statistikos neturim.
Kiek tenka susigaudyti — ma
žiau negu pusė. Vlikui rūpi ne
iš viso politiniai klausimai, bet
pirmoj eilėj tie, kiltie yra susiję
su Lietuva. Tuo būdu tas pro
centas dar sumažėja. Reikia
spėti, kad kas trečias ar ketvir
tas domisi politika.
B. Kokio jaunimo norėtum?
S. Būtų idealu, kad kiekvie
nam išeivijos jaunuoliui rūpėtų
Lietuvos laisvinimo reikalai.
Reikia tąja kryptim eiti. Tai da
ro Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga ir kraštų jaunimo sąjun
gos.
B. Kokias jaunimo pažiūras
pastebi?
S. Jaunimui yra labiau supran
tama nediferencijuota politinė
veikla. Gal būt, todėl, kad, paly
ginus su Lietuvos problemos
dydžiu, jam, jaunimui, ideologi
nis
klausimas
laisvinimo
darbe yra antraeilis. Tačiau ne
diferencijuota veikla taip pat
turi savo problemas. Pavyzdžiui,
kur būtų išmokstama politinės
grupinės dinamikos, jei diferen
cijuotos veiklos visai nebūtų?
Vliko pagrindinis uždavinys yra
atsotvauti Lietuvių tautos politi
nei valiai turėti savo laisvą ir
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Vilkas veikia pasauliniu
mastu. Jis nekalba bendrai iš
eivių ar kurio krašto išeivių var
du. Tai PLB ir kraštų bendruo
menių kompetencija. Lietuvių
išeivių
jaunimo
politinę
mintį reprezentuoja PLJS ir
kraštų jaunimo sąjungos. Iš kitos
pusės Bendruomenė ir Jaunimo
sąjunga nekalba Lietuvos vardu.
Todėl nepaprastai svarbus yra
politinės veiklos koordinacijos
klausimas. Tai yra vienas Vliko
uždavinių.

B. Neseniai įvyko Vliko ir
PLJS susitikimas seminaro for
ma. Kaip vertini tą įvykį?
S. Tai buvo pirmasis politinis

PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS
susipažinimas. Vieni kitus iš
UŽ ŽMOGAUS TEISES
klausė, vyko gyvos diskusijos.
Susitikimas buvo sėkmingas.
RUGSĖJO 24 WASHINGTONE
Asmeniškai pasigedau kai kurių
susitarimų konkrečios veiklos
atžvilgiu. Bet gal tai būtų per
daug tikėtis iš pirmo susitikimo
ir susipažinimo. Šiaip jis buvo
labai naudingas visiem. Jei
mum pavyks išlaikyti su PLJS
nuoširdų ryšį ir toliau, tai sa
kysim, kad seminaras buvo nuo
širdaus ryšio pradžia.
B. Ar Vilkas cenzūravo jauni
mo mintis?
S. Ne. Cenzūra nieko bendro
neturi ne tik su demokratija, bet
ir su auklėjimu. Vliko žmonės
turi pakankamai intelektualinės,
dvasinės stiprybės savo įvairiom
pozicijom išaiškinti nesigriebiant cenzūros. Ji Vlikui nerei
kalinga.

B. Norėčiau, kad pasisakytum
apie artimiausios ateities ir, anot
dr. Vytauto Vyganto, vidurinės
ateities santykius su jaunimu.

S. Ateity yra būtina turėti eilę
pasitarimų su jaunimui vado
vaujančiais, kad būtų išsiaiškin
ta — kuo mes vieni kitiem ga
lim padėti? Jaunimas turi gabių
žmonių, kurie gali ir veikia pa
tys savo nuožiūra ir gali padėti
laisvinimo darbe. Vlikas turi pa
tirtį ir lėšas. Šį derinį išvys
čius plačiu mastu, Lietuvos lais
vinimo darbas įgautų naujų gy
vybės elementų.

ką. Štai to jaunuolio laiško ver
timas.
“Mielieji, Aš esu lietuvių kil
mės penkiolikmetis. Šiais me
tais aš labai susidomėjau disi
dentų sąjūdžiu baltiečių kraš
tuose. Aš labai rimtai galvoju
pasirinkti profesiją, kuri liečia
disidentų sąjūdį, ypač Lietuvo
je. Kai išgirdau apie baltiečių
žygį už žmogaus teises, labai su
sidomėjau.
Deja, turiu problemą. Mano
tėvas, būdamas tik iš dalies lie
tuvių kilmės, labai abejoja, ar
leisti mane į Vašingtoną su Niu
jorko valstijos miesto jaunimo
grupe. Man reikia jūsų pagal
bos jam įtikinti, kad yra svar
bu pritraukti kiekvieną galimą
asmenį. Kai šis klausimas išky
la, jis sako: “leisk kam nors ki
tam tai daryti”. Aš suprantu,,
kad turiu prisidėti prie baltie
čių kraštų išlaisvinimo, nors ir Į
maža dalimi. ’
Prašau siųsti visą literatūrą
apie žygį man. Taip pat asme
niškas jūsų laiškas mano tėvui
gal padės: aš taip noriu vykti!
Dėkoju jums jau dabar už jū
sų pastangas ‘įtikinti’. Aš būsiu
visados dėkingas ”
Žygio komitetas tikisi 1977
m. rugsėjo 24 d. Vašingtone su
silaukti daug tokių entuziastų
— jaunųjų .ir vyresniųjų.

Baltiečių 'žygio už žmogaus
teises vykdomasis komitetas ga
vo dėmesio vertą laišką, parašy
tą angliškai penkiolikos metų
jaunuolio, kuris ketvirtadaliu
savo kilmės yra lietuvis. Jam žy
gio komitetas nusiuntė informa
cinės literatūros, o tėvui — laiš-

B. Kada prasidėjo Vliko —
Lietuvių jaunimo santykiai?
S. Nuo trečiojo jaunimo kong
reso. Užaugo jaunoji karta, kuri
laimingu būdu susidomėjo
dviem pagrindiniais įvykiais: Si
mo Kudirkos tragišku šuoliu į
laisvę ir Romo Kalantos gyvybės
auka. Šiai kartai įsisąmoninus,
kad jaunimas turi politinių už
davinių ir kad gali efektingai
pasireikšti, prasidėjo politinės
veiklos renesansas. Jis nėra vi
suotinis. Pati PLJS ir kraštų jau
nimo sąjungos jį gilina ir plečia
gana sėkmingai.
B. Kaip žiūri į jaunimo pagal
bą Lietuvos išlaisvinimui?
S. Lietuvos išlaisvinimo prob
lema yra labai didelė. Jai nuga
lėti reikia žmonių, kurie būtų
didesni už problemą. Jeigu iš
eivijos jaunoji generacija iš
ugdys tokių žmonių, problema
bus nugalėta. Tikiu, kad jauni
mas tai oadarys. (Elta-

Pabaltiečių komitetas, kuris rugsėjo 24 rengia žygį į Wãshingtona, demonstruodamas už
žmogaus teises. Komitetas tarėsi su kongresmanu James J. Blanchard, kuris visokeriopai
remia žygį. Nuotraukoj iš k. Sigurts Rudzitis — latvių atstovas, Valdis Sipols — latvių
jaunimo sąjungos pirmininkas, Raimund Trala — estų atstovas, kongresmanas James J.
Blanchard, Viktoras Nakas — žygio rengimo komiteto pirmininkas ir Jonas Urbonas
— lietuvių atstovas. Nuotr. J. Urbono
-!AJ*,J,-***'~*-****—-v - ’ "
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K O M K URSA
TAISYKLĖS:

nieką nežiūrės...
Pro langą žiūrėjo berniukas. Jis pamatė, kas
žvirbliukui atsitiko.
— Bėgsiu laukan, — nutarė berniukas.
— Čirkšt, čirkšti —- rėkė žvirblienė medyje.
— Cir-čir-čir! — šaukė maži žvirbliukai.

