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Jaunimo žygis.
Mūsų organizaciniame gyvenime vėl švystelėjo džiaugs

mo banga, kai lietuvių jaunimo sąjunga su latviais ir estais 
suorganizavo ir Įvykdė didelę dėl žmogaus teisių de
monstraciją Vašingtone. Tam dideliam renginiui Įkūnyti 
padėjo kelios lietuvių organizacijos ir daug pavienių lie
tuvių pinigais ir dalyvavimu. Nors toji demonstracija 
buvo rengiama visų trijų Pabaltijo tautų, didžiąją ir svar
biausią organizavimo darbą atliko bei didžiąją lėšų dalį 
sudėjo lietuviai. Tuo visi džiaugiamės ir didžiuojamės 
savo jaunimu, kuris ryžosi suaktyvinti kovą dėl žmogaus 
teisių komunistinės Rusijos pavergtame Pabaltijy. Su
prantama, kad demonstracija buvo nukreipta prieš rusiš- 

. ką komunistinį imperializmą, prieš daugelio tautų paver
gėją ir išnaudotoją komunistinę Rusiją. Ta demonstraci
ja norėta parodyti, kad į kovą prieš rusišką komunistinį 
pavergėją išeina jaunoji baltiečių karta, kuri bus mažiau 
atlaidi ir pajėgesnė už senuosius, iš ’rusiško komunistinio 
“rojaus” išbėgusius.

J
AU BUVO amerikiečių spaudoje rašyta, kad prez. J. 
Carteris, išėjęs kovoti dėl žmogau teisių, išsigando 
rusiškos meškos niurnėjimo, sulėtino savo žingsnius 

ir ėmė rečiau minėti žmogaus teisių pažeidimus ten, kur 
jų daugiausia — komunistinėje Rusijoje, jos satelituose 
ir, žinoma, komunistinėse Azijos valstybėse. Baltiečių 
jaunimas, rengdamas demonstraciją Vašingtone, norėjo 
priminti prez. J. Carteriui ir jo vyriausybei, kad milijonai 
žmonių, komunistinės Rusijos pavergtų, šiandien neturi 
pačių pagrindinių žmogaus teisių, net tų, kurios pami
nėtos komunistinės Rusijos konstitucijoje. Kai prez. J. 
Carteris parašė laišką Sacharovui, milijonai pavergtųjų 
pajuto, kad naujajame pasaulyje, Amerikoje, yra žmogus, 
kuris išdrįso skriaudžiamuosius užtarti ir paguosti. Tad 
visų žvilgsniai ir viltys nukrypo, lyg į ankstyvą saulėtekį, 
į Ameriką, kuri skriaudžiamuosius ir persekiojamuosius 
visada paguosdavo. Šiuo metu tos paguodos labiausiai rei
kalingi baltiečiai — lietuviai, latviai ir estai, nes jie ko
munistinės Rusijos valdžios labiausiai skriaudžiami ir per
sekiojami; ‘

D
emonstracijoje visi kalbėtojai minėjo tik žmo

gaus teises, kurias komunistinis okupantas atėmė iš 
baltiečių, juos vargina, rusina, primeta ateizmą, at

imdamas teisę Į religijos ir sąžinės laisvę, draudžia tautines 
tradicijas, niekina jų tautybę ir net jų kalbą. Demonstraci
joje tiesiogiai niekas nereikalavo laisvės Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Tačiau ir demonstracijos dalyviai, ir JAV vyriau
sybės atstovai, ir Baltieji Rūmai suprato, kad baltiečiai 
reikalauja laisvės, reikalauja atkurti nepriklausomas Pa
baltijo valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tam ir de
monstracija buvo rengiama JAV sostinėje — Vašingtone. 
Pavergtųjų baltiečių nuomone, tai esanti JAV vyriausy
bės pareiga, kurios ji neatliko II Didžiajam karui pasi
baigus. Vadovaudamasi Atlanto charta, JAV vyriausybė 
turėjo pasirūpinti visų Europos nusiaubtų ir okupuotų 
valstybių laisve. Įsakydama Stalino armijoms grįžti į savo 
prieškarines komunistinės Rusijos sienas. JAV vyriau-
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Lituanos protestam contra URSS
nacionalistas e ãhti-russos. A 
televisão apresentava a par
tida ao vivo e chegou a fo
calizar brevemente os distúr
bios. interrompendo depois a 
transmissão.

Depois, a multidão ganhou 
as ruas da cidade ateando 
fogo aos carros dos policiais, 
virando vários automóveis de 
rodas para o ar e quebrando 
vidraças até a meia-noite. 
Quando os policiais, a KGB e 
os milicianos locais tentaram 
conterás distúrbios, r> povo 
arrancou.das mãos dos agen
tes diversas pessoas detidas. 
Os lituanos revoltados arran
caram também das ruas os 
cartazes que elogiavam 
revolução soviética.

No dia seguinte, as ruas 
apareceram guardadas por 
tropas soviéticas.

MOSCOU - < UPI - FT) - 
Um grupo de iituanos revol
tados. gritando “slogans’’ an- 
ti-soviéticos. concentraram- 
se nas ruas de Vilna há três 
semanas, virando e incen
diando viaturas policiais 
depois de um jogo de futebol, 
segundo disse ontem um dis
sidente de Moscou.

Alexander Podrabinek, que' 
escreveu recentemente um 
relatório documentando o 
abuso da psiquiatria na 
União Soviética, afirmou que 
soubera desse incidente 
durante uma viagem à Li
tuânia.

Os distúrbios ocorreram 
durante uma partida de 
futebol entre Vilma e 
Smolensk no dia 10 de ou
tubro. Os torcedores locais 
começaram a gritar “Slogans

FOLHA DA TARDE, S. Paulo, 31.XI. 1977

Futebol termina
em motim na URSS
MOSCOU, (AP-GP) — Os “slogans” anti-soviéticos 

berrados numa recente, partida de futebol terminaram 
num motim em que foram incendiados automóveis da 
polícia e arrancados cartazes em propaganda russa na 
cidade de Vilnius, na Lituânia, disseram fontes dissiden
tes.

Acrescentaram que nos incidentes de 10 de outubro 
último os amotinados derrubaram e incendiaram au
tomóveis das autoridades, quebrando vidraças e arran
cando decorações colocadas nas ruas para comemorar o 
60.° aniversário da revolução de outubro.

Na manha seguinte, disseram, tropas com armas 
automáticas patrulhavam as ruas.

Alexander Podrabinex, enfermeiro de uma am
bulância e defensor dos direitos civis, disse a jornalistas 
ocidentais que visitou recentemente Vilnius e obteve 
detalhes sobre o incidente.

Os residentes informaram-no que tudo começou com 
uma partida de futebol entre os Zhalgiris, de Vilnius e o 
Iskra, de Smolensk, Rússia, durante a qual se escutaram 
nas arquibancadas gritos de “russo para as suas casas” e 
“Katsapy”, uma palavra depreciativa usada nessa área 
para os soviéticos.

Alguns gritos chegaram a ser ouvidos na televisão, 
acrescentaram, antes que a transmissão direta fosse in
terrompida por “motivos técnicos”.

Ao terminar o encontro, às 21 horas local, cerca de 
15 mil espectadoressairamàs ruase alguns começaram a 
derrubar veículos e arrancar cartazes de propaganda 
saudando a revolução soviética, segundo os informantes.

Milicianos, agentes da polícia de segurança (KGB) e 
policias auxiliares tentaram controlar os distúrbios, mas 
assim que faziam uma prisão, a multidão avançava sobre 
eles e libertava os detidos, disseram os residentes.

Podrabinex disse que a polícia conseguiu finalménte 
lazer algumas detenções, embora não se possa determinar 
o seu numero. GAEETA qqpoVO, Curitiba, 31.XI. 1977

sybė to nepadarė, tuo būdu paneigdama teisę į laisvę Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Čekoslovakijai, Bulga
rijai, Rumunijai ir Vengrijai. Todėl JAV vyriausybė yra 
visoms paminėtoms pavergtoms tautoms skolinga. Su
prantama ir natūralu, kad ir baltiečiai primena JAV vy
riausybei tą skolą bei laukia, kada ji bus pradėta mokėti: 
kada JAV vyriausybė pradės spausti komunistinę Rusiją 
pasitraukti iš Pabaltijo ir grąžinti laisvę Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai.

Aktyvesniųjų jaunų demonstrantų dalis nuėjo arti ko
munistinės Rusijos ambasados ir sudegino raudonąją vė
liavą, nes ji’daugelio tautų pavergėjos vėliava, todėl ne
turinti teisės kabėti Laisvės krašto sostinėje. M. Stonys

~ Tėviškė s 'Žiburiai ---------------------------------------

Lietuvos nacionalinė 
M. M až v y d o b i b 1 i o t ek a

1



NR. 45 (1528) 1977.XI.10 MŪSŲ LIETUVA

PRANEŠIMAS iŠ ROMOS

Rytu Vokietijos vyskupai Lietuvoje
xMONS.. K. RAZMINAS

Vatikano dienraščio “L’Os
servatore Romano" savaitinė 
laida vokiečių kalba š.m. spalio 
7 d. paskelbė išsamų pranešimą 
apie Rytų Vokietijos vyskupų 
neseniai įvykusį lankymąsi so
vietų okupuotoje Lietuvoje. 
Straipsnis pradedamas stambio
mis raidėmis atspausdintais Vo
kietijos vyskupų žodžiais Lietu
vos tikintiesiem:

“DĖKOJAME UŽ IŠTIKIMY
BĘ TIKĖJIMUI”.

Kauno apaštalinio administ
ratoriaus vyskupo Juozapo Ma
tulaičio - Labuko kvietimu. — 
rašo “L’Osservatore Romano* 
bendradarbis prel. G. Lange. — 
rugpjūčio 18-23 dienomis Lie
tuvoje ‘lankėsi Meisseno vysk. 
Gerhard Schaffran, Erfurto ir 
Meiningen apaštalinis administ
ratorius vysk. Hugo Aufder- 
beck ir Berlyno vyskupas - pa
galbininkas Johannes Kleinei- 
dam. Juos lydėjo Erfurto gene
ralinis vikaras prel PaulUthe. 
Berlyno kurijos patarėjas ir "Si. 
Hedwigsblatt” katalikų savait
raščio redaktorius prel. G. Lan
ge ir patarėjas Wolfhard Wal
ter taip pat iš Berlyno.

Lietuvos sostinėje
Į Lietuvos sostinę Vilnių, — 

rašo prel. G. Lange. — skrido
me per Maskvą. Vilniaus aerod
rome visus pasitiko vysk. Labu
kas ir vysk. Povilonis bei Vil
niaus kapitulos vikaras Česlovas 
Krivaitis, Telšių vyskupijos val
dytojas Antanas Vaičius ir Kai
šiadorių vyskupijos vaidytojas 
Juozas Andrikonis. Panevėžio 
vyskupijos apaštalinis administ
ratorius vysk. Romualdas Krikš
čiūnas buvo susirgęs ir sutikime 
nedalyvavo.

Pirmieji Vokietijos vyskupų 
broliški santykiai su Lietuvos 
Katalikų Bendrija buvo užmegz
ti 1975 m. rugpjūčio mėnesį, 
kai, vyskupo Labuko kvietimu, 
tenai lankėsi Berlyno vyskupas 
kardinolas Alfredas Bengsch. 
Metais vėliau, 1976 m vasarą, 
vysk. Labukas atsilankė Berly
ne ir dalyvavo Dievo Kūno pro
cesijoje prie šv. Jadvygos kated
ros, aplankė Schwerino vysk. 
Theissing, Dresdeno vysk. 
Schaffran ir Erfurto vysk. Auf- 
derbeck.

