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Pavergtoji nuotaka
J. KAIRYS
Čekoslovakijos kompozitorius
Smetana vieną savo operą pa
vadino “Parduotąja nuotaka”.
Pats kraštas betgi nebuvo par
davinėjamas, o tik prievartau
jamas.
Pataikaudami Hitleriui, 1938
m. Čekoslovakiją išprievartavo
kaikurie vokiečiai, o 1968 m. —
Kremlius ir jo įsakyti kaikurie
satelitai. 1938 m. prievartavimo
dalyviams veidmainiavo Hitle
ris, o 1968 m. panašiai darė
Brežnevas ano laiko Čekoslova
kijos valdytojams komunistams.
Pasirodo, vaidmainystė diktato
riams yra viena pagrindinių sa
vybių jų vidaus ir užsienio poli
tikoje.
Nuo sovietinės invazijos š.m.
rugpjūčio 21 d. suėjo 10 metų.
Šį dešimtmetį vienaip ar kitaip
prisiminė visas pasaulis. Lais
vieji kraštai bei jų spauda pa
smerkė Kremliaus užmojį ir pa
darė jam atitinkamų priekaištų,
o pati Maskva su savo globoja
mais satelitais teisino jį, tvirtin
dama, jog okupacijos dėka bu
vo išgelbėti socializmo laimėji
mai Čekoslovakijoje ir taika.
Okupuoti Čekoslovakiją pa
skatino Maskvą vadinamasis
Prahos pavasaris”. Jį parengė
patys komunistai. Jie buvo įsi
tikinę, jog bolševikinė tvarka,
tada stalinizmu vadinta, nėra
gyvenimiška. Pagal “pavasario”
šalininkų sudarytą projektą, tu
rėjo būti pašalintas sustingęs
valstybinis ūkio planavimas bei
monopolistinė valstybės biuro
kratija ir įvestas demokratinis
socializmas, pagrįstas humaniš
kumu. Tai originalus čekų ko
munistų modelis, kuriuo, pagal
jo autorius, buvo sugalvota su
kurti laisvą socialistinę visuo
menę. Apie grąžinimą privataus
kapitalizmo nebuvo jokių kalbų.
Įgyvendinus aną projektą,
kraštas būtų atsipalaidavęs nuo
pavaldumo Sovietų Sąjungai,
bet prieštarautų Kremliaus im
perial b ui. Antr
'^ekoslov

kija galėjo pasekti ir kiti Mask
vos satelitai.
Pasirodo, bolševikinė tvarka
buvo ir Čekoslovakijos komu
nistams tiek įkyrėjusi, kad ir jų
tarpe anas projektas buvo taip
toli išpopuliarėjęs, jog stalinistai atsidūrė partijos mažumoje.
Jau buvo tikra, kad partijos su
važiavimas būtų projektą pri
ėmęs. Priėmus jį partijos suva
žiavimui, Maskva būtų tik liudi
ninkė įvykusio fakto. Kad to
išvengtų, ji užbėgo už akių —
okupavo kraštą prieš partijos
suvažiavimą, kuris turėjo įvykti
rugsėjo mėnesį.
Prieš okupaciją Brežnevas su
savo palyda 1968 m. rugpjūčio
4 d. buvo atvykęs į Čekoslova
kiją. Susitikęs su vietos komu
nistų partijos generaliniu sek
retorium ir kitais Čekoslovaki
jos komunistų partijos veikė
jais, bučiavosi, šypsojosi ir ki
taip rodė savo bičiuliškumą.
Nepavykus jam atkalbėti nuo
suprojektuotų pakeitimų, po ke
liolikos dienų, t.y. rugpjūčio 21
d., okupavo kraštą, suėmė net
prieš tai bučiuotą vietos komu
nistų partijos generalinį sekre
torių Dubčeką su kitais vado
vavusiais partiečiais, nutempė
juos į Maskvą ir tik anuometi
nio Čekoslovakijos prezidento
Svobodos dėka buvo grąžinti at
gal. Į Kremliaus nagus nepate
kę veikėjai pabėgo į vakarus,
ypač į V. Vokietiją. Okupacija
neapsiėjo ir be kraujo pralieji
mo, nes absoliuti dauguma če
kų buvo nusistačiusi prieš ru
sus.
Taigi, Kremlius okupavo vals
tybę, valdytą ne kokių nors “fa
šistų”, “kapitalistų”, bet komu
nistų partijos. Dėl okupacijos
net patiems komunistams nete
ko sulaukti jų suprojektuoto
“pavasario”. Čekoslovakija turi
ir toliau kęsti Maskvos atneštą
dvasinę ir materialinę žiemą.

KAIP SKAIDRUS METEORAS
Sušvito, kaip skaidrus meteoras, Bažnyčios dangaus erdvėj,
ir tuoj užgeso. Vos 33 dienas is'buvo prie visuotinės Bažnyčios
valtėes vairo — ir, pavargęs, užmigo amžinu miegu.

Tačiau ir tokiu trumpu laiku įstengė nauja šviesa — džiugia
atmosfera, naujom viltim — nušviesti nuliūdusį ir aptemusį pla
tųjį pasaulį; ir pačios Bažnyčios valties bures atsukti
galingasniam, sakytum, Šventosios Dvasios kvėpimui.
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Pranyko, sudegė, tartum tas meteoritas; tačiau jo šviesos
spinduliai, reikia tikėti, da ilgai švies Bažnyčiai; ir jo pakreipta
Petro valtis nenuklysoama ves amžinybės keleivius išganymo
kryptim.

Kuklus, nusižeminęs, daugiau vertinąs kitus negu save pati tikras KRIKŠČIONIS; bet ir akylai budrus, greit susiorientuo
jantis, toli pramatantis VADAS. Toks buvo pop. JONAS PAU
LIUS I. Bažnyčia ir žmonija ilgai liks jam dėkingi

Tèv;-?kès Žiburiai
Lietuvos nacionaline
M.Mažvydo biblioleka
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mokinius gruodžio men., o tuo
tarpu <avo tiesiogines pareigas
pedagoginį darbą dirba
ap
laidžiai.

■ L B. Mm" Hr. 8

Baimės atmosfera mokykloj
Tie mokiniai, kūne eina į bažnyčią kasdien, perduodami valstybes saugumo organams
siekėte savo tikėjimu?” — ironiš
kai užbaigė mokytojas.

24
TARYBINĖJE MOKYKLOJE
Teisiai

Vis dar nesibaigia 1977 prasi
dėjęs Teisiuose tikinčiųjų moki
nių sustiprintas persekiojimas.
Nežiūrint to, kad mokytojai, ins
pektoriai, net direktoriai tardė
mokinius, dažnai juos prieš visą
klasę išjuokdavo (taip čia vyk
domas naujosios Konstitucijos 52
str.
— nekurstyti neapykantos
sąryšyje su religiniais kultais),
nežiūrint grasinimų, jog tikintie
ji mokiniai gausią tokias charak
teristikas, kad negalėsią įstoti į
aukštąsias mokyklas,
mokiniai
nepabūgo ir bažnyčią lanko to
liau.

1978 vasario 20 IX kl. auklėto
ja Slivinskaitė neleido moki
niams dalyvauti šios klasės mo
kinės Zeniauskaitės motinos lai
dotuvėse. Pamaldų metu auklė
toja su mokiniais sėdėjo autobu
se. Keli mokiniai nepaisė mokyto
jos draudimo ir pamaldose daly
vavo. Tik pasibaigus pamal
doms, auklėtoja su mokiniais atė
jo pasiimti vainikų.
Mokyt. Andrijauskas mokyklos
atvirame komjaunimo susirinki
me (kuriame privalėjo dalyvauti
visi mokiniai) kalbėjo, jog moki
niai, buvę per laidotuves bažny
čioje arba patarnavę Mišioms,
padarė gėdą mokyklai, pažeidė:
mokyklos įstatymus. Mokyklos di
rektorė Adomaitienė, atėjusi į IX.

klasę barė pamaldose dalyvavu
sius mokinius. Auklėtoja Slivins
kaitė skundėsi, kad ji dabar ne
mieganti naktimis, nes dėl šio
“nusikaltimo” turinti rašyti pa
siaiškinimą.