Berniukas pasilenkė prie žvirbliuko.

1) Amžius: pirmame prisistatyme g?!: da'yvauti betkas.
Jei atsiras pakankamai konkurentu.galės susidaryti net trys gru
pės: vaikų — paaugtų — suaugusių;
2) Tekstas: k^kvienas turi pasiruošti gerai paskaityti - vieną
bendrą privalomą tekstą (kuris čia talpinamas) ir — kita, laisvai pa
sirinktą tekstą.
Bus juri komisija., kuri (vertins kiekvieną skaitytoją.
Numatytos vertingos PREMIJOS.
3) Konkurentų išimta tymas, su pirmu bandymu, bus šio mėne
sio 24 d., 16 vai. šv. Kazimiero parapijos salėj.
TĖVAI prašom’ padėti savo vaikams ir šiuo atveju.

Žvirbliukas pramerkė vieną aki.
— Vargšelis! — pasakė berniukas, jis paėmė
žvirbliuką į rankas ir nusinešė namo.
— Kokia nelaimė! — čirškė žvirbliai.
— Kaip baku! — liūdėjo žvirblienės.

Namuose berniukas padarė žvirbliukui narvelį.
J narvelį įdėjo vandens indelį. įdėjo duonos riekę,
įdėjo ir žvirbliuką.

ŽVIRBLIUKAS
Oi, koks triukšmas! Ne — tai ne vestuvės ir ne
krikštynos! Didelė nelaimė žvirblių šeimoje. Iš lizdo
iškrito pats mažiausias žvirbliukas.
— Sugrįžki sugrįžk! — šaukė žvirblienė.
— Skrisk! .Skrisk! — šaukė žvirbliuko broliukai
ir sesutės.

Medyje žvirblienė liūdnai atsiduso.
— Baigta, — nutarė visa šeima. — Niekados hebematysim mažiausio žvirbliuko.
Susirinko visi žvirblių kaimynai. Mama žvirblie
nė verkė ir verkė. Tėvas žvirblis papasakojo, kas
įvyko.

— Cir-čir, — tarė žvirbliukas. — Aš noriu namą.
Aš noriu pas mamytę.
— Dvi dienas žvirbliukas tupėjo narvelyje. Jis
buvo liūdnas. Jis nežiūrėjo į vandens indelį. Jis ne
žiūrėjo į duonos riekę. Jis žiūrėjo pro langą į aukštą
medį. Ten jo namai!
— Vargšelis, — tarė sau berniukas. — Jam čia ne
patinka. Jis nori namo.
Berniukas paėmė žvirbliuką. Jis išnešė į kiemą.
Nunešė prie didelio medžio.
— Cirkšt-čirkšt! — sušuko žvirbliuko mama. —
Negaliu tikėt! fai mano vaikelis! Tai mano sūnelis!
Berniukas įkėlė žvirbliuką į medį.
Žvirbliukas suplasnojo sparnais. Bet jis neskrido
—- Ačiū - ačiū! — dėkojo žvirblis ir žvirblienė ir
aukštyn. Jis krito žemyn ir žemyn.
— Oi, oi, — verkė žvirbliuko mama.
Kas bus, visi žvirbliukai.
— Cir-čir, — tarė mažiausias žvirbliukas. — Tas
kas bus ? 1 as išdykęs berniukas pagriebs mano vai
kelį!
berniukas nėra išdykęs. Jis labai geras?
— Kas bus, kas bus? — dejavo visi žvirbliukai.
Žvirblių šeima visiems papasakojo, kas atsitiko.
Pliumpt! Mažiausias žvirbliukas pasiekė žemę.
Dabar berniuko kiemas visados pilnas paukščiu
Jam beveik neskaudėjo. Jis buvo ištiesęs sparnelius. kų. Vasarą jis duoda jiems vandens maudytis. Žie
Nusileido kaip tikras parašiutininkas.
mą jis paberia trupinių. O mažiausias žvirbliukas
Žvirbliukas labai bijojo. Jis žinojo apie tą išdy niekados nepamiršta jam padėkoti.
EGLUTĖ
kėlį. Jis užsimerkė. Gal niekas jo nematys, jei jis į
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Iš mielo bičiulio, kuri vadinsiu
Jonu N., gavau įdomų iaįška. Jame
jis aprašo žemiau d° ’ ■ : -toriją. Iš
minimų trijų vizijų, kurias Jonas
pergyveno, pirmoji liečia H D. karo
pradžią ir nacių, o vėliau sovietų
okupaciją; antroji vizija išpranašavo
Jonui, kad jis gyvens po trimis vė
liavomis. Abi vizijos gyvenime išsi
pildė — Lietuva buvo sovietų oku
puota, o Jonas gyvena Amerikoje,
prieš tai iš Lietuvos išvykęs Į Vokie
tiją. Trečioji vizija p; -odė Jonui iš
laisvintą nuo sovietų Lietuvą, bet
suprato, jog Tėvynei prisikėlus, jis
pats bus jau miręs . . . Šios vizijos
buvo paskelbtos Amerikos lietuvių
spaudoje.
Paskutiniame savo laiške mano bi
čiulis rašo, jog istoriją apie paveiks
lą jis pranešė ir Nekaltai Pradėto
sios Mergelės Marijos vienuolėms.
Likimo jam skirtą šio paveikslo nuo
savybę jis laiko pačios Šv. Marijos
dovana ir tūkstanti kartų svarbesniu
Įvykiu, kaip anos trys vizijos. Visą
gyvenimą slėpęs tai nuo žmonių, nes
niekad neatspėjęs kodėl šv. Mergelė
tokiai malonei pasirinko jį, paprastą
nusidėjėli . . .