Pirmoji diena
Pirmoji Vokietijos vyskupų 

diena Lietuvoje buvo pradėta 
šventomis Mišiomis Vilniaus 
stebuklingoje Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos AUŠROS 
VARTŲ—PFORTE DER MOR- 
GE.NROETE šventovėje. Nedi- 
dutė koplytėlė negalėjo talpin
ti gausių tikinčiųjų, kurie už

tvindė laiptus ir gatvę. GilūšĄ 
Lietuvos katalikų tikėjimas jau
ta proga Vokietijos vyskupam 
padarė nepaprastą įspūdį, kuris 
vėliau kasdien vis didėjo. “Mes 
dėkoj ame j j u m s už j ūsų ištiki
mybę tikėjimui ir ištvermę” — 
sujungtinai nuolat kartojo sve
čiai suliktiem broliam ir sesėm 
lietuviam.

Pirmosios dienos programoje 
buvo numatytas vizitas Vilniaus 
universiteto bibliotekai — rašo 
“LOsservatore Romano”. Bib
lioteka buvo įkurta 1579 m. ir 
ilgą laiką buvo jėzuitų vadovau
jama. Tai liudija ir šiandien 
vienas bibliotekos lubų paveiks
las, vaizduojantis Švenčiausiąją 
Mergelę Mariją kaip Lietuvos 
karalienę, apsuptą Tėvų jėzui
tų. Bibliotekos lankytojam pa
sirašant svečių knygoje, teko, 
tarp įvairių parašų, niatyti ir 
popiežiaus Pijaus XI Achille 
Ratti parašą, kuris 1920 m. kaip 
Lenkijos ir Lietuvos nuncijus 
taip pat aplankė šią svarbią bib
lioteką.

Lankytojų įspūdžiai
Religinis gyvenimas Lietuvo

je labiausiai reiškiasi sakramen
tų priėmimu. Ypač gausiai daly
vauja tikintieji Eucharistijos 
aukoje ir uoliai eina šv. Komu
nijos bei naudojasi Atgailos sa
kramentu. Taip pat Krikšto, 

. pirmosios Komunijos. Sutvirti
nimo bei Santuokos sakramen
tai sudaro esminį Lietuvos ti
kinčiųjų gyvenimo bruožą. Jų 
pamaldumas ir visas religinis 
gyvenimas yra ypač persunktas 
nepaprastu švenčiausios Dievo 
Motinos Mergelės Marijos gar
binimu. Rožinis nėra vien tik 
senelių privilegija Daugybės 
vaikų ir jaunuolių rankose visur 
teko matyti Rožinio karolėlius! 
Aišku, ir naujai išleista 80.000 
egz. mažutės maldaknygės laida 
galės nemaža pasitarnauti reli
ginio gyvenimo puoselėjimui.

Seminarijoje ir katedroje
‘’Sekmadienį vykome į Kauną. 

Čia pirmiausia trumpai sustojo
me kunigų seminarijoje, kur 
auklėjami kunigai visom Lietu
vos vyskupijom. Palyginus su 
seminarijos išvaizda 1975 m., ją 
buvo sunku dabar ir atpažinti. 
Rektoriaus prof, Butkaus pa
stangomis, kuris su seminarijos 
dvasios Tėvu Michelevičium 
mus lydėjo, seminarija yra jau 
atnaujinta ir žymiai pertvarky
ta. Tai būtinas darbas, kuris bus 
užbaigtas, jeigu seminarijai bus 
atiduota ir šalimai esanti šven
tovė. Naujųjų kunigų parengi
mu rūpinasi devyni profesoriai 
ir docentai, šalia savo paskaitų 
beveik visi profesūr ai dirba ir

parapijų tarnyboje, šiuo metu 
seminarijoje yra 66 klierikai, iš 
kurių 20 buvo priimti šiais me
tais. Dabar visose Lietuvos vys
kupijose sielovadoje dirba apie 
700 kunigų”.

Aplankę kunigų seminariją, 
Vokietijos vyskupai nuvyko į 
Kauno katedrą Sutvirtinimo sa
kramento teikti. Tą sekmadienį, 
rugpjūčio 21, daugiau kaip 
2.000 berniukų ir mergaičių 
priėmė Sutvirtinimo sakramen
tą. Svečiam iš Vokietijos tai' pa
dare nepaprastą įspūdį, nes iki 
tol jie niekad vienu iškilmių 
metu neturėjo progos sutvirtin
ti tiek jaunimo. Eucharistijos 
aukoje Kauno katedroje dalyva
vo nemažiau kaip 8.000 tikin
čiųjų. Daugelis netilpo katedro
je ir meldėsi šventoriuje ...

Po vėlyvų pietų Vokietijos 
vyskupai apsilankė pas vyskupą 
Povilonį, kuris rugsėjo pabaigo
je dalyvaus Romoje prasidėsian- 
čiame pasaulio vyskupų sinode 
(šiuo metu jis ten dalyvauja, 
Red.).

Paskutinė diena
Paskutinė lankymosi diena 

Lietuvoje prasidėjo Mišiomis 
Šv. Teresės šventovėje Vilniu
je. Ir vėl teko stebėtis, kai dar 
9 v. ryto daugiau kaip tūkstan
tis tikinčiųjų dalyvavo Eucha
ristinėje aukoje. Po pamaldų 
paskutinį kartą teko vėl vykti 
gražiais Lietuvos laukais lanky
ti įvairių šventovių ir klebonijų. 
Vakare teko susitikti su visais 
Lietuvos vyskupais ir vyskupijų 
valdytojais.

Išvykstant į Vilniaus aerodro
mą. atsisveikinti atvyko taip pat 
visi Lietuvos vyskupai ir vyÁu- 
pijų valdytojai. Atvyko ir Lie
tuvos religinių reikalų tvarky
tojas K. Tumėnas. Visiem buvo 
nuoširdžiai padėkota už taip 
malonų priėmimą ir taip įspū
dingą viešnagę Lietuvoje.

“L’Osservatore Romano” pra
nešimas, paruoštas Berlyno ka
talikų savaitraščio “St. Hed
wigsblatt” vyriausiojo redakto
riaus prel. G. Lange, yra iliust
ruotas dviem grupinėm fotogra
fijom. Vienoje jų matyti Vokie
tijos ir Lietuvos vyskupai, jų 
palydovai bei bendradarbiai, ki-

z
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toje — vyskupai, teikiantys Su
tvirtinimo sakramentą.

Vokietijos spaudoje
Apie Vokietijos vyskupų ke

lionę į Lietuvą buvo dar plačiau 
aprašyta 1977. IX. 18 Berlyno 
katalikų savaitraštyje “St. Hed
wigsblatt” to paties autoriaus 
prel. G. Lange. “St. Hedwigs
blatt” pranešime randama in
formacija apie .Vokietijos vys
kupų lankymąsi įvariose Vil
niaus šventovėse, kaip Šv. Onos, 
Šv. Petro ir Pauliaus ir kitose. 
Taip pat plačiau aprašyta vys
kupų kelionė į Panevėžį ir jų 
susitikimas su tikinčiaisiais bei 
vyskupu R. Krikščiūnu, tačiau 
pagrinde tas straipsnis yra pa
kartotas Vatikano dienraščio 
“L’Osservatore Romano” "savai
tinėje laidoje vokiečių kalba.

Apie Vokietijos vyskupų lan
kymąsi Lietuvoje plačiau prane
šė Osnabruecko “Kirchenbote” 
ir kiti Vokietijos katalikų- dien
raščiai bei savaitraščiai, iškelda
mi Lietuvos tikinčiųjų ištikimy
bę tikėjimui ir Katalikų Bend
rijai.

Praleistoji vieta
Baigiant verta paminėti “L’ 

Osservatore Romano” išleistą 
aprašymą vyskupų lankymosi 
Ukmergėje ir Panevėžyje. Pa
sak “St. Hedwigsblatt” 1977. 
IX. 18, minėti R. Vokietijos vys
kupai lankėsi ir Ukmergėje, 
kur prisijungė ir vysk. J. Labu
kas. Šventovė buvo pilnutėlė ti
kinčiųjų. Keturiasdešimt mer
gaičių ir moterų, apsirengusių 
baltais drabužiais, pasveikino 
svečius, įteikdamos gėlių. Tarus 
pasveikinimo'žodį, bendrai pasi
melsta. Vyskupai suteikė palai
minimą. Tuo būdu buvusi iš
reikšta gili visų dvasinė vieny
bė tarp šeimininkų ir svečių.

Panevėžio katedra, pavadinta 
Kristaus Karaliaus vardu, taip 
pat buvo pilnutėlė žmonių. Keli 
šimtai jų netgi stovėjo lauke. 
Įėjus vyskupų ir kunigų proce
sijai,. choras giedojo “Ecce sa- 
cerdos". Moterys bei mergaitės 
pasveikino, įteikdamos gėlių. 
Po ganytojinio žodžio — bendra 
malda ir palaiminimas. Aplan
kyta buvo ir šv. Petro ir Pau
liaus šventovė, čia nereikėjo 
daug kalbėti — bendra malda 
vieni už kitus ir vyskupų palai
minimas visų buvo suprastas.

R. Vokietijos vyskupai taip 
pat aplankė apaštalinį Kauno 
arkivyskupijos valdytoją vysk. 
J. Labuką mažytėje jo gyven
vietėje, kuri vadinasi DovaiAo- 
nys. Vysk. J. Labukas esąs 83 
m. amžiaus, bet dar turįs gerą 
sveikatą. >

Išvykdami iš Vilniaus R. Vokie
tijos vyskupai tarė “Auf Wie- 
dersehen”: Tai esą buvo atsi
sveikinimas ir kartu kvietimas 
Lietuvos Katalikų Bendrijos at
stovams aplankyti juos R. Vo
kietijoje sekančiais metais.

T.Ž.
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>88^ LIETUVIAI PASAULYJE

Argentina
PAVASARIO SUTIKIMO ŠVENTĘ 

savo rūmuose Buenos Aires mieste 
surengė Argentinos Lietuvių Cent
ras, vadovaujamas pirm. Juliaus Mi- 
čiūdo. Iškilmėn buvo Įtraukta dabar
tinių drabužių paroda. Juos parūpi
no Valerijos Skardžiūtės krautuvė 
“Valery” bei kiti madų kūrėjai. Vai
kų drabužius demonstravo AL Cent
ro mažųjų grupė, atlikdama choreo
grafinius numerius. ŠĮ Įdomų spek
taklį buvo paruošusi V. Maiėlaitė - 
Survilienė. Programai vadovavo Z. 
Tamošiūnaitė ir B.Daratėnienė. Spe
cialiu tortu buvo pagerbtas AL Cent
ro pirm. J. Mičiūdas, tą dieną šven
tęs savo gimtadienį, šokiams grojo 
Yukel orkestras. Pertraukos metu 
pavasario karalaite buvo išrinkta 
Kristina Gurskaitė, palydovėmis — 
Nilda Sadauskaitė ir Klaudija Zien- 
kaitė. Šventės dalyviai elegantiškiau
sia lietuvaite išsirinko-* Adelę Mar
čiulionytę, simpatiškiausia — Klau
diją Katinaitę, linksmiausia — Klau
diją Urbanavičiūtę. Jas visas pasvei
kino ir apdovanojo AL Centro va
dovybė.

Australija
XIII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

Katalikų Federacijos 'suvažiavimas 
įvyks gruodžio 28-31 d.d. Adelaidė
je, Lietuvių Katalikų Centre. Kiek
viena federacijai priklausanti para
pija, seniūnija, organizacija, drau
gija ar brolija suvažiaviman atsiųs 
po tris atstovus.