1978 kovo 23 į Telšių saugumą
buvo kviečiama nuolatinė bažny
čios lankytoja Birutė Ribinskaitė. Prieš tai saugumiečiai apsilan
kė pas jos tėvus ir juos šantaža
vo: “Ką jūs darysite, kai jūsų duk
tė paklius į kalėjimą?” Vieninte
lis kaltinimas šiai tikinčiai mer
gaitei: dalyvavimas bažnytinėse
pamaldose.

Sen. Dole laiškas
prezidentui

Mokyt. Andrijauskas nuolat
gąsdina mokinius: į bažnyčią ei
WASHINGTONAS.. — Seti negalima, nes ten dirbą nusi
kaltėliai ir pan. Pvz., vasario natorius Robert Dole parašė
mėn. viduryje IV vid. mokykloje laišką prez. Carteriui, kad, rū
VlIIb klasėje, vesdamas higienos pinantis disidentais Ginzburgu
pamoką, ėmė aiškinti, jog Kated ir Ščaranskiu, nebūtų užmirš
ros vargoninkas Šeduikis yra nu tas Viktoras Petkus. Sen. Dole,
sikaltėlis, kun. Kauneckas psichiš šalia V. Petkaus, primena taip
kai nesveikas ir ruošiami doku pat Gruzijos, Ukrainos ir Arme
mentai atiduoti jį j psichiatrinę nijos disidentus, prašydamas,
ligoninę (Tai ne naujiena. Daž kad jie, kurių kai kurie jau ken
nai šitaip TSRS saugumiečiai su čia koncentracijos stovyklose,
sidoroja su jiems nepatinkančiais nebūtų užmiršti ir jų reikalas
žmonėmis). Pats Andrijauskas būtų iškeltas pasaulio spaudo
saugumietiškais metodais tardė je-

Toks elgesys — antivalstybi
nis nusikaltimas. Tie moksleiviai,
kurie eina į bažnyčią kasdien,
perduodami valstybės saugumo
organams. Saugumiečiai kas sa
vaitė tardė IV vid. mokyklos X
kl. mokinį V. Mėmį, V vid. mo
kyklos IX kl. mokinį Remezą;
Juškaitę ir kitus. Jei jie atsi
sakydavo nueiti į saugumą, juos
prievarta paimdavo tiesiog iš
pamokų. Visa tai vyko su peda
gogų žinia! Čekistai nepateikda
vo jokių rimtų kaltinimų, tik bau
gindavo jaunuolius, įsakinėdavo
šnipinėti draugų tarpe ir atpasa
koti bendraklasių kalbas.

KGB pastangos verbuoti šni
pais mokinius yra vienas iš di
džiausių nusikaltimų, žalojančių
bręstančio jaunimo moralę.

♦

1978 vasario 16 IV vid. mokyk
los direktoriaus pavaduotojas An
drijauskas išsikvietė į mokyklą
medseserį Želvienę .dėl sūnaus el
gesio ir grasino perduosiąs jį sau
gurnui, nes jis šypsojosi per jo
ateistinę paskaitą ir patarnaują^
Katedroj Mišioms.
Motina pasiteiravo, ar sūnus
mokykloje gerai .elgiasi, Inspek
torius atsakė: ^Pasižymi geru el
gesiu, bet gyvenime, jeigu bus ti
kintis, nieko rimto-nepasieks. Štai
ir jūs pati, kokias, aukštumas pa-

Valstybės teatras Kaune, kur, įsiveržus Lietuvon Sovietą Sąjungos kariuomenei 1940 m., buvo paskelbtas Lietu
vos nepriklausomybės panaikinimas ir įvedimas priverstinės komunistinės santvarkos bei okupacijos. 1972 m. šio
teatro sodelyje susidegino Romas Kalanta, protestuodamas prieš Lietuvos pavergimą. Demonstrantų minios gatvėse
šaukė “Laisvės Lietuvai!” Tai šauksmas, kuris aidi ne tik pavergtoje Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje
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Ragina ginti

Pdakktas prof. Zelrauskm
MONS. KL. RAZMINAS

nuteistus lietuvius
Lietuvos pasiuntinybės prie Šv. Sosto akcija
Viktoro Petkaus ir Algirdo Zyprės reikalu
Vatikanas. — Sužinojęs apie
Amnesty International interven
ciją pas Italijos respublikos pre
zidentą, kuria jis yra prašomas
išreikšti sovietų vyriausybei ita
lų tautos didelį susirūpinimą dėl
žmogaus teisių pažeidimų bylose
iškeltose prieš Ščaranskį ir Ginz
burgą, Lietuvos atstovas prie Šv.
Sosto, S. Lozoraitis, jr., tuojau
kreipėsi į minėtąją tarptautinio
organizaciją, primindamas jai,
kad vien už dalyvavimą Helsin
kio grupėje, tuo pat -metu Vilniu
je yra teisiamas lietuvis Viktoras
Petkus. Pažymėdamas,- kad Vik
toro Petkaus padėtis yra dar tuo
neteisingesnė ir skaudesnė, nes jį
teisia svetimieji, okupavę ir pa
vergę jo tėvynę Lietuvą, S. Lozo
raitis, j r., paragino Anesty Inter
national vadovybę visais gali
mais būdais ginti lietuvio reika
lus.

Algirdo Zyprės likimas

Ta pačia proga pranešama.

kad Amnesty International vado
vybė Londone, gerai ištyrusį ne
paprastai liūdną padėtį, kurioje
jau nuo seniai yra lietuvis Algir
das Zypre, sovietų laikomas psi
chiatrinėse ligoninės, davė leidi
mą pradėti jo labui plačiai iš
vystytą, viešą akciją. Toji akcija
prasidėjo š.m. birželio 28 d., Federalinėje Vokietijoje, kurios di
dieji spaudos organai buvo pa
informuoti apie skaudų Algirdo
Zyprės likimą. Tarp kitko, buvo
iškeltas faktas, kad jis yra laiko
mas praktiškai visiškoje izoliaci
joje, nes gali susirašinėti tiktai
su giminėmis ir gauti vieną pa
ketą per metus. Visi vakaruose
gyvenantieji lietuviai yra ragina
mi, kuo galėdami, prisidėti prie
akcijos Algirdo Zyprės labui.
Šiuo tarpu, pati efektingiausią
priemonė būtų laiškais kreiptis į
vietinės spaudos organus ir pain
formuoti juos apie mūsų tautie
čio keliolikos metų kryžiaus ke
lius okupanto rankode.

TIKĖJIMAS GYVAS VISUOSE
OKUP. LIETUVOS SLUOKSNIUOSE
Paryžius. — Įtakingas (prancū
zų laikraštis “Le Monde” para
šė ilgą straipsnį apie tikėjimą
Lietuvoje. Katalikų tikėjimas
Lietuvoje, rašo korespondentas
Daniel Vemet, yra nepaprastai
stipri dvasinė jėga, kuria lietu
viai išreiškia ir savo politinį pa
sipriešinimą esamai santvarkai.
Nežiūrint didelių pastangų, po
litinė valdžia Lietuvoje neįsten
gė palaužti katalikų Bažnyčios ir
ją užvaldyti. Bažnyčia dabartiniu
metu aplink save telkia visus
tuos krašto gyventojus, kurie ne
sutinka su esama politiniai — so
cialine santvarka ir su Lietuvos
prijungimu prie Sovietų Sąjun
gos. Ši opozicinė jėga verkia labai
sunkiomis sąlygomis, bet ji pajė
gia pakelti protesto balsą.
Korespondentas šia proga pri
mena septyniolikos tūkstančių
lietuvių tikinčiųjų pasirašytą
laišką Leonidui Brežnevui ir