M U 3 U
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vai antros paveikslų pusės kraš
tus ištepusi tešla, prilipdė iuos
vieną-po kito ant sienos didžia
jame. pereinamame kambaryje,
kuris dabar pavirto tartum ko-,
kia šventove. Kasdien po kelias
dešimt kartų praeidavau ši kam
barį. vis apžiūrinėdamas pa
Badas sukaustė Lietuvą, Vo
veikslus. Čia buvo Jėzus Kristus
kiečiu rekvizuotas maistas iške
žėrinčia, atvira širdimi, ir Nu
liavo i vakarus, palikdamas žmo
kryžiuotasis. ir šventas Antanas,
nes be atsargų. Tūkstančiai vil
bet kada tik įeidavau i kambarį,
niečių plūdo Augštaitijon, jiešvisada mane pasitikdavo Šv.
kodami už drabužius ar avalynę
Mergelės veidas. Toks malonus,
išsikeisti maisto.
rimtas žvilgsnis palydėdavo ma
Gyvenome prie pat plento į
ne ligi kitų durų. Man atrodė,
Ukmergę. Tėvai plentą vadinda
lyg šiame kambaryje būtų apsi
vo “geruoju keliu”, nes juo iš
gyvenusi nauįa gyventoja, kuri
Įvairių šalių pravažiuodavo arba
visada manes laukdavo ir lyg
praeidavo labai daug žmonių, ir
norėdavo kažką pasakyti. .. Ma
tėveliai visada išsikeisdavo mais
no vaikiškoji siela labai pamilo
to gaminius Į kokius naudingus
toki švelnų, motinišką paveiks
ar Įdomius daiktus.
lo žvilgsni.
Gražią pavasario popietę Į
Vaikystės dienos brendo. Ma
mūsų kiemą atėjo moterėlė, di
no sieloje vyko kažkoks pasikei
deliu krepšiu nešina.
timas, tarytum be' žodžių pasi
— Gal norite pirkti šventų
kalbėjimas su atvykusia iš Vil
paveikslų9 Pigiai atiduosiu ...
niaus nauja mūsų namų “gyven
Mano mama ėmė žiūrinėti pa
toja”. Jau žinojau, kad, veidro
veikslus. Visi jie buvo spalvoti,
duko. pagalba mėtydamas saulės
labai gražūs. Negalėjau ati spinduli, aš neturiu pačios sau
traukti nuo jų savo akių. Buvau
lės, o tik jos atspindį. Lygiai
dar mažas,- bet tada supratau,
taip pat samprotavau ir apie šį
kad ir mamytei paveikslai pati paveikslą, kad pieštose Šv. Mei>
ko. Ji pasirinko jų kelis ir ati gėlės akyse perduotas tikrasis
davė moterėlei du svarus svies dangiškosios Motinos žvilgsnis.
to ir gabalą lašinių. O moteris
Palengva šis paveikslas tapo
likusius paveikslus susuko vėl Į
tartum mano sąžinės balsu. Kai
ritini.
nebūdavau tėvų apibartas ir ne
Paveikslų tarpe man labiau
sudarydavau jiems jokių rūpes
sia atmintin .įstrigo Švenčiausios
čių, aš su pasididžiavimu žvelg
Mergelės Marijos atvaizdas, su
davau šv. Mergelei į akis, o bū
kūdikėliu Jėzum ant rankų. Ta damas kuo nors prasikaltęs, nu
da net ir pagalvoti negalėjau,
lenkdavau galvą ir panarinda
kad tos moters atėjimas ir šven
vau akis, lyg atsiprašydamas pa
tieji paveikslai turės tiek daug
veikią už nuskaudimą.
Įtakos ne tik mano vaikystei,
Šventovėje mačiau smilkant
bet ir paliks neišdildomą, gražų
kvapias žoles Kristaus pagerbi
atsiminimą, besitęsianti iki šiol.
mui, todėl sugalvojau šitaip pa
Pirktieji paveikslai buvo be
gerbti ir savo paveikslą. Surasrėmu bet mama šią problemą : davau motinos džiovintų mėtų
išsprendė su duonos tešla. Leng
ir užmesdavau ias ant žarijų, at