ĮDOMŲ MOKINTŲ KONKURSĄ 
surengė sekmadieninė Melburno lie
tuvių parapijos mokykla, kitas lie
tuviškąsias mokyklas pralenkianti 
mokinių skaičiumi. Jos vedėjas yra 
Povilas Baltutis. Vertintojų komisi
ją sudarė H. Statkuvienė, B. šauly
tė, V. Laukaitis, A. Zubras ir kun. 
P. Dauknys. Mokiniai turėjo atsakyti 
į nelengvus klausimus pagal ištrauk
tas korteles. Tie klausimai lietė lie
tuvių kalbą, religiją, Lietuvos isto
riją ir geografiją. Visi moksleiviai 
ir jaunimo kursų lankytojai buvo su
skirstyti Į keturias grupes. Pinigines 
premijas gavo kiekvienos grupės pir
mų trijų vietų laimėtojai. Meninę 
programą atliko J. Juškos vadovau
jamas jaunimo kvartetas — Aldona 
ir Ramunė Juškaitės, Virginija ir 
Arūnas Bruožiai. Duetus dainavo 
Virginija ir Arūnas Bruožiai. Dek
lamavo IV skyriaus mokiniai. Tokie 
konkursai moksleivius priverčia ge
rokai pasitempti. Jų dėka išmoksta
ma daugiau, negu eilinėse pamoko
se. Premijas parūpino Australijos 
Lietuvių Fondas, Melburno Katali
kių Moterų Draugija ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos val
dyba.

Vokietija
RUSŲ EMIGRANTŲ ŽURNALAS 

“Posev”, nuo 1945 m. leidžiamas V. 
Vokietijoje, šiemet pradėjo skelbti 
pavardes asmenų, kurie yra įtraukti 
į juodąsias KGB agentų knygas kaip 
Sovietų Sąjungos priešai, beveik visi 
jau nuteisti ir jieškomi KGB saugu
miečių. Tuose KGB sąrašuose patei
kiama tokių asmenų biografija, iš

vaizdos aprašas, skelbiami giminės 
ir artimieji draugai, užakinis teismo 
sprendimas arba pranešimas, kad 
yra paruoštas Įsakymas jieškomajam 
suimti. “VŲB Valdybos Informaci-. 
jų” biuletenis atrinko lig šiol “Pose- 
vo” žurnale paskelbtas KGB jieško- 
mij lietuvių pavardes: Drąsutis Šal
tis, Igorius Berukštys, Vincas Pakal- 
ka, Jonas l’Ieškys, Pranas Pruckus, 
Andrius Kairys, Zenoaas-Algimantas 
Kalinauskas, Aleksandras Atajūnas, 
Mikas Vetlovas ir Jonas. Grinavičius. 
Pasak “VLB Valdybos Informacijų” 
biuletenio, kiekvienas, norįs patirti, 
ką apie jį ar apie jo gimines KGB 
įrašė, gali teirautis šiuo adresu: NTS 
Informservice, Postbox 6683 Rodeok- 
ka, N — Oslo 5, Norway. Kad ne
įvyktų nesusipratimų, rašant reikia 
savo parašą patvirtinti pas notarą. 
Atsakymas ateis per 4 savaites.

JA Valstybės
DAVID WILLIS, Bostone leidžia

mo dienraščio “Christian Science 
Monitor” korespondentas Maskvoje, 
paskelbė reportažą iš JAV ambasa
dos Maskvoje, kur pagalbos išvykti 
į JAV prašo gruzinai ir vienas lie
tuvis — Aleksandras Skopas, 79 me
tų amžiaus. Jis jau 34 metus nėra 
matęs JAV gyvenančios savo šeimos, 
nežino nė jos adreso. A. Skopas už 
savo politinius įsitikinimus 20 metų 
yra kalintas sovietinėje koncentra
cinėje stovykloje. JAV ambasadoje 
A. Skopas praleido keletą savaičių, 
miegodamas jos kieme, o kai atšalo
— koridoriuose ir ant konsulinio 
skyriaus sofos. Maisto nusiperka iš
ėjęs iš ambasados, ir sovietų sargy
biniai jam kažkodėl netrukdo grįžti. 
Spalio 1 d. JAV valstybės departa
mentas painformavo A. Skopą, kad 
Cicero mieste, III., pagaliau pavyko 
surasti jo žmoną ir vieną sūnų. Jie 
jau rūpinasi jo iškvietimu i JAV, 
bet procedūra gali pareikalauti dar 
kelių savaičių. JAV ambasada, tar
damasi su sovietiniais pareigūnais, 
stengiasi jam parūpinti geresnes gy
venimo sąlygas už savo ribų.

VYSK. VINCENTUI BRIZGIUI Či
kagos šv. Kryžiaus ligoninėje pada
ryta operacija spalio viduryje. Grį
žęs iš ligoninės, jis kelias savaites 
turės sveikti namie.

VYSK. CHARLES SALATKA 
Marquette, Mich., popiežiaus Pau
liaus VI paaugštintas į arkivyskupus 
ir perkeltas į Oaklahoma City. Jis 
yra pirmasis JAV lietuvių vyskupas, 
gimęs 1918 m. Grand Rapids, Mich., 
kunigu įšventintas 1945 m., vyskupu
— 1961 m. Naujasis arkv. Ch. Sa- 
latka dalyvavo IX ateitininkų kon
grese Kleveląnde.

Italija
KAUNO VYSK. LIUDAS POVI- 

LONIS su kun. dr. Pranu Vaičeko- 
niu rugsėjo 29 d. atskrido Romon da
lyvauti vyskupų sinodo darbuose. 
Aerodrome jį sutiko Vatikano vals
tybės sekretoriato atstovas prel. 
Audris Bačkis ir Romoje gyvenan
tys lietuviai kunigai.

Pasaulio įvykiai
TERORISTŲ PASTANGOS IŠLAISVINTI IŠ V. VOKIETIJOS 
kalėjimo A. Baaderį ir jo sėbrus baigėsi katastrofiška nesėkme. 
Rugsėjo 5 d. jie pagrobė pramonininką H. M. Schleyerį ir už jo 
gyvybę pareikalavo laisvės Stammheime kalinamai Baaderio-
Meinhof gaujai. Savo kortas Raudonajai armijai priklausantys 
teroristai sustiprino keleivinio “Lufthansos” lėktuvo pagrobimu 
su 86 keleiviais ir 5 įgulos nariais. Už jų gyvybes šį kartą buvo 
pareikalauta $15 milijonų, laisvės 11-kai Baaderio - Meinhof gau
jos narių ir dviem Turkijoje kalinamiem palestiniečiam. Prasi
dėjusi drama atkreipė viso pasaulio dėmesį. Vienu metu net po
piežius Paulius VI pasisiūlė įkaitu, jeigu teroristai paleistų lėk
tuvo keleivius. Atomazga įvyko. Somalijoje, Mogadišo aerodrome,
kur iš lėktuvo buvo išmęstas®------------------- ----------------------
nušautas pilotas J. Schuman- 
nas. Kanclerio H. Schmidto 
vyriausybė tada pasiuntė Soma- 
lijon specialiai paruoštą 60 po
licininkų dalinį. Nakties metu 
jie staiga įsiveržė į pagrobtą 
lėktuvą, panaudodami britų ga
mybos granatas, kurios apakino 
ir apstulbino teroristus, bet nė 
vieno asmens nesužeidė, nes 
neturėjo šrapnelių. Du vyrai te
roristai ir viena teroriste buvo 
nušauti vietoje, o jų bendri
ninkė sunkiai sužeista, šioje 
operacijoje dalyvavo ir du bri
tai iš panašaus dalinio Brita
nijoj, norėdami įsigyti prakti
nės patirties. Lėktuvo keleiviai 
ir įgulos nariai buvo išlaisvinti 
per pusantros minutės be gy
vybės aukų ir sužeidimų.

Belgrado konferencijoje so
vietų atstovas S. Kondrašovas 
puolė Kanadą dėl imigrantams 
taikomos diskriminacijos. Pa

IRENOS BALČIŪNAITĖS-ŠIMONĖLIENĖS gamtovaizdis, ši dailininkė yra 
baigusi Kauno Taikomosios Dailės Institutą. Kanadoje dirba jau 20 metų 
tekstilės apipavidalinimo srityje.

sak jo, Sovietų Sąjungos vyriau
sybė yra gavusi laiškų iš emi
grantų, teigiančių, kad jiems la
bai s.unku susirasti darbo, kad 
jie yra diskriminuojami sociali
nės ir sveikatos draudos srity
se. J-ie netgi susilaukia fizinių 
grasinimų, jeigu atsisako įsi
jungti antisovietinėn veiklon. 
Tokiom pasakėlėm S. Kondra- 
šovas bandė atsikirsti Į Kanados 
iškeltus žmogaus teisių pažeidi
mus Sovietų Sąjungoje. Jis, ži« 
nomas nutylėjo esminį faktą, 
kad Kanados gyventojams ne
reikia jokių išvykimo vizų. .Nu
sipirkę lėktuvo bilietą, jie- bet- 
kuriuo metu gali skristi Sovietų 
Sąjungon ir ten įsikurti. Tokių 
savanorių beviek nepasitaiko. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje
yra gausus būrys asmenų, no
rinčių išvykti pas savo gimines 
Kanadoje, bet vis negaunančių 
išvykimo vizų. Kanados užsie-
nio -reikalų ministerija turi ilgą 
tokių asmenų sąrašą. Jie neiš
leidžiami net ir tais atvejais, 
kai yra duotas oficialus sutikit 
mas įsileisti juos Kanadon, kur 
jų laukia ir jiems stengiasi pa
dėti giminės.

3



NR. 45 (1528) 1977íXI.1O
‘ ~ į , r'

Mūsų LI ETUVA
rir»1W? WKgTWgtr-MJMu* Iiiuni r iwftfirfyWiwwnwtf^hii wi m————

TIESA IR GYVENIMAS
ARTIMAS I ü LAaiÉ

Labai nuostabus, išmintingas ir didis yra 
musų Kūrėjas Dievas: sukūrė žmogų, kad Jj 
pripažintų, garbintų. Jam tarnautų, bet tuo 
pačiu ir pats žmogus laimingas taptų. SU
KŪRĖ ŽMOGŲ DVIPUSI - DVILYPI: sa
vimi besirūpinanti, egoistišką individą, bet 
ir j kitus linkusi, gera darantį altruistą, so
cialų bendruomenišką. Konstruktorius pri
deda taisykles, kaip gerai, našiai naudoti 
mašina. Taip ir išmintingiausias gerasis Kū
rėjas Dievas davė nurodymus arba įsaky
mus: ' Mylėsi Dievą visa širdimi, visu protu, 
visom jėgom. Tai yra didysis - pirmasis įsa
kymas. Antras gi į jį panašus: „Mylėsi savo 
artimą, kaip pats save. Šitiedviem įsakymais 
remiasi visas įstatymas ir pranašai'- (Mt.22, 
37-45).

Artimo meilė, kaip matėm, kyla iš pačios 
žmogaus sąrangos, konstrukcijos, yra žmo
giškojo gyvenimo ir bendravimo pagrindinis 
dėsnis. Jj labai padeda vykdyti KRIKŠČIO-: 
NIŠKOSIOS ARTIMO MEILĖS DORYBĖ: 
iš įsitikinimo ir įpratimo visada mylėti savo 
artimą, kaip pats save, nugalint savo netvar
kingą, perdėtą savimylą.

O kaip labai stipriai ir uoliai mes save my
lime: vis dėl savęs dirbame, triūsiame, rūpi
namės, save užjaučiame, pateisiname, gau
siai maitinamės.., Lygiai panašiai turime ir 
artimą mylėti. Mūsų gi artimas yra kiekvie
nas žmogus dabar reikalingas mūsų pagalbos, 
mokė Viešpats Jėzus palyginimu apie Gai
lestingąjį samarietį.

Šio pagrindinio žmoniškojo gyvenimo 
désâio.:- ARTIMO MEILĖS ĮSAKYMO 
NEVYKDYMAS daro žmones, šeimas ne
laimingas, sukelia klasių išnaudojimą, kovą, 
verčia tautas kariauti ir paskirti didžiausią 
savo gėrybių dalį pasiruošti kacui...