Po ilgos ir sunkios ligos š.m.
rugpjūčio 20 dieną Romoje,
Šv. Jono ligoninėje, mirė vienas
žymiųjų lietuvių saleziečių ku
nigų, būtent prof. dr. Juozas Ze
liauskas.
Velionis buvo gimęs 1913.
XII. 13 Ragujų kaime, Pasva
lio valsčiuje. Baigęs 5 gimnazi
jos klases Pasvalyje, 1932 m.
Įstojo saleziečių vienuolijon ir
toliau mokėsi Italijoje, Torino
saleziečių mokyklose. Kunigu
įšventintas 1940. VI. 23, studi
javo kanonų teisę; apgynęs di
sertaciją, gavo kanonų teisės
daktaro laipsnį.
Po II D. karo velionis rūpino
si lietuviais pabėgėliais Italijo
je ir lietuviais studentais Pizos
universitete. 1952 m. Castelnuovo Don Bosco mieste įsteigė
lietuvių saleziečių gimnaziją ir
jai vadovavo šešerius metus. Po
to dėstė augštosiose saleziečių
mokyklose ir trejus metus kaip
generalinis direktorius vadova
vo Vatikano Poliglotos ir “L’Osservatore Romano” spaustu
vėm. Vatikano dienraštis “L’Osservatore Romano” rugpjūčio
21-22 d. laidoje paskelbė išsa
mų straipsnį, augštai įvertinda
mas didelę velionies meilę Lie
tuvai ir jo pasišventimą salezie
čių vienuolijos veikloje. Vatika
no dienraštis ypač įvertino jo
darbą “L’Osservatore Romano”
tarnyboje. Tame laikotarpyje,
pažymi Vatikano dienraštis, ku
nigas Zeliauskas turėjo garbės
sutikti popiežių Paulių, lankan
tį Vatikano spaustuves ir “L’Os

servatore Romano” instituciją.
Dėl nesveikatos 1965 m. pasi
traukęs iš taip atsakingų parei
gų, kun. J. Zeliauskas profeso
riavo saleziečių universitete Ro
moje ir vadovavo lietuviam sa
leziečiam Frascati mieste prie
Romos. Paskutiniais metais, vis
dažniau sirgdamas, gyveno Testaccio saleziečių namuose Ro
moje. Velionis, pažymi Vatika
no dienraščio straipsnis, paliko
gražiausią vienuoliškojo darbš
tumo pavyzdį, nepalaužiamą pa
sitikėjimą Dievu ir ištikimybę
savo kenčiančiai tėvynei.
Kun. J. Zeliausko laidotuvėse
rugpjūčio 22 d. Testaccio šven
tovėje dalyvavo kardinolas An
tonio Samorė, Europos lietuvių
vyskupas Antanas Deksnys, lie
tuviai vyskupai iš Tėvynės vys
kupas Juozas Matulaitis-Labukas, vysk. Romualdas Krikščiū
nas ir du saleziečiai vyskupai.
Gedulo Mišias aukojo keturi
vyskupai ir 50 saleziečių kuni
gų, kurių tarpe koncelebravo
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos
rektorius prel. Ladas Tulaba,
mons. Kl. Razminas, Frascatti
liet, saleziečiu direktorius kun.
M. Burba, salezietis kunigas St.
Petraitis ir Rumšiškės klebonas
kun. J. Žemaitis — salezietis iš
Lietuvos. Kun. J. Zeliauskas
palaidotas Tėvų saleziečių mauzolėjuje Campo Verano kapuo
se Romoje.
Tegu dangaus palaima sutei
kia amžinojo džiaugsmo taip uo
liam ir pasišventusiam lietuviui
kunigui, visą gyvenimą paauko
jusiam Tėvynės ir Dievo tarny
bai.

Jungtinių Tautų Organizacijos
gen. sekretoriui Waldheimui,
protestuojant prieš religinės lais
vės varžymus.

Nuo 1972 Lietuvoje pastoviai
pasirodo pogrindyje leidžiama
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronika”, kurios valdžia neįsten
gė nutildyti, nežiūrint visų tam
tikslui vartojamų represinių prie
monių, rašo korespondentas ir
primena kitus Lietuvoje leidžia
mus pogrindžio leidinius, kuriuo
se yra iškeliami tautinės ir kultū
rinės laisvės varžymai ir kovoja
ma prieš krašte vykdomą rusifi
kacijos politiką. .Tikėjimas Lietu
voje, pažymi “Le Monde”, nėra
pasenusi liekana, kaip kad tvirti
na oficialioji propaganda; ne
žiūrint ateistinės propagandos
spaudimo, tikėjimas yra gyvas vi
suose gyventojų sluoksniuose.

Vatikano saleziečiai, atspausdinę įteikia pop. Pauliui VI popie
žiškąjį metraštį “Annuario Pontifício" 1964 metais. Popiežiaus kai
rėj — kun. dr. J. Zeliauskas.
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Užmerkiau akis dramatiškoj žemėj...
Velionies popiežiaus Pauliaus VI testamentas, paskelbtas po jo mirties
Kelios pastabos prie mano
testamento. In nomine Patris
et F i 1 i i et Spiritus Sancti.
Amen.
1. Aš kreipiu savo žvilgsnį
Kristaus šviesoje, kuri tik viena
viską teapšviečia, su nuolankiu
ir giedriu pasitikėjimu į mirties
slėpinį ir į tai, kas seka po jos.
Aš jaučiu tiesą, kuri iš to slėpi
nio apšviečia dabartinį mano gy
venimą. Garbinu mirties Nuga
lėtoją už tai, kad jis išsklaidė
tamsybes ir įžiebė šviesą.
Mirties akivaizdoje, šitame
visiškame ir galutiniame atsipa
laidavime nuo žemiškojo gyve
nimo jaučiu pareigą dėkoti už
prabėgančios būties dovaną, lai
mę, grožį ir paskirtį: Viešpatie,
dėkoju Tau, kad mane pašaukei
gyventi, padarei krikščionimi,
atgimdei mane ir paskyrei gyve
nimo pilnybei.
Taip pat jaučiu pareigą dėko
ti tiems ir juos laiminti, kurie
man buvo perteikėjai Tavo, o
Viešpatie, dovanotos gyvybės ir
visų jos dovanų. Tai mylimi
gimdytojai, kurie mane išauklė
jo, mylėjo, manimi rūpinosi ir
man padėjo, kurie man švietė
geru pavyzdžiu, mane apgaubė
rūpestingumu, prielankumu, pa
sitikėjimu, gerumu, paslaugu
mu, draugiškumu, ištikimybe ir
atsidavimu. Su pagarba žvelgiu
į gamtinius ir dvasinius ryšius,
kurie kukliai mano būtybei da
vė pradžią, teikė pagalbą, stip
rybę ir reikšmę. Kiek daug do
vanų, kiek daug didelių dalykų,
kiek vilties esu gavęs šitame pa
saulyje! Nūnai, kai diena eina
prie galo ir viskas baigiasi, kai
šita didinga ir dramatiška žemiška-laikinė scena pradeda
man išnykti, — kaip aš galėčiau
Tau, Viešpatie, padėkoti už aną
gamtinę gyvybę ir dar labiau —
už augštesnę dovaną, būtent, ti
kėjimo ir malonės, kurioje vie
nintelėje mano būtis jieško
prieglobos? Kaip aš galėčiau, o
Viešpatie, Tavo gerumą tinka
mai pagarbinti už tai, kad, vos
įžengęs į šį pasaulį, buvau pri
imtas į slėpiningą Katalikų Ben
drijos pasaulį; už tai, kad buvau
pašauktas Kristaus kunigystėn
ir jai pašvęstas. Kaip galėčiau
Tave pagarbinti už tai, kad ga
lėjau su džiaugsmu tarnauti sie
loms, broliams^ jaunimui,- varg
šams, Dievo tautai; kad man te
ko neužtarnauta garbė būti
šventos Bendrijos tarnu, visų
pirma Romoje, popiežiaus artu
moje, vėliau arkivyskupu Mila
ne, tame garbingame, man peraugštame švento Ambrozijaus
ir Karolio (Boromėjaus) soste,
ir pagaliau šitame augščiausiame ir švenčiausiame švento Pet
ro soste? In aeternum Domini
misericórdias cantabo.