ūžimas. Atrodė, lyg visi pasau
lio vandenynai ‘ant manęs griū
tų. Ūžimas vis artėjo. Išsigan
dęs, šokau iš lovos, ir tuoj pat
ūžimas staiga nurimo. Nakties
sineštų .skardoje: ”ada mėtų
tamsoje, pamačiau paveikslą
kvapas pasklisdavo kambaryje,
o aš jutau malonų pasitenkini švytint kažkokia keista šviesa,
tarytum jis būtų fosforinis;- Bet
mą, galėdamas pagarbinti Tą,
keisčiausia, kad jis nekabojo
kuri pasidarė taip miela mano
ant sienos, o žėrėjo rankos ištie
vaikiškai širdelei. Sugrįžę iš
simo atstumu nuo manęs, prie
laukų, namiškiai stebėdavosi:
šingoje kambario pusėje nuo jo
— Iš kur čia dab r tasai mė
pakabinimo vietos! Rodos, lyg
tų kvapas?
kas laikytų jį ore. Aplink tam
Jau gimnaziją 1 mkydamas,
su, ir tik pats paveikslas švietė,
kas vasarą grįždavau atostogų,
išryškindamas Šv. Mergelės ma
sustodavau ir Žiūiėravau į pa
lonią šypseną.
veikslą. Matydavau savo vaikys
Nustebęs žiūrėjau, lyg užbur
tę ir nusišypsodavau, prisiminęs
tas, nesuprasdamas, kas čia de
namiškių stebėjimąsi ir šūks
dasi. Pagaliau sugalvojau patik
nius pajutus mėtų kvapą.
rinti, ar paveikslas tebėra; ant
Baigęs gimnaziją, gavau valdi
sienos, bet nespėjau pajudėti,
nę tarnybą. Turėjau apsigyven
kai šviesa pranyko ... Pažvel
ti toli nuo tėviškės 'aukų ir la
giau į sieną, radau paveikslą,
bai retai ten atvažiuodavau. Tik
kabanti toje pačioje vietoje!
po kelenų metų atsirado proga
Šis įvykis liko visam mano gy
aplankyti tėvų namus. Dar kar
venimui neišaiškinama mįsle.
tą sustojau ties savo mėgstamu
Nuo to laiko paveikslas pasida
paveikslu ir susimąsčiau.
rė man brangiausia dovana ir
— Juk jeigu taip retai atva
niekad su juo nesiskyriau. Per
žiuoju. tai turėčiau pasiimti to
visą karą, per abi okupacijas ir
kį daiktą, kuris man visada pri
per sunkiausias pasitraukimo iš
mintų brangią gimtinę. '
Tėvynes keliones daug naudin
Bet tuoj pat radau atsakymą:
gų daiktų numečiau ar palikau,’
— Paveikslą, tik paveikslą
bet paveikslą visada saugiai vepasiimsiu!
žiojausi iš vietos Į vietą.
Ilgai negalvojęs, atsargiai at
Gvvenant tremtiniu stovyklo
plėšiau paveikslo kraštus nuo
je, buvo laukiama popiežiaus
sienos. Per ilgą laiką popierius
Įgaliotinio atsilankymo. žmonės
pagelto, o duonos tešla stipriai
rengė lauke altorių Mišioms lai
pridžiūvo. Menkas neatsargu
kyti. Rengėjai rūpinosi kaip
mas galėjo įplėšti paveikslą. Su
gauti-kokį nors-religini paveiks
vyniojau jį į ritinį, kaip kadaise
lą. kad altorius gražiau atrody
anoji moterėlė. Atsargiai elgda
tų., bet niekas nesugalvojo kur
masis su savo brangiu nešuliu,
toki gauti. Tada aš atnešiau sa
vežiau šimtus kilometrų, kol pa
vąjį paveikslą ... Rengėjų vei
siekiau nuolatinę savo gyvenvie
duose mačiau dideli nustebimą.
tę. Mano vaikystės dienų miela
— Toki didelį paveikslą atsi
ir brangi mano tėviškės gyven
vežei iš Lietuvos! Kokiu tikslu?
toja pagaliau atvyko į naujus
Jaučiausi labai laimingas, kai
mano namus!
atnašaujamas kielikas iškilo
— Kaipgi aš galėčiau Tave
įgaliotinio rankose prieš visada
pagerbti, Švenčiaus oji Merge
rimtas;.bet tokias malonias Mo
le? Ką tunu Tau .sa syti po tiek
tinėlės akis mano paveiksle.
metų? Per tą Taiką tiek daug
Jaučiau pasididžiavimą, kad aš
kartų pervėriau Tav > motinišką
vienas likausi Jai ištikimu ri
širdį, lyg kokiu durklu, savo ne teriu.
tvarkingu ir nuodėmingu gyve
Su nuostaba prisimenu dar
nimu .. .0. kad galėčiau grįžti
vieną savotišką sapną: paveiks
atgal ir visa tai atitaisyti! Tada
lo Motinėle laiko mane, lyg ko
galėčiau drąsiai žvelgti Tau Į
ki maža valka, ant ranku, tar
akis, kaip kad mažas būdamas
tum norėdama nuo ko išsaugoti.
žvelgdavau.
Pabudęs jaučiau saldų džiaugs
Baisus skausmas spaudė ma
mą, bet tuoj pat paklausiau sa*
no širdį, įsisąmoninus, kad ne
ve — ką tai turėtų reikšti”
begaliu grąžinti vaikystės tyru
Kai. prasidėjus karui, pirmą
mo. Vienintelis kelias beliko —
ją dieną patekau vokiečių mir
sulenkiau prieš Ją gelius ir at
ties bataliono nelaisvėn, vienas
gailodamas aukojau Švenčiau
karys man pareiškė:
siajai Mergelei Jos dieviškojo
— .Mes belaisviu neimam.
Sūnaus kančią. Nežinau, kiek
Nepaisant rūsčių vokiečių
laiko šitaip meldžiausi. Buvo vė
veidų, nepaisant to., kad buvau
lus vakaras, todėl skubėjau pa - priešo uniformoje, viskas taip
kabinti paveiksią ant sienos, nes
susiklostė, kad vokiečiai atvežė
ilgos keliones nuovargis vertė
mane i Vilnių ir paleido namo
eiti poilsio.
pas šeima Pravėręs duris, pamane oažadino baisus
— Nakti
.
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0 KŪLIMO VEIKLOJE
ALGIS J. BUDRYS, gyvenantis
Evanstone, Illinois valstijoje, para
šė jau septintą fantastinę beletristi
kos knygą ’‘Michaelmas”, kurią iš
leido Berkley - Putnam leidykla.
Dienraštis “Chicago Daily News”,
supažindindamas skaitytojus su šia
knyga, A. J. Budrį įrikiuoja į pir- .
niaujančių mokslinės-fantastinės be
letristikos kūrėjų eiles JAV.
-

STEPO ZOBARSKO vadovaujama
“Manyland Books ’ leidykla Niujor
ke išleis pokarinės lietuvių poezi
jos antologiją, paruoštą dr. Jono
Zdanio. Įvadą yra parašęs prof. dr.
R. Šilbajoris. Antologija bus išleis
ta dviem kalbom — lietuviškai ir
angliškai. Jon Įtraukti 28 poetai, gy
venantys laisvajame pasaulyje ir pa
vergtoje tėvynėje. Jų kūrinius Į ang
lų kalbą išvertė antologijos sudary
tojas dr. J. Zdanys.
ŠIEMETINIAME MUENCHENO
OPEROS FESTIVALYJE didelio
dėmesio susilaukė R. Strausso opera
“Dainė”, kurios libretą yra parašęs
Vienos teatro istorikas Joseph Gre
ger. miręs 1960 m. “Dafne” buvo
pradėtas operos festivalis,- vadovau
jamas dirigento Wolfgango Sawalischs. “Dainės” spektaklį režisavo
Filippo Sanjust. Pagrindinį Dainės
vaidmenį atliko Lilija šukytė, vo
kiečių spaudoje žinoma kaip Lilian
Sukis.
FILATELIJOS PARODĄ, skirtą
dr. Jono Basanavičiaus 50 metų
mirties sukakčiai. Čikagos Jaunimo
Centre lapkričio 5-6 d.d. surengs fi
latelistų draugija “Lietuva”. Paro
dos vadovu yra pakviestas buvęs šios
draugijos pirm. Kazys Meškonis.

PAVEIKSLAS

mačiau mane pasitikusį rimtą,
bet visada malonų savo vaikys
tės paveikslo žvilgsni. Suprataukas mane išsaugojo.
Mano tėviškės laukai liko toli
už vandenynų, ir Tėvynė tebekenčia kruvina vergiją, bet vai
kystės dienų paveikslas kiekvie
ną dieną man juos primena. Be
šio paveikslo turėjau Apvaizdos
man atskleistas tris nuostabias
vizijas. Dvi iš jų;tiksliausiai iš
sipildė, tapusios istorijos fak
tais. o trečioji, bylojanti apie
būsimą Lietuvos laisvės atgavi
mą, tikiu, taip pat išsipildys.
Šerkšnoti senatvės pirštai jau
liečia mano veidą ir plaukus.
Netrukus nebegalėsiu pasiimti
savo paveikslo i paskutiniąją ke
lionę .. . Liūdna pasidaro pagal
vojus, kad greit ateis laikas, kai
niekas nežinos kam šis paveiks
las priklausė ir kad jis yra bu
vęs kažkam brangiausiu prisimi11111111 TĖVIŠKES ŽIBURIAI
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Motery kova už lygybę