Todėl vis iš naujo ir iš naujo reikia sau 
pačiam ir kitiems sakyti, stengtis ir pavyz
džiu parodyti, kad artimo mylėjimas teikia 
džiaugsmą, laimę, sugyvenimą šeimoms; kad 
socialinės meilės, BROLIŠKUMO, SOLIDA
RUMO VYKDYMAS ūkiniame klasių ir 
tautų įgalina teisingai padalinti visiems pa
kankamai prigamintų gėrybių ir pilnai daly
vauti visos žmonijos pažangoje ir savivaldo
je bei išsigelbėti nuo žiaurios, kruvinos ko
munizmo vergovės.

P.D.

★ PASAULIO VYSKUPŲ SINO
DAS Romoje jau pirmąją savaitę iš
ryškino kaikurias savo mintis. Pir
miausia buvo jaučiamas daugelio su
važiavusiųjų nepąsitenkimmas te
mos apimtimi. Tema: “Kaiekizacija 
mūsų laikais, kreipiant ypatingą dė
mesį į vaikus ir jaunimą”. Daugelis 
vyskupų pajuto dirbtini jaunimo ka- 
tekizacijos atskyrimą nuo suaugu
siųjų. Eilė vyskupų pabrėžė, jog ka- 
tekizacija turi apimti visą bendruo
menę ir visą šeimų. Daugelis kalbė
tojų siūlė sinode taipgi pagrindinai 
svarstyti ir suaugusiųjų kaiekiza
cija. Išryškėjo šios pagrindinės min
tys: 1. reikalas grįžti prie aiškių ir 
pamatinių doktrinų, kaip gimtoji 
nuodėmė ir Prisikėlimas; 2. įsitiki
nimas^ ypač P. Amerikos vyskupų 
tarpe, kad kaikurie katekistai religi
nes pamokas paverčia socialinės re
voliucijos skleidimu; 3. susirūpini
mas, ar pasauliečiai bei kunigai yra 
tinkamai paruošiami religijos moky
mui.

★ JAV VYSKUPŲ KONFEREN
CIJA įteikė savo memorandumą 
žmogaus? teisių reikalu JAV delega
cijos vadovui A. Goldbergui prieš 
išvykimą į Belgrado konferenciją. 
Memorandume nurodomos komunis
tų sistemingai vykdomos programos, 
varžančios religiją, religinį jaunimo 
auklėjimą Sov. Sąjungoje ir visoje. 
R. Europoje. Konferencija išreiškė 
viltį, kad JAV delegacija Belgrade 
tvirtai reikalaus religinės laisvės ir 
žmogaus teisių įgyvendinimo komu
nistiniuose kraštuose.

★ KARD. STEFAN WYSZYNSKI, 
76 m. amžiaus, šiuo metu sveiksta 
po kepenų operacijos. Kaip jau prieš 
kelis mėnesius buvo numatyta, jis 
turėtų atvykti Romon su 25 lenkais 
vyskupais pas popiežių šio mėnesio

9 RUIGIlIMí GWME
pabaigoje įprastam 5 metų ganyto- 
javiųio pranešimui. Vysk. Edward 
Materski šiuo metu atstovauja kar
dinolui vyskupų sinode.

★ AUSTRALIJOJE PAŠAUKIMAI 
Į VIENUOLIJAS gerokai sumažėjo 
per paskutiniuosius 10 metų. Aust
ralijos Vienuolijų Taryba išleido 
180 puslapių leidinį, pagal kurį šiuo 
metu Australijoje yra 4,500 brolių 
bei kunigų vienuolių ir 12,600 sese
lių. Prieš 10 metų seselių buvo 14,- 
600, o brolių bei kunigų vienuolių 
— 4,900. Per tą patį laikotarpį Aust
ralijoje gyventojų skaičius paaugo 
14%, o katalikų skaičius —■ 17%.

.. ■■ ■ ■' '■ i ■

* KOMUNISTINĖJE VENGRIJO
JE lankėsi iš Filadelfijos kard. John 
Krol ir iš Cincinnati arkiv. Joseph 
L. Bęrnardin, JAV vyskupų konfe
rencijos pirmininkas. Jie abu buvo 
Esztergom arkivyskupo ir Vengrijos 
primo kard. Laszlo Lekai svečiai. 
Budapešte, šv. Stepono bazilikoje, 
jie visi trys teikė'* Krikšto sakramen
tą 60-čiai kūdikių. Į šventovę ta pro-

> ga buvo susirinkę 3.000 tikinčiųjų.
Daugelis stovėjo lauke. Mišių metu 
pamokslą sakė kard. Krol. Savo žo
dyje jis pareiškė, kad jokios laiko, 
vietos, gamtos, kultūros ar kalbos 
aplinkybės negali tikinčiųjų išskirti, 
nes jie visi yra vienas Jėzaus Kris
taus Kūnas. Primindamas Šv. Pau
liaus žodžius apie reikalą gyventi de
ramą gyvenimą savo pašaukimui, jis 
skatino tėvus ir Krikšto tėvus nepa
miršti savo įsipareigojimų krikštija
miems vaikams. Tėvai ir Krikšto tė
vai yra pirmieji tikėjimo ir gyveni
mo mokytojai, todėl turi mokyti vai
kus būti paklusniais šv. Stepono sū
numis ir dukromis.

* ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNIS
TŲ DELEGACIJA, vadovaujama 
kulto ministério Karol Hruza, lan
kėsi Vatikane ir svarstė naujų vys
kupų klausimą. Devynios iš 13 Če
koslovakijos vyskupijų neturi savo 
ganytojų. Dauguma pokalbių vyko 
su arkiv. Agostino Casaroli. Po aš- 
tuonių dienų labai kietų diskusijų 
delegacija išvyko namo su pareiški
mu, jog diskusijos bus tęsiamos to
liau. Neseniai Paulius VI, priimda
mas atsilankiusius Čekoslovakijos 
vyskupus, pareiškė suprantąs sunkią 
tikinčiųjų padėtį Čekoslovakijoje. 
Jis nenorįs ten jokių privilegijų K. 
Bendrijai, tik elementariausios lais
tės.

★ LENKIJOS KOMUNISTINŲ 
VALDŽIĄ vėl" smarkiai kritikavo 
kartį. S. Wyszynskis savo ganytojiš
kame laiške. Laiškas buvo paskelb
tas Romoje Lenkijos vyskupų spau
dos agentūros. Pasak kardinolo, val
džia žino kaip pastatyti parodomuo
sius didžiulius pastatus, gaminti pro
duktus eksportui, bet pamiršta, kad 
žmonės turi valgyti kas dieną. Kad 
tai būsų įmanoma, turi būti paran
kios krautuvės, kuriose lengvai bū
tų gaunama duona, mėsa, pienas, ne- 
sūgaištant daug laiko ir nenuvargs- 
tani. Dabar gi yra tiesiog bauginan
tis vaizdas prie krautuvių, kur ilgo
se eilėse stovi moterys po kelias va
landas su kūdikiais ant rankų, kad 
ką nors nusipirktų nešvariose ir ne
mandagių žmonių aptarnaujamose 
krautuvėse. Kalbėdamas apie ideolo
ginių reformų aukas, jis iškėlė pa
dėtį tų, kurie nenori atsisakyti savo 
įsitikinimų, savo tikėjimo į Dievą, 
savo elementariausių sąžinės laisvės 
teisių.

★ JĖZAUS ŠIRDIES TEMA šuva 
žiavimas įvyko Vezuvijaus papėdėje, 
Pompėjoje. Dalyvavo keletas kardi
nolų, apie 50 vyskupų ir šimtaLku
nigų iš viso pasaulio. Buvo svarsto
ma, ar pąjnaldumas į Švč. Jėzaus 
Širdį tūrėtų būti gaivinamas, ar lei
džiama jam nykti. Pirmasis kalbėto
jas buvo arkiv. J. Theunissen iš 
Olandijos. Jis pabrėžė, kad atmeti
mas K. Bendrijos mokomojo autori
teto gali daugelį nuvesti . į “trečiąją 
Bendriją” — visuotinę, ekumeninę, 
kur kiekvienas galės daryti ką nori. 
Tai jau būtų ne Kristaus Bendrija. 
Vysk. Caesar Gatimu iš Kenijos aiš
kino susirinkusiems, kaip pasaulis 
nesupranta K. Bendrijos dieviško
sios prigimties. Esą daugelis jauni
mo nieko nežino apie Apreiškimą ir 
dieviškasis Bendrijos aspektas jiems 
visai neaiškus. Daugelis kalbėtojų 
kėlė teologinį pasimetimą K. Bend
rijoje ir perdidelį pabrėžimą socia
linio apaštalavimo. Kun. Robert Le
vis iš Popiežiškojo Kateketikos 
Centro Gannon kolegijoje, Erie, Pa., 
dėštė kaip naujieji teologų aiški-: 

~ nūnai prieštarauja klasikinei švč.
Jėzaus širdies sąvokai. Jis kritikavo 
moderniąją pažiūrą, kad kiekvieną 
tiesa galioja tik tam tikram laikui 

< ir tam tikriems žmonėms. Kunigas 
iš Nigerijos pastebėjo, kad dažniau
siai tie, kurie atmeta tradicinius 
Bendrijos pamaldumus, kurį laiką 
dar būna katalikais, bet greitai at- 
krintu. Kun. Michael Wrenn, iš Niu
jorko aiškino, jog stoka pamaldumo 
į švč. Jėzaus širdį yra modernių iš- 
simokslinusių katalikų galvosena. 
Daugumos nuomonė buvo, kad rei
kia pamaldumą į Jėzaus širdį puo
selėti. Kard. John Carbery pabrėžė 
jog katalikai turėtu naudoti Rožinį, 
kaip vieną būdų, išreiškiančių pa
maldumą į Švč. Jėzaus šiirdį.

•’ KUN. J. STŠ.
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Lietuviy jaunimo sąjungos darbai
Jaunimo Sąjungos suvažiavimas spalio 8 d.Kanados Lietuvių

Jurgis Valaitis, buvęs KLJS 
pirmininkas, tarė atidarymo žo
dį ir pasveikino dalyvius. Jis 
kalbėjo apie praėjusių metų 
veiklą, atkreipdamas dėmesį į 
keliaujančių užeigas “hostels” 
ir į vakarų stovyklą. Julija Vyš
niauskienė iš Kalgario kalbėjo 
apie KLJS surengtą vakarų sto
vyklą. Ji sakė, kad stovykla yra 
labai reikalinga, nes ji sutelkia 
išsiblaškiusį jaunimą. Vakarų 
Kanados jaunimui viskas buvo 
naujiena — dainos, laužai ir t.t. 
Svarbiausia — buvo lietuviška 
nuotaika, kurią stovykla suda
rė. Visi žmonės, kurie talkino 
stovykloje, buvo nepaprastai 
naudingi ir atliko didelį darbą 
labai gerai. Stovyklos kunigas 
(J. Bertašius) daug prisidėjo 
prie stovyklos nuotaikos. Rasa 
Šoliūnaitė rūpinosi dainavimu, 
“Volungės” dainininkės iš To
ronto rūpinosi visokiais kito
kiais reikalais. Mykolas Drunga 
skaitė įdomią paskaitą. Stovyk
lautojai buvo labai užimti visą 
laiką.

Ką stovykla pasiekė ir 
ko trūko?

Dabar Kalgario mergaitės no
ri sutelkti chorelį — dainuoti 
lietuviškai. Visas vakarų jauni
mas, kuris buvo stovykloje, bei 
tas, kuris įgirdėjo apie stovyklą 
iš draugų, laukia sekančios.

Stovyklai reikėjo labai daug 
lėšų, buvo labai brangu atvykti 
iš toliau. Stovykla nebuvo labili 
gerai išreklamuota. Dėl didelės 
distancijos tarp rytų ir vakarų 
Kanados komunikacija tarp 
rengėjų buvo labai silpna. Va
karai jautėsi nežiną kas ką ruo
šia ir kas ką turi daryti. Rytai 
— irgi. Dėlto buvo daug nesu
sipratimų. Reikėjo iš anksto su
sitarti — jūs tą darykite, mes tą 
padarysime.