Aš sveikinu ir laiminu visus,
kuriuos esu sutikęs savo žemės
kelionėje: savo bendradarbius,
patarėjus ir draugus — jų buvo
tiek daug, tokie didžiadvasiški
ir malonūs! Tebūnie palaiminti,
kurie dalyvavo mano tarnyboje
ir tapo man sūnūs bei broliai
Viešpatyje
Jums, Lodovico ir Francesco,
mano kraujo ir dvasios broliai,
ir jums, mylimieji namiškiai,
siunčiu ramybės pasveikinimą
ir palaiminimą. Jūs niekados iš
manęs neprašėte ir negavote že
mišku gėrybių. Jūs man visuo
met davėte žmogiškos ir krikš
čioniškos dorybės pavyzdi. O
svarbiausia, kad jūs man padė
jote šitame žemiškame gyveni
me jieškoti kelio į busimąjį gy
venimą.
Mintys grįžta atgal ir plečia
si. Gerai žinau, kad šis atsisvei
kinimas nebūtų laimingas, jeigu
neprašyčiau atleidimo tuos, ku
riuos esu įžeidęs, patarnavimą
atsakęs, kuriuos nepakankamai
mylėjau. Taip pat atleidžiu vi
siems, kurie iš manęs to pagei
dauja. Viešpaties ramybė tebū
nie su mumis!
Aš jaučiu, kad Bendrija mane
globia. O šventoji Bendrija, tu
viena, katalikiška ir apaštalinė
Bendrija, priimk kartu su laimi
nančiu mano sveikinimu ir augščiausią mano meilės pareiški
mą!
Tau, Roma, šventojo Petro ir
Kristaus vietininko vyskupija,
kuri šitam paskučiausiam Die
vo tarnų tarnui esi tokia brangi,
siunčiu tėviškiausią ir visuoti
niausią savo palaiminimą. Lin
kiu tau, žemės rutulio mieste,
kad tu visuomet atsimintum
paslaptingą savo pašaukimą ir
sugebėtum žmogiškomis dory
bėmis bei krikščionišku tikėji
mu atitikti dvasinį savo pasau
linio masto pašaukimą tol, kol
truks pasaulio istorija.
Ir jums visiems, garbingieji
broliai vyskupų pareigose, nuo
širdus ir pagarbus mano pasvei
kinimas. Aš esu su jumis tame
pačiame tikėjime, toje pačioje
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laiškus ir raštus tegu sunaikina.
Kitus daiktus, kuriuos būtų
galima pavadinti mano, tegu pa
skirsto privatinis mano sekreto
rius kaip testamento vykdyto
jas. Jis pats gali keletą dalykė
lių pasilaikyti atminimui ir vie
ną kitą mažmožį perleisti artimiausiems draugams. Man būtų
labai malonu, jeigu rankrašti
nius mano užrašus ir pastabas
sunaikintų, man siųstus dvasi
nio ir konfidencialaus turinio
laiškus sudegintų, jeigu jie nėra
paskirti susipažinti kitiems. Jei
testamento vykdytojas negali to
padaryti, tada tegu perima šį už
davinį valstybės sekretoriatas.
5. Primygtinai pavedu pasi
rūpinti prideramomis pamaldo
mis už mano sielos išganymą ir,
kiek tai įmanoma, gausiomis iš
maldomis.
Laidotuvės: tegu jos būna pa
maldžios ir paprastos (iki šiol
popiežiaus laidotuvėms naudo
jamas katafalkas tegu bus pa
keistas kukliu bei oriu pašarvojimu).
Kapas: aš norėčiau, kad jis
tikrai būtų žemėje, pažymėtas
paprastu ženklu, rodančiu pa
laidojimo vietą. Tegu jis skatina
krikščionišką pamaldumą. Jokio
paminklo.

meilėje, bendrame apaštališka
me darbe, vieningoje Evangeli
jos tarnyboj, statančioj Kris
taus Bendriją ir besirūpinančioj
viso pasaulio išganymu. Visiems
kunigams, vienuoliams, vienuo
lėms, seminarijų auklėtiniams,
tikintiesiems ir veikliems kata
likams, jaunimui, kenčiantiems,
vargšams, jieškantiems tiesos ir
teisybės, — visiems palaimini
mas popiežiaus, kuris miršta.
Su ypatinga pagarba ir įverti
6. Apie tai, kas yra svarbiau
nimu kreipiuosi į garbinguosius
sia,
kai aš atsisveikinu su šiuo
kardinolus ir visą Romos Ben
pasauliu ir žengiu į Dievo teis
driją: Jūsų akivaizdoje, kurie
mą ir gailestingumą: aš turė
man esate tokie artimi, iškilmin
čiau dar daug dalykų pasakyti,
gai išpažįstu visų mūsų tikėji
tiek daug. Apie Bendrijos padė
mą, išreiškiu viltį ir meilę, kuri
tį: tegu ji būna išgirdusi bent
niekad nemiršta. Nuolankiai pri
vieną kitą mūsų žodžių, kuriais
imu iš Dievo valios tokią mirtį,
esame rimtai ir su meile į ją
kuri yra man skirta, šaukiuosi
kreipęsi. Apie II Vatikano sanbegalinio Dievo gailestingumo,
maldauju meilingo Dievo Moti tarybą: tegu bus pasistengta ją
gerai užbaigti ir pasirūpinta jos
nos Marijos užtarimo, angelų
bei šventųjų ir pavedu savo sie nuostatus ištikimai įgyvendinti.
Apie ekumenizmą: tegu susiarti
lą visų gerų žmonių maldoms.
2. Aš skiriu Šventąjį Sostą vi nimo pastangos tarp atsiskyru
sių brolių bus ir toliau tęsiamos
so mano turto paveldėtoju. Tam
mane skatina pareiga, dėkingu su dideliu supratimu, kantrybe
mas ir meilė. Išskyrus žemiau ir didele meile, tačiau nenu
krypstant nuo tikro katalikiško
suminėtus patvarkymus.
3. Testamento vykdytoju te jo mokymo. Apie pasaulį: nebus
gu bus privatinis mano sekreto jam naudos, jeigu bus persiim
rius. Tegu jis pasitaria su Vals ta jo galvojimu, jo laikysena, jo
tybės Sekretorium ir prisitaiko skoniu; jį reikia studijuoti, my
prie galiojančių teisės nuostatų lėti ir jam tarnauti.
Aš užmerkiu akis šioje kan
bei gerų Bendrijos papročių.
4. Dėl žemiškų dalykų: esu čių pripildytoje, dramatiškoje
nusistatęs mirti beturčiu ir to ir didingoje žemėje ir dar kartą
kiu būdu visas su tuo surištas šaukiuosi Dievo gerumo. Dar
kartą laiminu visus, ypač Romą,
problemas sumažinti.
Mano kilnojamą ir nekilnoja Milaną ir Brescią. šventajai Že
mą nuosavybę, kurią esu pavel mei, Jėzaus žemei, kur aš lan
dėjęs'iš šeimos - ir kiek jos dar kiausi kaip tikėjimo ir taikos
liko, tegu laisvai paskirsto ma piligrimas, siunčiu ypatingą
no broliai Lodovico ir Frances sveikinimą ir palaiminimą. Ben
co. Aš juos prašau kelerių Mišių drijai. taip labai numylėtai Ka
už mano sielos išganymą ir mū talikų Bendrijai, ir visai žmoni
sų mirusius. Pavargėliams ir jai teikiu apaštalini palaimini
šalpos organizacijoms tegu jie mą.
duoda aukų. Iš man priklausiu
Aš: Paulius pp VI.
sių daiktų, devocionalijų ir kny
Duota Romoje, prie šv. Petro,
gų tegu pasilaiko atsiminimui
1965 birželio 30 d., trečiais mū
vieną kitą sau ir tegu padovano sų popiežiavimo metais.
ja kitiems, kurie to verti ir pa Vertė kun. dr. K. Gulbinas.
geidauja. Mano grynai asmeni OFM Cap.
nius užrašus, užrašų knygutes.
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BRAZILIJOS lietuvių jaunimo sąjunga