Žmonijos gyvenimui riedant į
priekį, pasiektas toks taškas, kur
“EESTI RAMAT” LEIDYKLA Ta
herojizmui fizinė jėga nėra bū
line 32.000 egz. tiražu išleido I. Si
tinybė. Dėlto fiziškai silpnesnė
monaitytės romaną “Aukštųjų Šimo
lytis — moteris panoro susily
nių likimas”. Vertėjas — lietuvių li
ginti su vyru ir kartais pasiekti
teratūros propaguotojas M. Uodus.
“laurų” vainiką ten, kur ji pasi
tiki savo išmintimi. Ši kova yra
PRANAS ČEPĖNAS jau baigė
rašyti ir ruošia spaudai antrąjį “Nau
pavadinta moterų išsilaisvini
jųjų laikų Lietuvos istorijos” tomą,
mu. susilyginimu ar dar kitaip.
kuris apims laikotarpį nuo I D. karo
Moteris siekia būti pripažinta;
iki 1920 m. Trečiajam tomui medžia
kaip individuali asmenybė.
ga jau surinkta. Jis bus skirtas Lie
Moterų lygybės kova sutinka
tuvos nepriklausomybs metams. Pir
pasipriešinimą iš kitos moterų
masis “Naujųjų laikų Lietuvos isto
grupės (ne tik iš vyrų), kurios
rijos.” tomas, vaizduojantis mūsų
tautos atgimimą iki I D. karo, jau
be vyriškos globos jaučiasi pagaunamas knygynuos ir leidėjo ad
simetusios ir nemato jokios at
resu': J. Urbelis, 1649 No. Broad
eities. Šitos damos sako, jog sa
way, Melrose Park, Ill. 60160, USA.
varankiškumo ir lygybės jieškoŠio 560 psi. turinčio veikalo kai
tojos praranda savo moterišku
na — $15.
mą. Kita gi grupė visai prasilen
kė su moterų lygybės jieškotoM. DAUKŠOS “POSTILĖS” indekjų principu ir tapo “emancipansą-žodyną, paruoštą česlavo Kudzitėmis” — nori pasidaryti kaip
novskio, dviem stambiais tomais iš
galima panašesnėm į vyrus: pa
leido Poznanės A. Mickevičiaus uni
mėgdžioja jų manieras, nešioja
versitetas, įtraukęs baltų filologijos
jų aprangą.
serijon 2 nr. Vilniečiai kalbininkai
džiaugiasi kruopščiai atliktu darbu,
Žurnale “Ms.” rašoma, kad.
kurin yra įtraukti “Postilės” žo
tikrasis moterų judėjimo tiks
džiai, pateikiamos jų reikšmės, žo
las yra gauti lygias teises vi
džio bei formos pavartojimo vieta.
siems. Gal todėl paskutiniu lai
Č. Kudzinovskis rėmėsi pirminiu šal
ku į grynai moteriškas profesi
tiniu — J. Vujeko “Pastile”, norė
jas įsiskverbė ir vyrai. Taip me
damas išaiškinti lietuviško teksto
dicinos seserų mokyklose, mote
klaidas, per šimtmečius nublukusius
rų kirpyklose ir kitur atrasi vy
diakritinius ženklus.
ruv besimokančiu,
c.
Moterys, nors ir pasyvesnis
•
MUENCHENO “SUSITIKIMO NA
MŲ” VADOVYBĖ su lietuvių jauni elementas, po paskutiniojo ka
mo grupė “Ratukas” surengė iš Lie ro smarkiai sujudo ir ... “ne
tuvos pasitraukusio sol. Ričardo sulaikysi naujo kilimo, nors pa
Daunoro ir pianisto Algio Draugelio sveikint jis tau baisu” (pasinau
koncertą. Pirmoje dalyje skambėjo dojau Putino žodžiais). Moterys
sol. R. Daunoro atliekamos lietuvių panoro siekti moksle akademi
liaudies dainos, harmonizuotos mūsų nio lygio, dalyvauti valstybės
kompozitorių, šilčiausiai buvo sutik valdymo aparate, pasirinkti' dar
tos dvi — M. Petrausko “šią nak bą ne pagal leidimą, bet pagal
telę per naktelę” ir J. Tallat-Kelp- savo pašaukimą ir prašyti lygaus
šos “Žaliojoj lankelėj”. Pianistas A.
atlyginimo už tokį patį darbą.
Draugelis programą papildė savo šoMoterys ryžtasi būti savaran
peniškos nuotaikos noktiurnu, varia
cijomis liaudies dainos “Oi žiba ži kiškos, kaip kiekvienam indivi
burėlis” tema, J. Brahmso “Inter dui pridera. Net arabės panoro
mezzi!” ir L. Beethoveno “Patetine
numesti savo “romantiškus” už
sonata”. Antroje dalyje skambėjo J.
dangalus nuo veidų, o haremų
S. Bacho, L. Beethoveno, G. Puccini
moterys ėmė maištauti — taip
bei kitų klasikinių Europos kompo
pat panoro laisvės.
zitorių kūriniai, kuriuos sol. R. Dau
Atrodo, čia nėra nieko nepa
noras buvo paruošęs Vilniaus kon
prasto, bet vyras, pasitikėdamas
servatorijoje, dainavimą studijuoda
savo stipresne struktūra, nenori
mas pas savo brolį sol. Vacį Dauno
pasiduoti moteriai, nes toje ly
rą, tarptautinio dainininkų konkurso
gybėje jis dažnai įžiūri savęs pa
Tulūzoje laureatą, laimėjusį aukso
žeminimą.
medalį bosų grupėje.
VALSTYBINIAME VILNIAUS
DAILĖS MUZÉJUJE direktorius
Pranas Gudynas liepos 20 d. atida
rė Kalifornijoje gyvenančio dail. Jo
no Rimšos tapybos darbų parodą.
Jai sutelkti 25 kūriniai, kurių 19
dail. J. Rimša atsiuntė ir padovano
jo Lietuvai, o 6 jau anksčiau buvo
šio muzėjaus fonduose. Kalbėtojų
eilėse buvo ir propagandistas P.
Petronis, “Tėviškės” draugijos va
dovas, džiaugęsis kultūrinio bend
radarbiavimo vaisiais. Žodį taipgi ta
rė “Gimtojo Krašto” red. V. Reimeris ir Lietuvos Dailininkų Sąjun
gos pirmininko pavaduotojas K.
Bogdanas.
v „ ,