Kita problema buvo — viskas 
pradėta pervėlai. Reikia tokius 
dalykus organizuoti iš anksto. 
Julija siūlė, kad turėtų būti

koks nors susirinkimas tarp va
dovų prieš stovyklą, kad nebū
tų jokių nesusipratimų ir kad 
vadovai tikrai ir aiškiai galėtų 
pasidalinti mintimis.

Ar verta vėl rengti 
stovyklą vakaruose?

Taip, bet nebūtinai Kalgary- 
je. Gal būtų geriau, pavyzdžiui, 
Winnipege, nes Winnipegas yra 
viduryje tarp rytų ir vakarų. 
Stovykla yra naujiena vakaruo
se — praėjusioji pažadino lie
tuviškumą jaunime, bet lietu-, 
viškumas greitai gali pranykti, 
jeigu jaunimas nematys, kad 
lietuvybė yra naudinga, įdomi. 
Vakarai laukia didesnės pagal
bos iš rytų todėl, kad žmonės iš 
rytų yra daugiau patyrę organi
zavime.

Stovykloje buvo lietuviškai 
nekalbančių, bet jie galėjo pri
sitaikyti, nes dalis programos 
buvo pravesta anglų kalba. 
'• Jeigu vėl bus organizuojama 
stovykla, KLJS turėtų suorga
nizuoti ekskursiją iš rytų. Tuo 

būdu būtų pigiau ir galėtų at
vykti daugiau jaunimo.

Kiti pranešimai
Buvo pristatyti suvažiavimo 

svečiai iš tolimesnių vietovių: 
Darius Mažeika iš Venecuelos, 
Marius Timmermanas iš Winni- 
pego ir Violeta Abariūtė, JAV 
LJS atstovė iš Detroito. Viole
ta perskaitė JAV LJS pirm. Bi
rutės Zdanytės sveikinimą ir 
apibūdino JAV LJS veiklą. Ji 
papasakojo apie lietuvių jauni
mo dalyvavimą,^Vašingtono .žy
gyje už žmogaus teises. Sekė 
diskusijos apie Vašingtono žygį.

PLJS parengimų vadovė Re
gina Stočkutė - Knox tarė svei
kinimo žodį PLJS valdybos var
du, linkėdama gražaus bendra
darbiavimo tarp abiejų valdy
bų.

PLJS valdybos pirmininkė 
Gabija Juozapavičiūtė padarė

MŪSl| LIETUVA

pranešimą apie ateinantį pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą, 
kuris įvyks 1979 m. liepos mė
nesį. KLJS turi išrinkti kongre
so atstovus nevėliau kaip 1979 
m. sausio mėnesį. Gabija ragi
no KLJS pradėti galvoti apie lė
šų telkimą. Ji papasakojo apie 
PLJS veiklą politikos ir kultū
ros srityse. "

Buvo pranešimas apie PLB 
seimą, kuris įvyks ateinančių 
metų vasarą. Tuo pačiu laiku 
vyks visų kraštų jaunimo sąjun
gų pirmininkų posėdis Toron
te. Buvo disku tuo j ámi KLJS 
statuto pakeitimai, kurie bus 
pateikti KLB tarybos suvažiavi
me š.m. spalio mėn. gale.

Po pietų pertraukos buvo 
simpoziumas tema “Kritiškas 
žvilgsnis į lietuvių jaunimo įsi
jungimą į Kanados visuomenę”. 
Simpoziumo vadovė buvo Rasa 
Lukoševičiūtė, nariai — Jurgis 
Valaitis ir Rimas Petrauskas. 
Simpoziumo metu vysk. Deks- 
nys tarė sveikinimo žodį KL 
Jaunimo Sąjungai.

Nauja valdyba
KLJS tarybos suvažiavimo 

metu Londone spalio 8 d. dėl 
įvairių priežasčių KLJS valdyba 
persitvarkė. Iš valdybos pasi
traukė Saulius Dragūnas, buvęs 
iždininkas, ir Lydi j a Dragūnie- 
nė, informacijos skyriaus padė
jėja. Sudaryta nauja valdyba: 
pirm. Paulius Kuras, buvęs ry
šininkas, kuris šiuo metu studi
juoja Toronto universitete; vi
cepirmininku pasiliko Kęstutis 
Vilis; sekretorė Nijolė Gverzdy- 
tė, buvusi informacijos reikalų 
vedėja; Rita Vilienė, buvusi 
sekretorė, perėmė informacijos 
skyriaus darbus; narvs Kanados

KOMENDANTAS PAULIUKAS
IP KETURI DIDIEJI

vakarų reikalams — Jurgis Va
laitis, buvęs pirmininkas. Nauji 
valdybos nariai yra ižd. Vytas 
Valaitis, kuris yra baigęs Mc
Master universitete prancūzų ir 
vokiečiu kalbas, o Windsoro 
universitete komercinius moks
lus bakalauro laipsniu. Šiuo 
metu Vytas dirba Toronte bu
halterijos bendrovėje. Jiš yra 
skautas ir buvęs ilgametis Lon-. 
dono “Baltijos” ansamblio na
rys. Ryšininkė yra Zita Bersė- 
naitė, kuri šiuo metu studijuo
ja Toronto universitete ir yra 
TULSK pirmininkė. Zita yra 
baigusi lituanistinę Londono 
mokyklą ir buvusi ilgametė 
“Baltijos” ansamblio narė. Po
litinių reikalų koordinatorius — 
Marius Gudinskas. Jis šiuo me
tu studijuoja mokytojų semina
rijoje, yra baigęs prancūzų kal
bos kursą McMaster universite
te. Marius yra aktyvus ateitinin
kas, Hamiltono “Gyvataro” šo
kėjas ir Hamiltono lituanistinės 
mokyklos dėstytojas.

KLJS adresas:
KLJS,
37 Lambton Ave. Apt. 9, 
Toronto, Ontario, 
M6N 2S2
Telefonas (416) 767-6304

KLJS valdyba

PALANGOS SKAUTAI IŠKYLAUJA SANTOSE
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1980 m. Olimpijada Maskvoje
ANTANAS LAUKAITIS

Maskvos centrinis stadijonas, kur vyks olimpinės iškilmės.

Daugelis manęs jau dabar 
klausia, ar aš važiuosiu į 
Maskvos olimpiadą? Klausi
mas, atrodo, toks paprastas, 
tačiau atsakymas, bent šiuo 
metu yra neįmanomas atsa
kyti. Jeigu kitos mano ma
tytos olimpiados buvo gana 
lengvokai prieinamos, tai 
Maskvos olimpiada bus dide
lis galvosūkis ne man vie
nam. Nemanau! kad Mask
voje galėtų daugką padėti ir 
aukšti Lietuvos sporto parei
gūnai, su kuriais teko susipa
žinti Muenchene ir Montrea
lyje.

Būnant Maskvoje, be kitų 
šio didelio ir nuraus miesto 
įžymybių, sportinis įdomu
mas mane patraukė ir į Lūž- 
nykus, kur yra Maskvos 
centrinis sporto stadionas, 
turintis 100,000 sėdimų vie
tų ir kuriame vyks oficialios 
atidarymo ir uždarymo iškil
mės bei kitos sportinės var
žybos, kaip lengvoji atletika, 
futbolas ir kliūtinis jojimas 
su arkliais. Šalia šio stadijo
no, kaip ir Montrealyje, 
vyks gimnastikos, judo, van
densvydžio ir tinklinio varžy 
bos. Žinoma, iki būsimos 
olimpiados šis centrinis Mas
kvos stadionas bus labai pra
plėstas ir sumodernintas. 
Dalis stadiono bus uždengta 
stogu ir nauja 3000 vietų sa-' 
lė čia jau pradėta statyti. At
rodo, kad Maskvoje jokių 
susitrukdymų tikrai nebus, 
nes, ten nesant industrinių 
streikų, kaip rusai sako, visi 
olimpiniai darbai bus baigti 
jau 1979 metais ir pati olim
piada kitų metų Uepos-rug 
piūčio mėnesį tikrai įvyks.

Rusai šios olimpiados įren
gimams ir pastatymui nesi
gaili nieko ir, jei kitose sri
tyse jaučiami nemaži trūku
mai, tai Maskvos olimpiadai 
tokių žodžių, kaip ‘nėra’ ar
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‘negalima’, Sovietų Sąjungo
je negalima išgirsti. Dau
giau kaip 20 naujų pastatų 
ar įrengimų yra suprojektuo
ta pačioje Maskvoje, Taline, 
Leningrade,Kijeve ir Mins
ke. Kitas didžiulis sporto 
centras Krylatskoja, kur 
vyks irklavimas, yra smar
kiai praplečiamas ir pritaiko, 
mas olimpiniam standartui. 
Čia taip pat bus pastatytas 
uždaras velodromas ir 13.5 
kilometrų ilgumo dviračiam 
važiuoti kelias. Šioje apylin
kėje taip pat bus įrengtas 
specialus pavilionas su 3000 
sėdimų vietų šaudymui iš 
lanko varžyboms.

Kitoje Maskvos pusėje, 
taip vadinamoje Myr gatvė
je, yra pats didžiausias Eu
ropos uždaras stadionas, tu
rintis 45,000 sėdimų vietų. 
Šiame stadione taip pat bus 
padaryta moderniškų pakei
timų ir čia tuo pačiu laiku 
vyks krepšinio ir bokslo var
žybos. Gi netoli šios vietos, 
jau dabar yra pradėtas staty 
ti naujas uždaras plaukimo 
ir nardymo olimpinis basei
nas. Ketvirtas būsimas olim
pinis Maskvos centras yra 
Leningradskyj alėjoj. Čia 
bus pravedama lauko rutulio 
ihoterų krepšinio, imtynių, 
fechtavimosi ir kai kurios ju
do ir futbolo varžybos. Esti
jos sostinėje Taline vyks bu
riavimo varžybos ir čia visi 

.. įrengimai ; bus baigti jau
1979 metų pabaigoje. Dar
bai olimpianiame kaimelyje 
ir spaudos centre jau dabar 
eina pilnu tempu.

Pati didžiausia busimosios 
olimpiados Maskvoje proble
ma yra ir bus tai viešbučiai 
ir būsimų svečių, tiek iš už- 

> slėnio, tiek ir iš pačios Sov.
Sąjungos, apgyvendamas? Ir 
jau dabar pradėta statyti' 
nemažas skaičius naujų vieš

bučių, kurių statybos kon
traktus turi švedai, suomiai, 
prancūzai ir amerikiečiai, 
jau neskaitant pačių rusų. 
Nesenai įvykęs didžiulis gais
ras didžiajame Rosija viešbu 
tyje, kurio metu buvo labai 
apgadintas ir jame žuvo ma
žiausiai 45 žmonės, nors apie 
tai sovietų spaudoje buvo la
bai mažai užsiminta, davė 
pradžią sovietams pradėti 
daryti planus svečių apgy
vendinimui privačiuose na
muose. Kaip tas viskas bus 
praktiškai įgyvendinta, tai 
dar ir dabar nėra aišku. Mas
kva turi 8 mil. gyventojų ir 
būdama Sov. S-gos, kurioje 
gyvena 250 mil. gyventojų, 
sostinė, ji yra visuomet pilna 
vietinių lankytojų. Olimpi- e 
jados metu kiekvieną dieną 
visus sportinius parengimus 
stebės apie 400,000 žiūrovų 
ir tikimasi, kad per olimpia
dą apsilankys daugiau negu 
pusė milijono svečių iš užsie
nio ir Rytų Europos. Taip, 
kad sovietams norint paten
kinti visus svečius, norint ar 
nenorinti reiks juos kaip 
nors apgyvendinti privaSuo 
se namuose. Ši problema ir- 
yra pati didžiausia olimpi
niams Maskvos rengėjams.