Jaunimo kongresui artėjant
Birželio pradžioje IV-jo PLJ
Kongreso reikalais Europoje
lankėsi Pasaulio Lietuviu Jau
nimo Sąjungos pirm. Gabija
Juozapavičiūtė, norėdama susi
pažinti su ruošos darbais, pa
daryti galutinius sprendimus.
Birželio 8 d. ji posėdžiavo Lon
dono Lietuvių Namuose su ren
gėjų komitetu Britanijoje, kur
)i nudaro daugiausia D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos centro
valdybos atstovai — J. Alkis, A.
Vilčinskas. R. Šova. B. Butri
mai Z. Juras, S. Nenortas.
Jaunimo kongresas bus pra
dėtai Britanijoje 1979 m. lie
pos 11-19 d.d. ir užbaigtas lie-,
pos 19-29 d.d. V. Vokietijoje.
Patalpos kongresinei stovyklai
Britanijoje jau gautos St. Ma
ry > kolegijoje, Strawberry Hill
miestelyje, kuris traukiniu iš
Londono centro pasiekiamas per
45 minutes. Kolegijoje, turin
čioje atskirus gyvenamuosius
namus su privačiais kambariais,
bus vietos 450 asmenų. Sporto
programai yra pakankamai Įvai
riu aikščių. Senosios istorinės
kolegijos patalpose įvyks oficia
lus kongreso atidarymas ir su
sipažinimo vakaras.
Ant Temzės kranto
Iškilmingam koncertui numa
tyta 1.000 dalyvių talpinanti
Queen Elizabeth salė Londone,
ant Temzės kranto. Jis bus su
rengtas 1979 m. liepos 14, šeš
tadienį, popietės valandomis.
Programa bus lietuviška, folk
lorinio atspalvio, bet kartu skir
ta ir anglams, atliekama jaunų
jų talentų iš Š. Amerikos ir gal
būt iš P. Amerikos. Tarp jų bus
ir “Grandinėlė”, atvykusi iš Į
Klevelando, kuri taipgi koncer
tuos ir V. Vokietijoje. Tos pa
čios dienos vakarą Kensingtonc
rajone, Town Hall rūmuose,
įvyks kongreso pokylis.
Liepos 15, sekmadienio, pa
maldoms tikimasi gauti Westminsterio Abbey šventovę. Tą
dieną kongreso dalyviams bus
surengtos ekskursijos susipažin
ti su žymiausiomis Londono
vietomis, ypač tomis, kurios yra
susijusios su Britanijos lietu
vių istorija. Numatoma apsilan
kyti Šv. Kazimiero parapijoje.
Lietuvių Sodyboje, lietuvių klu
buose. Kongreso būstinė veiks
Lietuvių Namuose. Planuoja
mos vakarinės programėlės vy
resnio amžiaus turistams, atvy
kusioms su jaunimu. Jiems no
rima sudaryti sąlygas susitikti,
užmegzti ryšius, pabendrauti.
Tikslus kongreso dalyvių bei
svečiu skaičius tebėra nežino-.

mas, tačiau spėjama. Kad iš s.
Amerikos, Australijos ir P.
Amerikos turėtų atvykti apie
400 tautiečių, įskaitant ir vy
resniuosius svečius. Prie jų dar
prisidės Britanijos, V. Vokieti
jos bei kitų Europos šalių lie
tuviai.
Kongresinė stovykla
Jos programa rūpinasi spe
cialus komitetas JAV. vadovau
jamas kun. A. Saulaičio. SJ, ir
E. Bradūnaitės, bendradarbiau
damas su kongreso ruošos ko
mitetu Britanijoje. Pirmoji pro
gramos dalis stovyklaujantį jau
nimą supažindins su dabartiniu
okupuotos Lietuvos gyvenimu,
demografiniais
duomenimis,
daile, muzika, teatru, darbais
mokslo srityje. Antroji dalis at
skleis lietuviu tautosakos lobvną, atsiremdama i Jonines, Kū
čias, Velykas, senovines vestu
ves bei kitus papročius. Šia te
ma bus paruoštas specialus lei
dinys kad kongreso dalyviai
juo galėtų pasinaudoti ir atei
tyje. Paskaitos bus skaitomos
lietuvių kalba, o diskusijos vyks
atskiruose būreliuose, kur bus
galima vartoti ir kitą kalbą.

Studijų dienos liepos 19-26
V. Vokietijoje, Altenberge prie
Koelno. bus pravestos tik lietu
viu kalba. Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Sąjungos pirm. G.
Juozapavičiūtė ragina jaunuo
lius, silpniau kalbančius lietu
viškai. mokytis -lietuvių kalbos,
nes tik jos dėka bus įmanoma
susikalbėti iš įvairių pasaulio
šalių kongresan atvykusiam jau
nimui.

Posėdžiai Romuvoje
Torontietė G. Juozapavičiūtė
iš Britanijos buvo nuvykusi ir į
V. Vokietiją. Birželio 10-11 d.

pavasaris

d. ji dalyvavo kongreso rengė
jų komiteto posėdžiuose Romu
voje. Juose buvo aptartas lėšų
telkimas, kuriuo rūpinasi VLB
krašto valdyba. Šią vasarą ji
išsiuntinės aukų prašančius raš
tus Vokietijos lietuvių visuome
nei, rašys asmeniškus laiškus.
Lėšoms telkti rugpjūčio 19 d.
Romuvoje įvyks “Sodo šventė”,
rengiama VLB krašto valdybos
ir jaunimo.
Techninė kongreso komisija
patalpas studijų dienoms yra
gavusi Altenberge, netoli Koel
no, kur jaunimas posėdžiaus
liepos 19-26 d.d. Kongreso už
darymui liepos 27-29 d.d. patal
pos gautos Koenigsteine. Tech
ninė komisija taipgi planuota

ekskursijas.
Kultūrinė komisija surengs
jaunųjų kūrėjų vakarą liepos 27
d. su “Grandinėlės” koncertu,
programon įtraukdama bent po
vieną atstovą iš kiekvienos kon
grese dalyvaujančios šalies.
Studijinė komisija kongreso
tikslui apibūdinti pasirinko šū
kį: “Naujai pagrįsti ir įprasmin
ti jaunimo dalyvavimą išeivijos
veikloje!” ■
Atstovu rinkimai
Posėdžiuose Romuvoje taipgi
nutarta, kad atstovai į Vl-jį Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą 1979 m. liepos 11-29 d.d.
turi būti išrinkti iki š.m. spalio
1 d. Visas jaunimas, dalyvau
siantis kongrese — ir atstovai,
ir dalyviai, nuo 16 iki 35 metų
amžiaus, turi užsiregistruoti pas
savo krašto Lietuvių Jaunimo
Sąjungos pirmininkus iki 1979
m. vasario 16 d. Registracijos
mokestis — $100. Likusią sumą
— apie $300 reikės sumokėti
iki 1979 m. birželio 1 d. Kon
greso lėšoms telkti yra atidary
ta speciali sąskaita V. Vokieti
joje. Norintieji paremti jauni
mą savo aukas siunčia šiuo ad
resu: 4. Weltkongress der litauischen Jugend, Konto Nr.
8.9257.04
Volksbank
Kreis
Bergstrasse, Bankleitzahl 553
915 00, 6840 Lampertheim, W.
Germany.
Su duosnia tautiečių parama
Toronte sėkmingai buvo sureng
tos Pasaulio Lietuvių Dienos, tu
rėjusios sporto žaidynes ir dai
nų švente. Dabar tos duosnios
paramos yra reikalingas mūsų
jaunimas, kongresu norintis
įprasminti savo dalyvavimą išei
vijos veikloje, vk
hummo Žiburiai