Prisimena lietuviškas kaimo
posakis: jei nuo didumo pareitų,
tai karvė kiškį, pagautų. Ir iš
tikrųjų, jei nuo raumenų stip
rumo priklausytų pasaulio galy
bė, tai bokso čempijonai turėtų
būti- renkami prezidentais! Jei
gu taip nedaroma, tai ir silpnų
jų raumenų atstovė turi turėti
teisę kandidatuoti į vadovaujan
čius postus.
Vyras, kuriam ' Įgimtos visos
žmoniškumo savybės (galbūt tik
jo motinos išmintingu auklė
jimu!), laiko sau lygiu partneriu
ne tik savo kategorijos vyrą, bet
ir moterį. Jis pagerbs ir palie
gusį senelį bei senelę, ir vaiką.
Su jauna ar senesne moterimi
elgsis natūraliai, kaip ir vyro
akivaizdoje, nes jinai jam pir
moj eilėj yra žmogus, o ne “sex
object”.
.
Yra ir kita vyrų.rūšis — tai
tie, kurie mato moteryje - tik
“moterį”, bet ne sau lygų žmo
gų. Jų elgesį nesunku pastebėti,
ypač jaunų moterų akivaizdoje
— jie .domisi tik gražiomis, kar
tais net dvigubai už save jau
nesnėmis. Jų elgesys būna ne
natūralus, dirbtinis: labiausiai
jie vertina “mini skirt” mėgė
jas ir tas, kurių paakiai žalsvai,
o nagai raudonai dažyti. Kitos
moterys jiems neegzistuoja. Tai.
ypač būdinga pusamžiams vy
rams. Savo amžiaus moteris jie.
vadina senėmis. Vargas, jei su
tokiu tenka tvarkingai, inteli
gentiškai moteriai kartu dirbti!
Tokie nevertina teigiamų žmo
niškumo savybių, gabumų ar iš
silavinimo moteryje.
Lygybės klausimas įvairiai
vertinamas ne tik vyrų, bet ir
pačių moterų. Vie’niems — tai
natūrali modernaus gyvenimo
išvada, o kitiems — siaubą ke
liantis, net nuodėmingas reiški
nys, ypač jei tai paliečia religi
jos reikalus. Greičiausiai tai pri
klauso nuo amžiaus ir individo
išsilavinimo lygio.
Alijošiūtė
— Niekad nepradėk! prakala
bos, kol neturi ko pasakyti, o
kai tą pasakei — sustok.
J. Wi^hespoon

Reikalinga pagalba
Policininkas prie įkaušusio,
vyruko, kuris negali atrakinti
durų:
Nekokia pradžia
— Duokite man raktą, aš
Jonas: Ar girdėjai, šiemet per . jums pagelbėsiu.
Naujus Metus vedė Petras.
— Su raktu tai viskas tvarAntanas: O. kaip nelaimingai - ko j. Tamsta tik palaikyk namą,
prasidėjo jam šie metai! ...
kad jis taip nesvyruotų ...
V aistas
Už keturis
Patirta, kad sėkmingiausiai
' — Ar tamsta turi tik vieną sū
■ gydo žmonos skaudančią gerk
nų?
lę_
‘— Taip, bet jis sukelia rūpes
— Kas?... Kas?... — susi čio už keturis...
domėsite. .
Parinko Pr. AIš.
— Nauji, brangūs karoliai.
V

„

■
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tima ir Elzbieta yra šokėjos, o jau
niausia, Silvana, irgi ruošiasi), pp.
Pumpučiai, Banys, Guzikauskas,
Šukys ir kun. P. Rukšys, kuris
šias žinutes surašė.

KELIAUS į AMAZONUĄ

Mėnesinės iietuvisKOS pamaldos
bus 3-čią mėnesio sekmadienį, rug
sėjo 18 dieną, įprastą valandą. Mi
šias laikys prel. P. Pagažinskas.

Hi TAUTINIŲ t'OKiy FESTI
VALIS S. PAULYJE
S. Paulyje kultūrinių parengi
mų būna labai daug, bet gal jie
nėra taip sekami spaudos ir publi
kos, kaip turėtų būti. Lietuvių
4 kolonijos visas domesys paskuti
niu laiku buvo nukreiptas j AI
DO koncertavimą tai ir mes be
veik nepastebėjom šio šokių fes
tivalio. RŪTELĖ jau ankščiau
buvo gavusi kvietimą šiame festi
valy dalyvauti, bet konkrečiai nie
ko nebuvo suprogramuota, o tik
paskutiniu momentu Secretaria
Municipal pranešė, kad šokėjus
atvažiuos paimti autobusas rug
pjūčio .31 d. 6 valandą vakare.
1
Festivalio pradžios (delegacijų
įėjimo, Brazilijos himno, atidary
mo prakalbos) neteko matyti, nes
atvykom pavėlavę kai jau didelėj
IBIRAPUEROS sporto salėj japo
nų grupė atliko savo tautinius šo
kius. Tarp vienos ir kitos tautinės
grupės pasirodydavo fizinio auk
lėjimo fakulteto studentai iš San
to Andrė su įvairiais šokiais: afri
kiečių (mergaitės buvo visos juo
dai nusidažiusios), arabų, čigonų. ‘
vokiečių italų ir lietuvių (.). Ne
buvo galima suprasti, dėl ko stu
dentai šoko mūsų šokius su labai
menku pasiruošimu, kai tai turė
jo atlikti mūsų tautinių šokių gru
pė.
Tautinių šokių grupės,, buvo
labai gerai paruoštos techniškai,
ypač portugalai ir ukrainiečiai.
RŪTELE turėjo kiek sunkumų,
nes trūko keturių berniukų (Lips-'
kis nusilaužė koją), bet pasirodė
labai gerai su Kepuriae ir Malūnu
susilaukdama karštų ovacijų. Ša
lia minėtų grupių dar šoko izrae
litai ir vengrai.
Uždarant festivalį, delegacijų
atstovai buvo sušaukti ir pristaty
ti valdžios atstovui, kuris įteikė
kiekvienai grupei po trofėjų. Mū
sų grupei atstovavo šokių vadovas
Antanas Aleknavičius. Kartu su
RŪTELE Ibirapueroj buvo an
samblio vadovė E. Bacevičienė su
vyru Vytautu, p. Aleknavičienė
su Maryte ir Terese, Jurčiukonių
šeima (trys mergaitės: Rosana. Fá-

Dr. Vytas Kiaušas Australijoj
baigė medicinos studijas ir gavo
atitinkamą diplomą. III PLJK me
tu atvykęs Brazilijon, čia pasiliko,
numatęs pasišvęsti labdaros ir apaštalavimo darbui, bendradar
biaudamas su kun. F. Bendoraičiu Amazonijoj. Bet tą darbą
kliudė valdžia, reikalaudama dau
gybės papildomu dokumentų. Da
bar jis, Rymantės Steponaitytės
paslauga ir pastangomis, jau gavo
iš Australijos reikiamus,dokumen 
tus. Todėl mano grįžti į GUAJARA-MIRIM spalio (outubro) mė
nesio pradžioj. Keliaus autobusu.
Kas įdomautųsi ir norėtų keliau
ti kartu, gali tartis su dr. Vytu.
Galima skambinti 63-5336 (pp
Šepetauskų rezidencija).

siliepia ir vienas iš musų poetų-rašytojų, Klemensas Jura:
"iš visų "žemiškų turtų" lietu
viška knyga man visada buvo ir yra didžiausia brangenybė... Nepa
prastai malonią staigmeną man su-2
teikėte, apdovanodami Jūsų puikiu
ir labai puošniai išleistu veikalu KINIJA, AZIJOS MILŽINAS'.
Skaitysiu palengva, įsigilindamas ir
apmąstydamas.. '

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
( ML administraciją atėjo laiš
kas iš Lietuvos - Rumšiškių pšt...
Kaišiadorių raj., Liutvinskas Ka
zys. Laiškas adresuotas: Sra. Ma
rija Sadauskas, C.P. 4421, São
Paulo. Prašoma ateiti pasiimti.