Vienas įdomiausių olimpia
dos įrengimų bus vengrų 
elektronikos inžinierių sy- 
konstruktuotas ir Vengrijo
je pagamintas olimpinis var
žybų rezultatų lentos rodik
lis. Jau Montrealyje buvo 
pademonstruota elektroninė 
naujovė, kai bėgikas bėgda
mas olimpiniame stadione, 
pats galėdavo didžiuliame 
ekrane save matyti bėgant. 
Vengrai sukonstruktavo 
elektronine lentą, kur be vi
sų iki šiol turėtų dalykų, spe 
cialus aparatas galės rodyti 
judantį vaizdą, transliuoja
mą telekamera. Lempų švie
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sa turės 16 skirtingų laips
nių, kas padidins vaizdo kon
trastus. Iš karto didžiosios 
elektrinės lentos aparatai nu 
spręs laimėtojus, užfiksuos 
rekordus ir tuoj pat perduos 
žinias spaudai.

Latvijoje, latvių inžinie
riai sukonstruktavo ir pra
dės greit gaminti specialius 
mikroautobusus, specialiai 
pritaikintus olimpiadai. Spe
ciali mašina, latvių sukons- 
truktuota, yra olimpinei ug
nies estafetei lydėti. Be visų 
patogumų, čia bus ir atsargi
nis deglas, olimpinei ugniai 
saugoti.

Lietuvoje suprojektuoti 
60 įvairių olimpinių suveny
rų modeliai buvo visi priimti 
ir Lietuvos dailės ir meno 
dirbtuvės pradėjo jau juos 
gaminti kaip būsimus olimpi 
nius suvenyrus.

Olimpinis 1980 metų talis
manas bus rudas meškiukas. 
Maskvos olimpiados krepši
nio turnyre dalyvaus dvyli
ka vyrų komandų, kurios j 
bus suskirstytos į tris pogru- 
pes. Baigmėje susitiks po 
dvi geriausias komandas iš 
kiekvienos pognupės. Mote
rų varžybose, kaip ir Montre
alyje, dalyvaus šešios ko
mandos. Tas buvo nutarta 
Tarptautinės Krepšinio Fe
deracijos.

Maskvos olimpiados ren
gėjai ir Sovietų S-ga jau da
bar giriasi, kad 1980 metų 
olimpiada bus pati saugiau
sia iš visų iki šiol buvusių ir 
čia nei dalyviams, nei sve
čiams nereiks nieko bijotis. 
Ir jeigu jau dabar, įvažiuo
jant į Sovietų Sąjungą žmo
gus dažniausiai yra perlei
džiamas per kiečiausius pa
saulyje patikrinimus, tai 
olimpiados metu šie visi pa
tikrinimai bus dar griežtesni 
ir teroristams ar rengėjams 
tikrai nebus jokių galimybių 
atsidurti Maskvoje.

DIRVA

ŠYPSENOS
Pas giminaitį

Atvažiavo žmougus pas gimi
naitį ir prie pat jo namo ėmė 
keikti bei mušti savo asilą.

— Kam tu jį muši? — klau
sia šeimininkas, pravėręs duris.

— Verta jį, tokį neklaužądą, 
mušti, oi, verta: prikroviau vi
sokių gėrybių, sakau, dovanų at
vešiu, o asilas nė iš vietos! Tai
gi, tuščiomis ir atvažiavau ...

— Niekis... Ką atvežė, tą ir 
parsiveš, — pasakė namų šei
mininkas. (Kurdų humoras)

Parinko Pr. A1Š.
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Istoriniai žemėlapiaiMūsų tautybių savaitėje Karavane ir kituose renginiuose parodome gintarą, tautinių drabužių, audinių, pašto ženklų, šiek tiek meno ir dar šio to, bet retai pakabiname koki žemėlapį, o jei pakabiname, tai dažnai arba ne tą ir ne tokį, arba kur nuošaliai ir dar aplankstytą, neapipavidalintą.
Õ, rodos, negali sakyti, kad lietuviai būtų ne žęmėlapiškai nusiteikę. Lietuvoje turėjome nevieną teritorinę problemą ir be žemėlapių neapsiėjome. Vėliau, traukdamiesi į Vakarus arba planuodami emigruoti, vėl orientavomės pagal žemėlapius. Ir dabar, važinėdami po didelius miestus ir užmiesčius, plačias Kanados provincijas, Amerikos • valstijas, neišsiverčiame be planų ir žemėlapių.Taigi, mes turbūt ir renginiuose mielai grupuotumės apie centre pakabintą tinkamą didelį sieninį Lietuvos, Pabaltijo ar Europos žemėlapį — komentuotume, prisimintume, diskutuotume. Žemėlapis ir mūsų draugams kitataučiams ryškiai ir tiksliai parodytų, kur ta mūsų Lietuva. Renginyje' žemėlapis ■būtų ne koks eilinis rodinys, ne papuošalas, ne kartografinė retenybė, bet mūsų skundas, mūsų tautinių aspiracijų deklaracL- ja, mūsų politikos credo ir mūsų pačių atsinaujinimo žvilgsnis į tolimą tėvynės praeitį.

Kokie žemėlapiai?Kokie žemėlapiai tiktų mūsų renginiams? Visų pirma — tradicinės tautinės sampratos Lietuvos žemėlapis. Retas mūsų bus atsivežęs tokį žemėlapį' iš Lietuvos, bet daugelis yra įsigiję jau čia gražų, tikslų, rimtą, spalvingą ir patogaus dydžio J. Andriaus “Lietuvos žemėlapį” su Lietuvių Enciklopedijos prenumerata (1:500.000; 35 x 46 in- čų dydžio). Užklijuokit šį žemėlapį ant tam tikros plonos drobės, aprūpinkite žemėlapiškom kartelėm (arba atiduokite tą darbą atlikti profesionalams, kurių adresus rasite miesto telefonų knygos skyriuje “Maps”; pvz. Toronte Landgridge Ltd.) ir turėsite rimtą, gražų žemėlapį renginiams, organizacijų centrams ir sau.Čikagoje galima tokį žemėlapį, tik dar didesnio formato (45 x 59 inčų), nebrangiai pirkti visiškai apipavidalintą, su pamušalu ir kartelėmis. Tokį žemėlapį Toronte turi Lietuvių Namai ir gali skolinti.Plačiau orientuotis ir parodyti, kur yra Lietuva, tinka gero dydžio, spalvingas ir nebrangus politinis Europos žemėlapis “Europe, giant colorprint map” (1: 6,650,000; 29 x 42 inču dvdžio).

M U S U LIE T U V A

Europa yra mūsų tėvynė plačia prasme: jos didieji sukrėtimai paliečia ir Lietuvą. Ir šį žemėlapį nesunku padaryti sieniniu ir šį bei tą išryškinti, kaip kad Toronto Liet. Namai yra padarę. Kadangi čia Lietuva, Latvija ir Estija jau pažymėtos kaip Rusijos dalys geltonai ir vos pastebimos, tai tenka jų -buvusias sienas paryškinti, geležinę uždangą skersai Europą ir toliau pastiprinti dantyta linija, rusų užimtas (susitarus su Vokietija) teritorijas pirmu jų “Drang nach Westen” pasistūmėjimu (apie 400.000 kv. km. ir apie 22.000.000 gyventojų — suomių, baltiečių, lenkų, ukrainiečių be- sarabų) pažymėti horizontaliais brūkšniais, o karo- eigoje jų antrą pasistūmėjimą pačiame Europos viduryj e . nužy mėti raudonomis vertikaliomis linijomis (ir vėl apie 400.000 kv. km. ploto- ir apie 100.000.000 gyventojų). Tai ta garsioji ištisų tautų Gulago stovykla pačiame Europos viduryje už geležinės uždangos ir geležinių grotų. Tą rusų įsiveržimą dramatiškai simbolizuoja raudonos strėlės, o pridėti paaiškinimai vadina jį rusų “Drang nach Westen” bei im-
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pašakojperializmu.Šitaip paryškintas ir sudra- mintas žemėlapis rodo, kiek maža tos Vakarų Europos beliko, kokia trapi jos padėtis, kai jokios vietinės reikšmingos atsparos prieš šį rusų kolosą nematyti. Senosios Rusijos svajonė — Bosforas ir Dardanelai — čia pat, netoli Adriatikos jūra ir Prancūzija, o beveik visos slavų tautos jau yra Rusijos imperijoje —. panslavizmo programa įvykdyta jėga! Lietuva jau likusi toli užpakalyje slavų jūroje. Prie šio žemėlapio yra» tikrai ko susimąstyti.Baltijos žemėlapiaiPasėtos -Baltijos sąjungos sėklos ir brutali rusų okupacija labiau suartino baltiečius emigracijoje, tremtyje ir tėvynėje. Palaikyti jų vienybės idėjoms ir jų laisvės asperacijoms reikia turėti ir bendrą šių trijų Baltijos valstybių žemėlapį — reikia matyte matyti tuos tokius savus jūrų ir sienų kontūrus, upių upelių mezginius, miestų miesteliu sietvnà, fįt tokio žemėlapio pirkti nėra. Tad Toronto. Liet Namų'žmonės, nesulaukę kartografų ir braižytojų talkos,

. i; 7pasigamino jį patys. Taip atsirado gana simpatiškas, spalvingas, užklijuotas ant kartono, varnišuotas, su smulkiais paaiškinimais žemėlapis “Three Baltic States 1939-1945” (1:1000,- 000; 25 x 38 inčų formato). Čia gal trūks piešinio precizijos, dailių užrašų ar lygių spalvų, bet čia aiškiai matome valstybių sienas ir jų keitimąsi, matome tas nelemtas kruvinas rusų invazijos strėles iš rytų, matome staigų Rytų Prūsijos (ir Maž. Lietuvos) suslavinimą, kuris, kaip kokia tvano banga, nusirito vakaruose iki Oderio ir užbaigė slaviškąjį aisčių apsupimo žiedą.
' Senovės LietuvaMūsų žemėlapiuose nevertėtų pamiršti ir Lietuvos senovės. Kai Amerikos žemynas buvo dar visai nežinomas, tai lietuviai jau sudarė savo valstybę Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę, ją 13- 15 š. išplėtė nuo Baltijos iki Juodosios jūros, sukaupė daug rusiškų ir ukrainietiškų žemių, atlaikė vokiečių veržimąsi į rytus, o totorių veržimąsi į vakarus. Jie parodė tikrai nepaprastą karinę ir politinę galybę.Šito neatvaizduoti sieniniame žemėlapyje negalime. Padidinkite bent dukart A. Šapokos “Lietuvos istorijos” žemėlapį “Lietuva 13-15 amžiuje” (iki 1: 2.500,000), pridėkite anglišką pavadinimą ir paaiškinimus, priklijuokite prie stipraus kartono, nuvarnišuokite ir turėsite 30 x 33 inčų sieninį žemėlapį renginiams bei lituanistinėms mokykloms.Šitaip galima padaryti ir su antru A. Šapokos istorijos žemėlapiu “Kunigaikštijos sunykimas ir padalinimai XVII-XVIII amž.” su tiksliu anglišku pavadinimu “Decline and partition of Grand Duchy of Lithuania in XVII and XVIII century (in commonwealth with Poland since 1569)”. Šitas žemėlapis (1:2.250.- 000, 22 x 30 dydžio) pabrėžia abiejų didžiųjų kaimynų — vokiečių ir rusų — nuolatinę grėsmę sunaikinti aisčius, pakliūva-- sius į jų tarpą.
Patys p a ruoškime!Tad štai tas keletas aktualių ir istorinių žemėlapių parengimams, lituanistinėms mokykloms ir sau. Juos lengva nusipirkti, jeigu reikia, kiek modifikuoti, padidinti iš mažesnių arba net pasigaminti, bet paskiau būtinai apipavidalinti, kaip tikrus sieninius žemėlapius, ir tik tada pakabinti publikai.Renginiuose, netoli žemėlapio, įspūdžiui sustiprinti galima padėti “Lietuvių Enciklopediją” ir “Encyclopedia Lituani- ca”, A. Šapokos ir V. Sruogienės storas Lietuvos istorijas^Tuo būdu turėsime, stiprų parodos centrą. p g < Tėviškės Žiburiai
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Demonstracijos Vilniuje
Kanados televizija, radijas ir 

spauda spalio 30 ir 31 d.d. pa
skelbė žinią apie demonstraci
jas bei riaušes Vilniuje. Pasak 
AP žinių agentūros, Vilniuje 
spalio 10 d. įvyko futbolo raug
tinės tarp vietinės ir Smolens
ko rusų komandos. Rungtynių 
metu publika pradėjo šaukti: 
“kacapai”, “rusai lauk” ir pan. 
Tai buvo girdima ir per televi
ziją, kuri buvo išjungta.