Susitiko baltiečiu grupė
-Šiais metais Baltiečiu Federaci
jos pavedimu KLB Montrealio
apylinkės valdybai teko sureng
ti sibirinių trėmimų minėjimą.
Jaunimas, kuris buvo nuvykęs
į PLJS suorganizuotas demon
stracijas Vašingtone, grįžo su
naujom idėjom bei skirtingais
ginklais kovoti už Lietuvos vals
tybines laisves ir teises. Norė
damas praktiškai įgyvendinti
šiuos pasiryžimus, jaunimas
jungėsi į Bendruomenės valdy
bos vykdomus minėjimo ruošos
darbus. Iš tikrųjų, jaunosios jė
gos surengė demonstracijas
Montrealio miesto centre ir ap-i
siėmė tvarkyti didžiąją minėji
mo dalį. Mintrealio lietuvių jau
nimas susitiko su estų bei latviu
jaunimu ir kartu surengė de

monstracijas. Per 15 ar dau
giau metų Montrealyje pirmą
kartą suėjo šių tautų jaunimo
grupės ir jungėsi vienam svar
biam tikslui.
šie ryšiai neatrodo vienkarti
niai, nes visai neseniai, latviams
švenčiant tradicinę Švento Jo
no šventę, lietuvių jaunimas
buvo nuvykęs į jų stovyklavietę
netoli La Colle, Quebec. Sma
giai praleidę laiką, dalindamie
si panašiais kultūros motyvais,
lietuvių jaunimas grįžo paten
kintas ir, svarbiausia, Įsitikinęs,
kad tai yra pradžia skirtingos
jaunimo veiklos sritis — Balti
jos tautų jaunimo socialinio,
kultūrinio ir politinio bendra
darbiavimo.
Monirealietė
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Laiškas operiniam Figarui
A. Popiežiaus Jono Pauliaus, dar tuomet patriarcho, laiškas, rašytas 1972 m., kuriame
originaliu būdu gvildenama dabarties jaunimo problema ir nurodomas galimas sprendimas.
Išrinkus kardinolą Albino Luciani
popiežiumi, paaiškėjo, kad jis yra
parašęs keletą laiškų, skirtų praei
ties literatūros kūrėjams, įvairių
veikalų veikėjams. Juose autorius
laiško forma nagrinėja dabarties
problemas. Vienas tokių laiškų buvo
parašytas 1972 m. operiniam veikė
jui Figarui (‘‘Sevilijos kirpėjas” ir
“Figaro vestuvės”), išspausdintas
1976 m. “II Messagero di S. Anto
nio”. čia pateikiame laiško ištrau
kas. RED.

Visų pirma autorius kard. Lu
ciani kreipiasi į Figarą, lyg jis
būtų gyvas, konkretus asmuo,
primena jo monologą scenoje,
kuriame pasisako prieš kilmin
guosius, buržuaziją. Esą jie rei
kalauja Figarą būti doru žmo
gumi niekšų pasaulyje. Savo
maištu Figaras tapęs Prancūzų
revoliucijos skatintojų. Dabar
ties jaunimas esą daro tą patį,
ką Figaras darė prieš 200 metų,
būtent, protestuoja prieš dabar
ties visuomenę, kuri esanti išsi
gimusi.

Po Mao ir Debray atėjo Fi
del Castro. Giapo ir prancūzų
studentų protestai. Danielius
Cohn-Bendit, jų vadas,' pareiš
kė: “Studentų revoliucija nori
ne transformuoti visuomenę,
bet ją nuversti.”

visdėlto turiu pasakyti, kad tie
dalykai verčia mane šypsotis ir
domėtis, tačiau kartu esu ir kri
tiškas. Aš pastebiu, kad tai, ką
jie vadina jaunimo muzika, su
krauna milijonus pelno apsuk
riems suaugusiems plokštelių
versle!

Jie kalba apie spontanišku
mą, antikonformizmą, origina
“Liverpulio rūsyje kažkas įra lumą. Bet šiuo metu visa tai
šė sienoje: ‘Beatles’ gimė čia. yra kontroliuojama didžiosios
Visa tai čia prasidėję!” Jei ne medžiagų pramonės. Jaunuoliai
žinote, pasakysiu, kad tai ketu vadina save revoliucininkais, ta
ri pasišiaušę dainingi paukščiai, čiau smulkmeniškas dėmesys
turėję panašią į Jus bohemišką plaukams ir drabužiams gali pa
išvaizdą, kurių Anglijos kara daryti juos sumoterintais vai
lienė ne tik nenutildė, bet dargi kinais. Mergaitės galvoja tik
pagerbė. Jie pardavė milijonus tai apie naujausias drabužių ma
plokštelių, sukrovė kalnus pini das. Nenoriu būti nei manikėgų, Jie įkvėpė jaunų dainininkų jininku, nei jansenistu, tačiau
grupes visame pasaulyje, kurie su liūdesiu manau, kad tos mer
su savo būgnais ir elektrinėmis gaitės toli gražu neparodo šių
gitaromis akinančioje šviesoje dienų jaunimo gerosios pusės.
jaudina žiūrovus, perkaitina
*♦* *** *♦*
juos psichologiškai ir sukelia
Žinoma, tie jaunuoliai yra
isterišką dalyvavimą.
pasigavę revoliucijos principų
Tik apsidairyki! Daugelis tų kaip priemonės baigti žmogaus
vaikinų nešioja kasas, kaip ir ' išnaudojimui. Kaikurie tvirtina,
Jūsų laikais. Jie rūpinasi savo kad reformos netoli tesiekia ir
- plaukais beveik moterišku uolu yra žalingos, nes vienintelė
mu: vartoja specialų šampūną, priemonė socialiniam teisingu
garbiniuoja net grožio salonuo mui įgyvendinti esanti revoliu
se.
cija. Kiti betgi siekia drąsių bei
O koks jų drabužių įvairu greitų reformų ir jėgą — smur
mas: tikras seno ir naujo miši tą laiko paskutine priemone
nys — moteriškų ir vyriškų, ry ypatingai
sunkiais
atvejais.
tų ir vakarų! Kartais jie pasi Treti atsisako visų skrupulų ir
tenkina mėlynomis kelnėmis tvirtina, kad smurtas bei prie
(džinsais), apatiniais marški varta yra tikslas savyje, ir dėl
niais, megztiniu ir odiniu švar to reikia daryti revoliuciją dėl
ku. O kartais mūvi renesanso revoliucijos!
stiliaus kelnėmis, dėvi nepoleoMao Tse-tungas šūktelėjo ki
niškais švarkais su varsčiais ir niečiams: įvykdykime kultūrinę
batus su klero sagtimis. Kartais
revoliuciją, siekiančią pašalinti
jie vilki marškiniais ir mūvi ne buržuazinės ideologijos liku
suderintų spalvų kelnėmis su
čius marksizme!
gėlėtais ženklais kaip čigonai.
Prancūzas Regis Debray tarė
Mergaitės nešioja sijonėlius,
Pietų Amerikai: jūsų revoliuci
kelnaites, ilgus ir vidutinius ap
ja turi būti skirtinga nuo revo
siaustus bei kitus pramanus.
liucijų kitose šalyse. Jums turi
*»' ❖ *į*
vadovauti ne partija, bet parti
Ką Jūs manote apie tuos reiš
zanų sąjūdis, apimantis visus
kinius? Aš esu prašalaitis, bet
žmones: tai tikroji revoliucija.

Aišku; mielas Figarai, tie jau
nikliai eina daug toliau nei Jū
sų idėjos. Jie seka Jūsų įpėdi
niais — Castro, Che Guevara,
Hočiminu ir svajoja tapti parti
zanais. Jie, žinoma, turi geras
intencijas, tačiau yra išnaudo
jami kitų ir nesupranta, jog yra
utopiška taip radikaliai skirsty
ti į gerus ir blogus žmones, į
pažangą ir konservatizmą.
Jie nesupranta, kad netvarka
ir smurtas sėja nepasitenkini
mą, neapykantą ir lėtina pažan
gąIr visdėlto galima šio to pasi
mokyti ir iš Jūsų, ir iš jų. Pa
vyzdžiui, tėvai, auklėtojai, poli
tiniai vadai, kunigai — visi mes
turime pripažinti savo nesėkmę
jaunimo auklėjime. Mes turime
pradėti iš naujo, šį kartą su
nusižeminimu ir atsakingumo
jausmu, bei ruoštis ilgam, sun
kiam darbui.

Kažkoks
kvailys
sudaužė
krautuvės langą ir sunaikino
dalį išdėliotų prekių. Tuojau
susirinko smalsuolių minia, ku
ri stebėjo ir komentavo spek
taklį. Netrukus atėjo senukas,
nešinas dėžute po pažastimi.
Nusivilko švarką, paėmė iš dė
žutės kaikuriuos įrankius, raiš
čius, klijus ir su nepaprasta
kantrybe pradėjo taisyti sudau
žytą stiklą. Jis dirbo ten valan
dų valandas, kol užbaigė darbą,
tačiau niekas iš praeivių nesu
stojo stebėti jo triūso.
Kažkas panašaus vyksta šian
dieną su jaunimu. Jie demon
struoja, kelia triukšmą ir pa
traukia visų dėmesį. Tėvai ir
auklėtojai su didelėm pastan
gom bei kantrybe atitiesia daly
kus, užpildo spragas, pataiso
klaidingas idėjas, bet niekas jų
pastangų nemato.