müsu

MmussEJi

IŠEINA ŽURNALAS "GITA
RAS*
Šio mėnesio pirmomis dieno
mis išeina iš spaudos, prieš dvi
dešimt metų ėjęs, populiarus, ilius
truotas lietuvių kultūros žurnalas
GINTARAS, kurj leido Brazilijos
lietuvių Kultūros Draugija ir kuri,
redagavo buvęs Lietuvio ilgame
tis redaktorius, žurnalistas STA
SYS VANCEVIČIUS.
Naujai išleidžiamą žurnalą GIN
TARĄ) redaguoti sudaroma re
dakcinė kolegija, susidedanti iš
faktino redaktoriaus Stasio Van
cevičiaus, atsakomojo redakto
riaus Dr. Luiz Ernesto Kawall,
portugalų ir ispanų kalbom sky
riaus redaktoriaus Roberto Van
cevičiaus, kun. N.N., rašytojos
Halines Mošinskienės, inž. Alfon
so D. Petraičio ir ekonomisto
Henriko Valavičiaus.
Pirmąjį naujo GINTARO nu
merį išleidžia industrials, buvęs
ilgametis Lietuvių S-gos Brazilijo
je pirmininkas, Juozas Vasiliaus
kas. Naujasis GINTARAS išeina
su labai gražiu spalvotu viršeliu,
gausiai iliustruotas, 54 puslapių
didumo, iš kurių daug su spalvo
tomis iliustracijomis.
Naujo GINTARU redakcija ir
administracija bus miesto centre,
Av. Prestes Maia, 241,45 aukštas.
Prenumeratos kaina bus 200 kruzeįrų metams; atskiro numerio
kaina 20 kruzeirų.

atvyko Brazilijon vienui vienas,
palikęs tėvus, broli ir seserį
Lietuvoje. Vytas Tijūnėlis jam
į negiminė.
Prieš kelis metus likęs be
| kojos, dar šiaip taip vaikščiojo
| su dirbtine koja, bet paskuiiIniu metu jam sustreikavo širdis
ir pakriko kraujo apytaka.
Liko liūdinti žmona Damė
| ir sūnūs Albertas, Juozas ir Ju| lijus. Palaidotas Quarta Parada
I kapinėse, giminaičių Šimkūnų
| kape. 7-tos dienos Mišios bus
Į laikomos š. mėn. 8 d., 20 vai.
S V. Zelinos bažnyčioje.
Gili užuojauta.
Rugsėjo 2 d. mirė V. ZelinoI je Suzana Jušinskienė, vos 2

mėnesius po to, kai iškeliavo
amžinybėn jos vyras Pranas.
Didelė užuojauta sūnui Antaoui Jušinskui, Bendruome
nės Choro nariui ir visai Jo šei
mai. Velionę palydėjo j V/AIpinos kapines kun. Petras Ruk
šys.
7-tos dienos Mišios už Velio
nies sielą bus laikomos V. Zelina bažnyčioje, š. mėn. 9 d...
penktadienį 19 vai.

ĮDOMI MIŠIŲ AUKA

Rugpjūčio 14 d. mirė ligo
ninėje, šv. Kazimiero parapijos
Ponia Marija Braslauskienė pa
kunigų kaimynė, Anelė Šileikie aukojo Mišioms už žemės drebė
nė, kilusi iš Kauno, 79 metų
jimo ištiktus žmones, dvi taupo
senutė.
mas dėžutes monetų. Jos bus itin
Paliko du sūnūs, Joną su Juo naudingos autobusuose, kur žmo
zu ir penkis anūkus. Palaidota
nės net susipeša dėl dešimties cenQuarta Parada kapinėse.
tavų .
15 rugpjūčio, 15 vai., buvo
atlaikytos šv. Mišios prie kars
to. Velionies namuose, o 7-os
ListuwM halted
dienos Mišios, 27 rugpjūčio,
Vyrų - rneWns - vaikų
šv. Kazimiero koplyčioje.
gydytoj® Šio mėnesio 22 dieną bus
toje pačioje koplyčioje laiko
DRA. HELGA HERING
mos 30 dienos Mišios, užsaky
médha
tos Maldos Apaštalavimo, ku
riam, a.a. Anelė ilgus metus
HOMENS-SENHORAS
priklausė.
CRIAMÇAS
Gili užuojauta Mirusios na
miškiams.
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
Rugšėjo 1 d. pasimirė Sta.
Helena ligoninėj Kazys Tijū
nėlis, iš V. Zelinos. 1926 m.

putado Emilio CarloBaino do Li
mão)

Tel.: 220-0433 / 266-3569

FÁBRICA DE 0UARDA-CHVVAS
CUAOOA CMVVAS Oft

06 TlPOt. PAáA
TIPO ttAÍ.ÍAS€Ô E MJXMÂO.
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ĄJitas Sanys <£tda,
«.i

APIE "AZIJOS MILŽINĄ
Buvęs Kinijos misionierius, kun.
Petras Urbaitis, yra parašęs ir išlei
dęs knygą, kurios pirmoji laidojau
beveik išsekusi. Apie šj veikalą at-

R Coe&a
V. Pruste

104

Foneš;

« (to. 874-1883)
fasfo
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Rugsėjo (Setembro

ŠTL3NĖS ATLAIDAI

A L I Oi
ČIA SAO PAULO!
BLB-nės valdyba praneša, kad
išgauta LIETUVIŠKA RADIJO
VALANDĖLĖ po. /0 V O. MUN
DO (anksčiau 9 de Julho) radijo
stotį, banga 560. Bandymui pra
sidės šeštadienį, rugsėjo (setemb
ro) 10 d., nuo 12,15 iki 12,45
vai. Banga 560.
Priimami patarimai, pasiūlymai,
kritika — ir piniginis čekis. Mat,ra
dijo valandėlė kainuos j mėnesį
5.000 kr. Mat, malonumas turėti
lietuvišką radijo valandėlę lietuvių
visuomenei atsieis į mėnesi 5.000
kruzeirų.

Vi. PIETŲ, AMERIKOS LIETU
VIU KONGRESAS
1978 m. vasario 2 — 5 dd. bus
Vl-asis PAL.K (Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas) Urugvajuje. Montęvidėjuj yra susidaręs Centrinis VI
PALK ruošimo komitetas. Sis ko
mitetas jau birželio mėnesi yra iš
siuntinėjęs informaciją kaip jis sa
ko ''visoms mums žinomoms P. Amerikos liet, organizacijom' pra
šydamas "kiekvieną organizaciją
pranešti, kuo ji galėtų įsijungti j
Kongreso eigą". Pageidauja, kad
kiekvienas kraštas sutelktų "savo
tarpe Kongreso ruošos darbą
j
VIENĄ CENTRĄ", Kas ' paleng
vintų susirašinėjimą', ' derintų pa
siruošimą' , suintensyvintų ir sude
rintų Kongreso propagandą savo
krašte" (pig. ML, nr. 29, 1977 m.
liepos 21 d.)
Šiems tikslams pasiekti BLB-nės
valdyba imasi iniciatyvos sušaukti
visų liet, organizacijų posėdį.