Žinios perdavėjas nenurodo, 
kodėl kilo tokia reakcija. Ma
tyt, lietuvių futbolo komandai 
buvo padaryta kokia nors skriau
da. Pasibaigus rungtynėms apie 
9 v.v., 15.000 minia pradėjo žy
giuoti Vilniaus gatvėmis, dau
žyti langus, plėšyti komunisti
nius plakatus, vartyti ir pade
ginėti automobilius bei auto
busus. Milicija su .pagalbiniais 
daliniais ir saugumiečiais ban
dė suiminėti demonstrantus, 
bet šie ėmė pulti milicininkus ir 
ginti bei vaduoti suimtuosius. 
Visdėlto dalis demonstrantų

MUSI) LIETUVA

buvo suimta ir nugabenta į mi
licijos būstines. Kiek jų suim
ta, nežinoma. Manoma betgi, 
kad susidarė nemažas skaičius, 
nes vėliau, bene ketvirtą dieną 
po pirmųjų demonstracijų, įvy
ko dar viena. Ar pastaroji žinia 
teisinga, AP agentūra negalė
jusi patikrinti. Ji minėtą infor
maciją apie demonstracijas Vil
niuje gavusi iš pirmosios pagal
bos pareigūno ruso Aleksand
ro Podrabinek, kuris lankėsi 
Lietuvoje ir yra kovotojas už 
žmogaus teises. Jis gautas ži
nias perdavęs Vakarų žurnalis
tams Maskvoje.

Apie Vilniaus demonstracijas 
rašė ir “Vakarinės Naujienos”. 
Pasak jų, riaušes sukėlė “girti 
chuliganai”. Sovietinės įstaigos 
iki šiol tuo reikalu nedavė jo
kio pareiškimo. AP pastebi, 
kad Lietuva buvo rasų okupuo
ta 1940 m. ir kad iki šiol joje 
buvo jau du sukilimai — 1956 
ir 1972 m., kai tūkstančiai de
monstrantų gatvėse šaukė “Lais
vę Lietuvai!”
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RAŠO T. ANT. SAULAITIS

Is šios Miško ženklo stovyklos visi nuvykome į rytinio pakraščio 
skautų ir skaučių ‘ Puntuko“ stovykloje, kurioje buvo 277 stovyk
lautojai. Paskutinį kartą šioje stovykloje buvau 1969 m., tai kone vi
si veidai pasikeitė, išskyrus kai kurių vadovų Iš viso, visose stovyk
lose gal pažinojau iš senų laikų apie 5 % visų dalyvių Sutikau por
tugalą kunigą (jau gimusį JAV), kuris bando įsteigti portugalų skau
tus, tai jam j kai bėjau apie skautybę iuostelėn, o jis perleido per savo 
radijo programą Pirmą kartą atvykęs į JAV turėjau progos daugiau 

. portugališkai pasikalbėti su kuo nors.

SKAITYTOJAI RAŠO.

Gerb. Redaktoriau,

skaičiau ML nr. 42, kad Mi
šiose už kunigus spalio 23 d. šv.Ka- 
zimiero parapijoj dalyvaus “Jauni
mo Sąjungos atstovai ir Skautų gar
bės sargyba”. Kiek teko matyti,pa
maldose su tautiniais rūbais buvo 
tik viena mergaitė: Maristela Žū- 
tautaitė, kuri, kiek žinau, priklau
so tiktai ateitininkams. Ji nešė at- 
kų vėliavą.

Jau kiek laiko, kai matosi ma
žai jaunimo viešuose parengimuo
se, nors organizacijos turėtų jaus
ti prievolę juose dalyvauti. Skau
tų ir Jaunimo Sąjungos atstovų ne
simatė nei dabar, nei Rugsėjo 8 d. 
per Tautos Šventę

Kaip Jus Gerb. Redaktoriau,gal
vojate: ar užtenka parašyti, kad bu 
vo "organizacijų atstovai su vėlia
vomis”, ar nereikėtų geriau išvar
dinti tas organizacijas, kurios da
lyvavo, ir jas taip pagerbti?

Su pagarba

Irena Skurkevičiutė

PASAULINĖS MISIJOS IR LIE 
TUVIAI

Kun. ANTANAS TRIMAKAS, 
dabartinis B.L. Kunigų Vienybės 
sekretorius, yra elektronikos inži
nierius. Kunigo mokslus išėjo Ro
moj ir įsirašė sielovados veiklai 
Lietuvoj, kada Dievas duos.

Šis jaunutis kunigas, Tėvynės 
laisvės belaukdamas dabar misio- 
nieriauja ir eina klebono pareigas

TELEFONU IŠ ČIKAGOS. Vi
si didieji dienraščiai pirmuo
siuose puslapiuose didelėmis 
raidėmis paskelbė žinią apie de
monstracijas bei riaušes Vilniu
je. Žinios gautos iš rasų disiden
tų ir užsienio korespondentų 
Maskvoje.

Sekanti stovykla vėl Dainavoje, prie Detroito. Skautų ir skaučių 
"Nendryno' stovykloje praleidome visą dieną eidami religinę prog
ramą mažais būreliais. Stovykloje buvo apie 60, šeimyniška nuotai
ka. Buvo pastatę gerą tiltą Vakare pradėjo rinktis vyresni (16-20 m.) 
j skautų vyčių ir vyresniųjų skaučių sąskrydį toje pačioje vietoje, o 
' nendryno' stovyklautojai ruošėsi namo, Sąskrydyje kalbėjau apie 
lietuvius Brazilijoje. Čia visiems labai įdomu, kaip dirbama su lietu
viškai dar nemokančiais, kaip pritraukiami atitolę lietuviai, nes taip

. pat darosi pamažu ir čia su pokariniais ateiviais, jau nekalbant apie 
senųjų imigracijų palikuonis. Mes 75 smagiai praleidome savaigalį, 
prisidainavome, privaidinome. O ši stovykla buvo man vasaros pasku
tinė.

Kol mano sesutė su vyru buvo Europoje, užsuko į Olandijos vals
tybinį archyvą Hagoje ir peržiūrėję XVII amžiaus sąrašus (rankraš
čius) asmenų, kurie vyko į Braziliją kai olandai buvo užėmę šiaurės 
rytų Braziliją. Gaila, kad sąrašai nėra pilni. Atvežė kai kurių puslapių 
fotokopijas, kur galėtų būti lietuviškos pavardės, tik labai sunku se
novišką raštą išskaityti. Turiu paieškoti ko nors kas nusimanytų apie 
tokį raštą ir bandyti išskaityti. Galima išskaityti, kad buvo keli iš 
Lenkijos ir Rusijos (lenko net lenkų sąraše nėra, tai ir kitos tauty
bės pilnai to archyvo neišstudijavo). Kaip gal iš "Mūsų Lietuvos' 
atsimenate, apie 1629 Itamaracá saloje pilį pastatė Kristupas Arci- 
ševskis, kuris anksčiau tarnavo pas Radvilus Biržuose. Todėl ir gali
ma manyti, kad su juo galėjo būti ir lietuvių, ypač kad tuo pačiu me
tu New Yorke (JAV) buvo lietuvis mokytojas, nuvykęs kartu su ta 
pačia orlandų bendrove.

Pas mus Čikagoje dabar yra T. Jonas Sukackas iš Montevideo, 
praleisiąs metus JAV (kur ir yra gimęs). Turbūt vėliau rddenį talkins 
mūsų parapijoje Clevelande, kur klebonu yra T. Gediminas Kijaus- 
kas ir jo padėjėju T. Jonas Kidykas, su kuriuo susitikome, kai gegu
žės mėnesį ten buvau ir kai jis čia atvyko į posėdžius (ir atvyks šio mė
nesio pabaigoje). Jis laikosi gerai. T. Leonas Zaremba, mūsų provirn» 
čijolas, buvo keletą savaičių stovyklose, tada čia Čikagoje, o dabar 
atostogauja ir atlieka savo metines rekolekcijas.

Tikiuosi, kad būdamas maždaug vienoje vietoje sugebėsiu geriau 
atsakyti j laiškus. Dėkoju užkiekvieną žinutę iš Jūsų, taip pat už at
siųstas iškarpas, leidinius.

Siunčiu daug, daug nuoširdžių linkėjimų visiems.

žibalo rafinerijos apylinkėje — 
Jardim Sonia Maria, Sto. Andrė 
vyskupijoje, kur yra ir lietuvių.

Pasaulinės Misijų Dienos proga 
(sekmadienį. X.23) kun. Antanas 
pasikvietė talkon buvusį Kinijos 
misionierių — kun. PETRĄ UR
BAITĘ kadangi daug kam įdomu 
išgirsti apie aną didžiausią misijų 
kraštą.

Toje 8.000 sielų parapijoj tą 
dieną buvo daug išpažinčių, be to 
ir septyni (visokio amžiaus) krikš
tai. Išvakarėse ir sekmadienį daug 
kas dalyvavo dvejerčose Mišiose, 
tikslu pagelbėti misijų kraštams 
ir misionieriams ne tik auka, o ir 
malda.

Iš viso, toje musų misionieriaus 
gražiai tvarkomoje parapijoje vy
rauja griežtesni, tradiciniai bažny
tiniai potvarkiai, vietos žmonių 
gana pozityviai įvertinti (KPU)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

ML administraciją pasiekė laiš
kas iš Lietuvos, Kaunas, Uosio 18, 
Šimkūnas Jonas, adresuotas Caixa 
Postai 4421, SP. Sra. Maria Sadaus
kas. Prašoma atsiliepti.

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

Jūsų Kristuje

Antanas S.
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žinios
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Dar apie VĖLINES

įspūdinga ir atmintina diena Dr. 
J. Basanavičiaus Ku i t ū ros Rūmuo
se.

1977 m. spalio 30 dieną. 11 va
landą: ■'

Didžioji salė virto"katedra', 
sausakimšai užpildyta, lietuviš
koms Mišioms, kurias koncelebra- 
vo du saleziečiai — kun. Stasys Ši
leika ir kun. Petras Urbaitis.

Prieš pamaldas Mokyklos Glo
bėjų Ratelio p-kas, PETRAS ŽAR- 
KAUSKAS, išvardino viso 90 (ar 
net daugiau) mirusiųjų narių bei 
rėmėjų už kuriuos buvo pirmą 
kartą šioj salėj laikomos Mišios.

Dalyvių buvo beveik iš visų S. 
Paulo sektorių.

Gražiai giedojo AUŠROS cho
ras.

Buvo išplatinta spaudos ir ka
lėdinių lietuviškų atviručių.

Sekė bendros VAIŠĖS prie sta
lų, apkrautų valgiais ir gėrimais. Vi
siems buvo vietos. Ir visi vaišinosi, 
stiprinosi ir nuoširdžiai šnekučia
vosi.

Tai KULTŪROS, DĖKINGU
MO ir DOSNUMO NEUŽMIRŠ
TAMA DIENA.