Mes turime būti labai atvi
ri ir pajėgūs suprasti jaunimą
bei jų klaidas, tačiau kartu tu
rėkime drąsos klaidas vadinti
tikraisiais vardais. Kaikurie pri
tarimai nėra geri. Viešpats juk
sakė: “Vargas jums, kai visi
žmonės gerai kalba apie jus,
nes taip elgėsi jūsų tėvai su netikrias pranašais.” Be to, jauni
mas mėgsta girdėti tiesą ir jau
čia, kad atvirumas bei švelnūs
priekaištai yra meilės įkvėpti.
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Taip pat turime priimti fak
tą, kad jaunimas yra skirtingas
nuo senimo. Jis turi savo stilių
ir vertinimo jausmą, savitą bū
dą mylėti ir melstis.
Jaunimas, kaip ir Jūs, Figa
rai, turi kažką vertingo duoti
pasauliui. Mes turime dalintis
uždaviniu kelti pažangą ir ne
užmiršti, kad jaunimas šiandie
ną nuolat spaudžia benzino pedalį, o mums tenka spausti stab
džius. Mes turime suprasti, kad
jaunimo krizė yra ir pačios vi
suomenės krizė.
Figarai! Jūs buvote taiklus,
reaguodamas prieš savo laiko
trūkumus ir iškrypimus, bet
mažiau taiklus sprendimų siūly
me. Jūsų analizė to laiko visuo
menės, nors kiek ir perdėta,
esmėje buvo teisinga. Deja, Jūs
nepajėgėt nurodyti gydymo.
O yra tinkamas gydymo re
ceptas ne tik dabarties, bet ir
visų laikų jaunimui, būtent, pa
dėt suprasti, kad tikras atsaky
mas į jo problemas randamas
ne pas Marcuse, Debray ar Mao,
bet pas Jėzų Kristų.
Nori jie broliškumo? Kristus
pasakė: “Jūs visi esate broliai!”
Nori jie autentiškesnio gyveni
mo? Kristus stipriai pasmerkė
betkokią veidmainiškumo for
mą. Priešinasi jie diktatūrai bei
despotizmui? Kristus sakė, kad
valdžia yra tarnyba. Protestuo
ja prieš formalizmą? Kristus
priekaištavo maldoms, kurios
yra kalbamos mechaniškai ir sa
vanaudiškai.
Nori jie religijos laisvės? Iš
vienos pusės Kristus norėjo,
kad visi žmonės pažintų tiesą,
tačiau iš kitos pusės Jis nieko
neužkrovė prievarta. Jis nie
kad nekliudė kitokio mokymo.
Jis leido apaštalų vienišumą,
Petro užsigynimą, Tomo abejo
jimą. Tiesa, Jis kvietė ir tebekviečia priimti Jį kaip žmogų
ir Dievą, tačiau ne be svarsty
mo ir laisvo pasirinkimo!
Ką Jūs galite pasakyti? Ar
Jūsų protestas, Figarai, drauge
su Kristaus patarimais galėtų
padėti ir jaunimui, ir visai vi
suomenei? Aš nuoširdžiai ma
nau, kad taip."
Tėviškės Žiburiai

ASILADO NOS EUA
Em Nova York, uma revista
da colônia lituana revela que
um oficial da polícia secreta so
viética (KGB), Iman Vishinskys, que trabalhava como tra
dutor na ONU, pediu asilo polí
tico nos Estados Unidos.
í
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9 TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgą
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savąją. Jam
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.
J. ERETAS
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ČEMPIONAS SHARKIS POILSIAUJA
koskay) Binghampton, N.Y.,
mieste, kur apsigyveno jo tėvai,
atvykę iš Lietuvos šio šimtme
čio pradžioje. Pradėjus 1920
siekti boksininko karjeros, jam
patarta, kad su tokia pavarde
netoli nuvažiuos. Todėlnusprendė pasiskolinti Jack iš Jack
Dempsey, o Sharkey iš Sailor
Tom Sharkey — boksininkų,
kuriuos jis tada labai gerbė.
Airių vyraujamame Bostone, kur
Sharkis karjerą pradėjo, tokia
pavardė buvo it sviestas.

Treniruotis ir pailsėti Sharkis.,
užsukdavo į Eppingą. Miestelis
taip patiko, kad jame susirado
ir žmoną Dorothy, kuri mirė
prieš ketverius metus. Jos tėvų
name čempionas Sharkis dabar
gyvena pensininku, laiką leidžia
medžiodamas ar meškeriodamas.
Dorothy savo vyro lietuvišką
pavardę sužinojo tik tada, kai
parapijoje buvo paskelbti užsa
kai prieš vedybas. Sharkis pa-

prastai visur buvo žinomas
savo legaliai pasiimta pavarde.
Jis su šia pavarde ir iškilo kaip
pasaulinis bokso čempionas
1932-Í933.
Bernotas pasakoja, jog Sharkis
labai nudžiugęs, kad jį atlankė
lietuvis žurnalistas, kuris ne tik
žinojo jo lietuvišką kilmę, bet
mokėjo ir lietuviškai su juo pa
sikalbėti. Sharkis su savo tėvais
visados kalbėdavosi lietuviškai.
Jo lietuviška savijauta labai sti
pri: ant stalo guli žurnalas Vy
tis, o Bernotui jis pareiškė, kad
jam smagu, jog Amerikos sporte
pasižymėjo Eddie Waitkus,
Dick Butkus ir “tas velniškai ge
ras teniso žaidėjas Vitas Gerulaitis .

Atsisveikindamas,
Sharkey
pareiškė: “Smagu, kai mane pri
simena, liūdna, kai pamiršta. Ta
čiau esu gerai apsirūpinęs, štai
skersai gatvės laidotuvių įstaiga,
netoliesia bažnyčia, o už jos ne
toli ir kapinės.”
Kor.

SPORTÂS LIETUVOJE

Taip atrodo dabar Jack Sharkey, sulaukęs 75 metų,
kadaise buvęs pasaulio bokso čempionas. Gyve
na Epping, N.H. Šią nuotrauką įsidėjo Nashua
Telegraph liepos 12, drauge buvo ir platus pasi
kalbėjimas su juo.
NASHUA, N.H.

Vietinis amerikiečių dienraš
tis Nashua Telegraph paskelbė
dviejų skilčių pasikalbėjimą taip
New Hampshire valstijoje apsi
gyvenusio lietuvio žurnalisto
Adolfo V. Bernoto (iš Connecti
cut valstijos ) ir kito mūsų vals

tijos žymaus piliečio, lietuvio
Jack Sharkey, kuris ramiai gyve
na Epping miestelyje nuo 1952.
Miestelėnai jį laiko savo miesto
“ponu” (squire) ir vietos pašto
įstaigoje kabo dvi jo autografuo
tos fotografijos.

J. Sharkis prieš 75 metus gi
mė Juozu Povilu Žukausku
(amerikiečių tada rašomu Cu-

Vilniaus “Žalgirio” baseine su
drabužiais buvo išmaudytas Arvydas
Gražiūnas — pasaulio rekordininkės
Linos Kačiušytės treneris, vadovau
jantis sena tradicija. Spaudai jis pa
teikė platesnių informacijų apie šios
penkiolikmetės vilnietės moksleivės
iškilimą į geriausių pasaulio palukikių eiles V. Berlyne. L. Kačiušytė
treniruotis pradėjo vėlokai, jau bū
dama 10 metų amžiaus. Pradžioje
plaukė peteliške, nugara ir tik vė
liau pasirinko plaukimą krūtine. Pa
sak A. Gražiūno, Lina pasižymi di
deliu darbštumu, pareigingumu ir
šaltakraujiškumu plaukimo varžy
bose. Pasaulio rekordas 200 m plau
kime krūtine — 2 min. 33,32 sek.
priklausė leningradietei Julijai Bogdanovai, kurios Lina neįstengdavo
pralenkti. Treniruotės liudijo spar
čią Linos pažangą, leidusią svajoti
apie šio nuotolio įveikimą per 2 min.
32 ar gal net 31 sek. Svajonės betgi
buvo nutylėtos spaudoje. Jos tapo
nalonia staigmena V. Berlyne, kai
Lina jau paruošiamajame plaukime
rugpjūčio 24 d. nuplaukė per 2 min.
33,11 sek., pagerindama pasaulinį J.
Bogdanovos rekordą 0,21 sek. Tą pa
čią dieną įvykusiame baigminiame
plaukime Lina pasaulio rekordą vėl
pagerino iki 2 min. 31,42 sek., lai
mėdama aukso medalį ir pirmąkart
pralenkdama pagrindinę savo varžo
vę J. Bogdanova. Pastaroji tapo si
dabro medalio laimėtoja su 2 min.
32.69 sek. Bronzos medalį laimėjo