HET. ORGANIZACIJŲ POSĖDIS
Tikslu susipažinti su Urugvajuj
ruošiamo V I-tojo P AL Ko uždavi
niu bei siekiais, aptarti Brazilijos
lietuvių galimą įnašą į patį Kongre
są ir šiam darbui išrinkti tinkamą
komisiją šaukiamas VISŲ LIET.
ORGANIZACIJŲ POSĖDIS šio
mėnesio 17 d., šeštadienį- 17 vai.
šv. Kazimiero p-jos patalpose.
Kiekviena liet, organizacija pra
šoma posėdy dalyvauti nors per du
savo atstovus.

kiekvieno mėnesio pirmojo sekma
dienio popietėje. Šį kart, norint
dvasiniai susijungti su Vl-ju Atei
tininkų kongresu Clevelande, po
nia Vinkšnaitienė sukvietė jaunu
čius, moksleivius, studentų ir sen
draugi'! atstovus pamaldom ir vai
šėm. Pamaldas laikė ir progai pri
taikytą nemoksią oasakė prei. Pi
jus Ragažinskas — ateitininkų vei
kėjas Lietuvoje ir jų steigėjas Bra
zilijoj prieš 25 metus. Moksleiviai
pamaldose dalyvavo su vėliava, at
liko skaitymus ir tikinčiųjų maldas.
Dalis buvo apsirengę tautiniais rū
bais. Laike pamaldų prisiminėm atkijos patriarką dr. Eliziejų Drauge- j
lį kurio vardu S. Paulo at-kų kuo
pa yra pavadinta. Kongreso ir mū- s
sų subuvimo proga jį pasveikinom r
telefonu.
Ponios Vinkšnaitienės ir jos tal
kininkių paruošta arbatėlė buvo
skani ir karšta šaltame popietyje.
Vincas Banys turėjo palydėti prel.
Pijų į katedrą, o mes apgailestavo
me, kad celebrantas negalėjo daly
vauti vaišėse. Mišių stipendiją pre
latas paaukojo at-kų veiklai. Laike
arbatėlės moksleiviai išpildė
M.
Vinkšnaitienės paruoštą eilėraščių
ir dainų pynę, o jaunimas, Rober
tui Saldžiui palydint akordeonu,pa
dainavo daug gražių dainelių. Dabar
visi laukiam Dėdės Juozo sugrįž
tant iš JAV-bių su dovanomis ir
gausiom žiniom apie keliones bei
kongresą.'

ir

Šv. Kazimiero parapijos patalpose
PROGRAMOJ: 16 valandą
— trumpa procesija
— Mišios už Marijos mylimą Lietuvą(su giesmių
palyda)
— religiniai tautinis minėjimas
— suneštinės vaišės — pasižmon^jimas».
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Visi esame kviečiami ne tik dalyvauti šventėje, 1
o ir gyvai prisidėti prie visos programos išpildymo: |
vaikai, jaunimas, choras, organizacijos, vyrai, mo- |
terys, kultūriniai vienetai ~ visi.
1
Neuikaskim savo talentų, o juos atskleiskim
|
visų pasigėrėjimui.
x

WS0 PASAULIO LIETUVIU MALDOS IR SOLIDARUMO
E N
D
Lietuvis visais laikais mylėjo Mariją. Ji lietuviui buvo ir te
bėra paguoda vergijoj, ligoj, nepasisekimuose ir mirties aki
vaizdoj. Atsidėkodamas lietuvis statė Marijos garbei šventoves,
gegužės mėnesį kalbėjo litaniją, o rožančius buvo ir pasiliko
mėgiamiausia malda.
Tai matydama, Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos Valdy
ba 1976 m. Šiluvos Dievo Motinos Šventepaskelbė visų lietuvių maldos ir solidarumo diena. Artėjant Šiluvos atlaidams ir
vėl kreipiamės į visus tikinčiuosius, organizacijas ir parapijas ir
šiais metais Šiluvos Šventę tinkamai paminėti. Savo maldomis,
akademijomis, procesijoms junkimės su Lietuvoj gyvenančiais
ir kalėjimuose kenčiančiais mūsų broliais ir seserimis.
Yra žinių, kad Šv. Marijos gimimo šventė - Šiluvos Oktava
— ir šiandien Lietuvoje taip minima, kad jos sutrukdyti nepa
jėgia net ir labai žiauri okupanto represija.
Nei s'eimoj, nei visuomenėje nėra prasmingesnio ryšio už
bendrą maldą. Dirbkim kartu ir vieningai. Melskimės, kad
Auksciausias palengvintų įkalintų kančias ir priartintų Lietu
vos prisikėlimo dieną. Melskimės, kad visi tremtiniai dirbtų
vieningai Dievo garbei ir Lietuvos gerovei, o Šiluvos Dievo Mo
tina tikrai mūsų neapleis.
Vysk. V.Brizgys, Tit. Pirm.

SENSACINGA OPERACIJA
rugpjūčio 17 d., Beneficência
Portuguesa ligoninėj, buvo gar
saus daktaro Dumond Bittencourt
operuotas ant širdies Liudas Bendoraitis. Jam buvo užsidariusios
koronarijos, tad daktaras išpjovė
po gyslą iš kairės rankos ir iš abie
jų šlaunių ir perkėlė jas į širdį.
Ligonis nemažai kentėjo, turėjo
dvi dienas intensyvaus slaugymo,
savaitę laiko buvo izoliuotas, bet
dabar jau vaikščioja savo namuo
se.
Linkėjimų Jam sėkmingai atsi
gauti po tokio gražaus modernios
medicinos laimėjimo, prie ko Jį ,
privedė, tarsi iš dangaus pačiu lai
ku atėjęs perspėjimas.

Ponia Monika Kleizienė atšven
tė šį sekmadieni savo 79-ajį gim
tadienį Susirinko visa patriarcalinė Bagdžių-Kleizų šeima, apie
30 asmenų. Kun. Stasys Šileika
atlaikė namuose lietuviškas Mi
šias, su tradicinėm giesmėm ir
bendru įsijautimu. Maldos Apaš
ateitininkų susirinkimas talavimui, kurio p. Monika yra
amžina pirmininkė, atstovavo p.
S. Paulo ateitininkų tarpe įsiga Angelika Triubienė. Sekė šeimy
liojusi tradicja šaukti susirinkimą niškos vaišės ir "Ilgiausių metų".
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Pr. Povilaitis, Vykd. Pirm.
VEIKLOS KALENDORIUS

Neužmiršk
lietuviškos spaudos!
Skaityk ir
a
platink ją!
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LIETUWJ
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Rugsėjo 21-22: Nemunas pasirodys su
tautiniais s’okiais japonų šventėj.

Rugsėjo I7>d., 17 vai. visų liet organiza
cijų posėdis VI PALKo reikalais šv. Kazimie
ro p-jos patalpose.
Rugsėjo 24 d., 16 vai.: Literatūros rate
lio popietė šv. Kazimiero p-jos patalpose.
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