V. Anastácio lietuviai jungia ir 
traukia visus, be jokio skirtumo.

Jie pramato organizuotai prisi
dėti ir prie SPAUDOS BALIAUS 
lapkričio (Novembro) 27 d. V.Ze- 
linoj. Išvyka tuoj po 9 VAL. MI
ŠIŲ ir KAVUTĖS.

D alyvavęs krsp. Vis. Kapsiu kas

VĖLINĖS LIETUVIU PARAPI
JOSE

Vėlinių Mišios V. ZELINOJ bu
vo įprasta sekmadienine tvarka. 3 
vai. po pietų klebonas kun. J.Šeš
kevičius dar laikė vienerias Mišias 
ant kapų, Cemitério S. Pedro, por
tugališkai.

MOOKOJ buvo Mišios lietuviš
kai 8 ir 18 vai., o portugališkai 9 
vai. Per 18 vai. Mišias AUŠROS 
choras giedojo lietuviškas Mišių 
giesmes.

AG U A RASA lietuviai turėjo 
net dvejas Mišias, kuriose dalyva
vo išimtinai daug tikinčiųjų. Dalis 
jų, su kunigu, lankė 4a. Parada ka
pines.

V. ANASTÁCIO ir MOINHO 
VELHO turėjo tokias Mišias anks
čiau.

CASA VERDE mirusiuosius pa
minėjo lapkričio 6 d., o

BOM RETIRO juos paminės 
lapkričio 13.

Važiuojant nauju greitkeliu Fer- 
nati Pias Àtibajos link, prieš aplei
džiant miestą, kairėje, galima ma
tyti ružavų plytų bažnyčios.bokš
tą. Tai Šv. Teresėlės parapijos baž
nyčia, prie kurios renkasi lietuviai 
savo pamaldom. Mes esame lai
mingi, kad turime senojoj semina
rijoj savo koplyčią kur nieko ne
trukdomi galime melstis ir giedoti.

Jaęanos irTucuruvi apylinkės 
lietuviams pamaldos yra laikomos 
kiekvieną antrą mėnesio sekmadie
ni bet šiemet nutarėm turėti bend
ras Vėlinių mišias. Vladas Gavėnas 
įsipareigojo surašyti šeimų vardus 
ir tokiu būdu surinko didelį būrį 
žmonių. Retai kada pasitaiko tiek 
dalyvių mišiose. To paties Vlado 
Gavėno vedami giedojome tradici
nes Mišių giesmes, o jaunimas, ku
rio irgi nemažai buvo, skaitė šv. 
Raštą ir tikinčiųjų maldas. Per se
kančias Mišias lapkričio 13 d. ap
tarsime galimybes rengti Kūčias 
ir jieškosime kitokių būdų vieni 
kitus daugiau pažinti ir taip suda
ryti gražią ir jaukią “parapijėlę" 
didmiesčio pakraštyje.

K. P. Rukšys

PAS CASA VERDE LIETUVIUS

Casa Verde lietuvių kolonijoj 
Vėlinių Mišios buvo sekmadienį 
- lapkričio 6 d. Jose dalyvavo 
kun. Antanas Perkumas. Plačiau 
bus aprašyta kitame ML numery
je.

ĮSPŪDINGAS ŠEIMYNIŠKOS 
MEILES PAVYZDYS

Mūsų tautietė, KSAVERA RIM
ŠAITĖ (Kl LOT AITIENÉ, jau 33 
metai našlė), nei dieną nei naktį,ir 
tai jau nuo daugel metų, neatsitrau 
kia nuo savo sergančios mamytės, 
JOSEFOS R IMSI E N ĖS, šiemet jau 
sulaukusios 80 metų. Ne tik kad 
nuolat prie jos budi, o ir suranda 
vis naujų medikų ir naujų vaistų, 
kad tik dar kiek prailgintų sergan-
čios savo gimdytojos amželį.

Tai pe vien fizinė, o ir dvasinė 
motinai dukters meilė, ne bet kur 
šiandien užtinkama.

0 taip “užtikti' padėjo LAB
DAROS RATELIS (tarpininkau
jant p. Veronikai R.).

Praėjusią savaitę, iš namų nega
linčiai išeiti Mamytei buvo pada - T 
ryta maloni staigmena: Vėlinių 
proga pakviestas kun. P. Urbaitis 
namuose atlaikė Mišias tiž abiejų 
našlių vyrus. (KPU) ■ .t/'.

® Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga jateities tauta

■ ‘./A

RAUiA KRIKŠČIONĖ

Lapkričio 6 d. šv. Kazimiero p- 
jos koplyčioj buvo pakrikštyta El- 
zė-ESisabeth, Petro ir Rosely Elisa
beth BILEVICIŲ pirmagimė. Kū
mais buvo Stasė ir Juozas Valučiai 
— Valutis.

‘“NEMUNAS' PAS VENGRUS

Lapkričio 5 d. NEMUNAS daly
vavo Morumbi “Transitvanijos šven
tėj“, kurią suruošė vengrų koloni
ja. Puiki, kultūringa šventė. Gausi 
publika turėjo malonumo praleis
ti kelias valandas džiaugdamasi į- 
vairių tautų kultūriniais pasirody
mais. Ir lietuvių tauta kaskart tam
pa vis žinomesnė kitom tautom ir 
per mūsų tautinius šokius. (Sofia)

Būtų gerai, jei turėtumėm ko
kią brošiūrą ar nors lapelį apie Lie
tuvą ir josios kultūrą, kad būtų ga
lima nuolat dalinti visiems, su ku
riais turim betkokių kontaktų. To
kiu būdu informacija apie Lietuvą 
butų tikslesnė ir ilgiau pasiliekanti

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaike mūsų tautinę 
gyvybę!

PENKI | VIENERIUS METUS ■

j vienerius metus penki iš tos pa
čios šeimynos grįžo į dangiškojo Tė 
vo namus. Jie visi iš plačios KILO- 
TAlClŲ giminės. Paskutinioji, be
veik 96-metė - MARIJA KI LO - 
TAITIENÉ — mirė ir buvo tą pa
čią dieną (lapkričio 4) palaidota 
4a Parada kapinėse. Į amžinojo 
poilsio- vietą ją oalydėjo kun. P. 
Urbaitis ir iš visur suvažiavę gimi
nės bei artimieji.

Užuojauta gyviesiems. Ir amži
nas ątilšis mirusiesiems.

mšios
. 30-tos dienos Mišios už a. a. 
URŠULĘ JOTEIKIENĖ bus lap
kričio (Novembro) 19d., 19,30 
vai. šv. Kazimiero koplyčioj. ,

Artimieji ir bičiuliai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

Aušros choras

Lapkričio 13 d., 11 vai. Želi- 
nos bažnyčioj mišios už a.a.SIL- 
VESTRĄ ŠERMUKŠNĮ 3-čių 
mirties metinių proga. Visus 
kviečia dalyvauti —

Ona Šermukšnienė

• Šeima be lietuviško laikraščio 
—. židinys be tautinės ugnies,
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LAPKRIČIO (NOVEMBRO) 27 DIENĄ, 12,30 VAL.
JAUNIMO NAIVIUOS E.
LIETUVIŠKA SPAUDA REIKALINGA IR 
JUMS.

PAREMKITE.JA IR SAVO DALYVAVIMU

PAKVIETIMAI abiejose klebonijose 
ir pas Vyrų Brolijos narius.

PANORAMA LITUANO

Kas šeštadienį, nuo 12,15 iki 
12,45 vai. Klausykite lietuviškos 
radijo valandėlės PANORAMA 
LITUANO, radijo stotis Novo 
Mundo, 560. Transliuojama lie
tuviškos muzikos, įterpiant kul
tūrines informacijas, vietinių ir 
pasaulio lietuvių žinių.

Pastabas, patarimus, pasiūly
mus, o taip pat ir padrąsinimą 
siųskit valandėlės vadovybei: PA
NORAMA LITUANO, R. Con
solação 2608, Conjunto 11 , 
01302 SÃO PAULO, Capital.

ML ATSTOVAS ZELINOJ

Šv. Kazimiero Vyrų Brolijos 
iždininkas KAZIMIERAS RIM
KEVIČIUS, yra įgaliotas rinkti 
ML prenumeratas ir išduoti atitin
kamus kvitus. V. Zelinos bei apy
linkės tautiečiai šiuo reikalu gali 
kreiptis tiesiogiai į iį K. Rimke
vičiaus adresas: Rua Prof. Gusta
vo P. de Andrade, 1085, V. Zeli- 
na.

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS LAPKRIČIO 27 (Paskutinį sekma
dienį) REZERVUOTI LIETUVIŠKO KRYŽIAUS PAŠVENTINIMUI 
IR SPAUDOS BALIUI

11 vai. Šv. Mišios
Po to naujo Kryžiaus pašventinimas ir 

iškilmingi Pietūs "MŪSŲ LIETUVOS7 naudai.

Nebus popietinių PAMALDŲ
Paskutinį lapkričio sekmadienį 

(27 dieną) dėl Lietuviško kryžiaus 
pašventinimo ir Spaudos Baliaus, 
lietuviškos pamaldos Vila Zelinos 
bažnyčioje bus ne 15 vai., bet 11 
vai. 

c

SOLIDARUMO MOKESTIS

Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė neturi jokių pastovių finansi
nių oajamų įvairioms savo inicia
tyvoms išvystyti. Vienintelės fi
nansinės jolaukos — SOLIDARU
MO MOKESTIS. Tai metinis nors 
200 kruzeirų įnašas, kurį kiekvie
nas BLB-nės narys laiko savo pi
lietine garbe B-nės valdybai įteik
ti.

ŠIEMET SOLIDARUMO MO- 
KESTį renka (ir įteikia atitinka
mą kvitąh Jonas Silickas, Algi
mantas Saldys, kpt. Juozas Čiu- 
vinskas, Algirdas Sliesoraitis, Rey
naldo Putvinskas.

TESTAMENTO REIKALU

Lietuvių prakaitu įsigytas turtas 
dažnai eina Brazilijos valdžios, sve
timųjų ar net mūsų tautos niekadė- 
jų naudai.

Ar į šį keistoką neatsargumą ar 
apsileidimą nevertėtų atkreipti vi
sų Brazilijoj gyvenančių tautiečių 
dėmesį?

Tie ar tos — mirusieji ir mirusio
sios BE TESTAMENTO — atrodo, 
nei giminių, nei savo tautos bei jos 
organizacijų nemylėjo ar nematė. 
Ar tai gali būti? Ar į šį keistoką 
mūsų tautiečių neatsargumą ar ap
sileidimą nevertėtų atkreipti Bra
zilijoj gyvenančių VISŲ MŪSŲ 
TAUTIEČIŲ DĖMESį?

Prašome pasisakyti, kad ir per 
ML skiltis.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!
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DOVANOS KALĖDOMS

Artėjant Kalėdų metui, daug 
žmonių kvaršina galvas, kokią do
vaną duoti giminei, draugui ar net 
viršininkui.

Štai klausimas — ir kartu pasiū
lymas:

— Ar kas negalėtų PAGAMINTI 
LĖLIŲ Tautiniais LIETUVIŠ
KAIS RŪBAIS, PARDAVIMUI?

Informacijas, pasiūlymus, suges
tijas galima perduoti ML adminis
tracijai raštu ar per telefoną (273. 
0338).

LITERATŪROS BŪRELIS

Literatūros Būrelio šių metų 
veiklos užbaigimas įvyks gruodžio 
(dezembro) 3 d., šeštadienį 18 
vai. šv. Kazimiero p-jos salėje, Mo-. 
okoj.

Programoje numatytas LIETU
VOS KARIUOMENĖS DIENOS 
paminėjimas.

>«»>< IK 11 «KJB l i i >•«■»< XBB-cXBM>«■»<>*•-<

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS

SEMANARIO

ŠAUNUS
NAUJŲJŲ METU

§8* RENGIAMAS V. ZELINOJ E. g
g* NEPASIŽADĖKITE KITUR.

a Rengėjai

GAUSUI J
LIETU W
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