LINA KAČIUŠYTĖ, pasaulio rekor
dininkė, lietuvaitė su priverstinė
mis rusiškomis raidėmis
danė S. Nilson. Jos laikas — 2 min.
33,60. Leningradietė J. Bogdanova,
200 m plaukimą krūtine pralaimė
jusi Linai, pasiekė naują pasaulio
rekordą 100 m. plaukime, šį nuotolį
įveikusi per 1 min. W.31 sek. Lina
Kačiušytė yra Vll-sios Vilniaus vi
durinės mokyklos moksleivė, nau
juosius mokslo metus pradedanti
IX klasėje. Sovietų Sąjungos sporto
komitetas už pasiektą pasaulinį re
kordą jai suteikė nusipelnusios spor
to meisteris vardą.

Vienas laikras’tis, turįs daug skaitytojų, reis’kia
tiek pat, kiek du korpusai armijos.
_______ -

Napoleonas
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Švente Sa,,ongoiie

Lietuviu Sąjungos-Alianęa ruošiama ,,Pavasario Švente' rugsėjo
mėn. 24 d. gražioje, austančio pavasario, nuotaikoje Raudonomis
ir geltonomis rožėmis ir žaluminais išpuošta Sąjungos pramogų salė,
saulėtas gražus užgimusio pavasario oras, linksmai nuteikti svečių
veidai, švelnus ir jausmus jaudinantys lietuviškos muzikos garsai,
darė tikrai šventiškai iškilminga lietuvių šeimos subuvimą. Svečių
pilnutėle salė: senosios ir jauniausiosios lietuvių kartos dalyviai. O
įspūdingiausia tai, kad jauniausieji dalyviai, išpildė šventės svarbiau
sią programos dalj, sujaudindami senąją kartą, visus dalyvius. Tai
buvo Kristinos Valavičiūtės suorganizuotas ir vedamas jaunųjų cho
ras „Volungė", kuris sudainavo 4 lietuviškas dainas, pianu palydint
pianistei Irenei Kuniškienei-Adomavičiūtei. Papildydamas meniną
programos dalj, Kazimieras Ambrozevičius taip pat padainavo po
rą lietuviškų dainelių, o Ramonas Jasinskas, baleto šokėjas ir koreografas, pašoko "išraiškos" šokį.
Be lietuvių dalyvavo ir svečiai brazilai, iš "Shopping News" Ko
respondentai ir fotografai Nilsą Botteon, Wiliam Ramon Costa,
Leila Simões, Eduardo Simões ir keli Estado deputadai. Pagerbė
sąjungiečius savo apsilankymu prel. Pijus Ragažinskas, SąjungosAlianęa garbės narys, Lietuvių Asmeninės parapijos klebonas kun.
Pranas Gavėnas, Liet. Bendruomenės pirm. A. Saldys ir jaunojo cho
ro tėvai bei globėjai.

Šventės programa buvo labai gerai sudaryta ir, visiems patiko. Vi
? patenkinti paliko sąjungieč’ų oriėmimu ir gausiomis vaišėmis.
Garbė Sąjungos-Alianęa vadovybe' • jos talkininkams, kurie padė
jo nemaža pastangų, gerai paruošdami Pavasario Šventės progiamą.

Talentas

Kaip puiki stagmena, Sąjungos scenoje pasirodė naujas jaunučių
choras VOLUNGE, oadamuodamas net penkias daineles. Nustebi
no svečius tų jaunų dainininkių ir dainininkų pajėgumas, lanksti in
terpretacija ir klusnumas savo jaunai, talentingai dirigentei — Kris
tinai Valavičiūtei.
Dirigentė Kristina turi nepaprastai daug jautrumo dainų išpildy
me ir užburiančia energija sugeba išgauti efektus, kurie nuskamba
giliu jsigyvenimu j dainos turinį. Jos dirigavimo plastika yra visiš
kai skirtinga nuo įprastos rutinos; ji drįso žengti individualiai atras
tu keliu, ir sugebėjo sukelti savo dainininkų jaunystės tviskėjimą j
žavingą dainos meną, savo skambėsiu džiuginantį klausytojo sielą.
Kiekviena VOLUNGES daina buvo priimta gausiais plojimais ir pa
baigoje dar iššauktas pakartojimas.

Reikia pasidžiaugti, kad taip skardžiai ir gražiai pragydo jaunoji
VOLUNGĖ. Tikėkime, kad dar dažniau turėsime progos išgirsti jos
žavingas dainas.
Pavasario šventės nekurie dalyviai, senai besilankąsi Sąjungos pa
talpose (o buvo tokių, kurie nuo jėzuitų išėjimo nėra būvą užėję j
rūmus), stebėjosi patalpų gražiu užlaikymu, salių puošnumu ir at
liktais pagerinimais, remontais, pasigedo tik pušaičių svyravimo ir
jų ošimo. Pušaitės paseno, viena jų neatlaikė tropikalinės vėtros palūžo, atnešdama nuostolių apie porą desėtkų tūkstančių kruzėirų.
Tapo iškirstos visos ir jų vieton naujų medelių pasodinta. Besiruo
šiant Pavasario šventei,tapo atnaujintos ir išklotos nauja medžiaga
mažosios salės, bufeto ir virtuvės grindys, kaštavusios virš 30 tūks
tančių kruzėirų.
S-gos Krsp.

BIBLIJOS SAVAITĖJ
Ekumeninėj Biblijos savaitėj,
suruoštoj Colegio Sion patalpose,
Av Higienópolis, buvo pakviesti
dalyvauti
su menine-kultūrine
programa ir lietuviai. Jiems atsto
vavo RŪTELĖS jaunimas, kuris
antradieni prisistatė su savo prog;ama. Pirmiausia dvi mergaitės
trumpai pristatė vieną Lietuvos
istoriją, o antra sunkią dabartiną
padėtį, apie kurią vienas vokietis
rašo, kad "Christus stirbt im Litauen - Kristus miršta Lietuvoj".
Paskui buvo pristatyta daina,kaip
viena iš gražiausių lietuvių tautos
charakteristikų ir tautiniai šo
kiai. Buvo klaustasi, kokia šokio
kilmė; ir su Genovaite Breichmaniene, atsakyta, kad šokio pra
džios reikia ieškoti žmonijos pra
džioj - šokis prasidėjęs su žmoni
ja. Tačiau, gvildenant klausimą
Biblijos rėmuose, buvo įžvelgta
dar toliau. Mat, antroj visos Bib
lijos eilutėj parašyta: "Žemė bu
vo chaosas. . virš to chaoso plasdeno Viešpaties Dvasia' . Plasdeno, gaivino, tvarkė savo plastine
gyvybine dvasia. Tad galima teig
ti kad šokio pradžios galime ieš
koti dar prieš pačios žmonijos su
tvėrimą — tveriančioj ir visa har
monizuojančio]
Dievo Dvasioj.
Tačiau gilesnis atsakymas j iškel
tą klausimą paliktas B ibi ijos-teoiogijos žinovams.

RŪTElES OKietas išpildė dvi
dainas, o paskui visas ansamblis
sušoko du šokius - Landytinį ir
Kepurine, kurių reikšmą publikai
pristatė Beatrice Bacevičiūtė ir
Robertas Saldys.
Gausi rinktinė publika nepa
gailėjo katučių, o ir programai
pasibaigus, šiltai sveikino ir dėko
jo.

A(£^&OECIIIWEniJir©
Como representante dos lituanos da Casa Verde tenho
o prazer de tornar publico um agradecimento que, no ul
timo dia 17 de Setembro abrilhantaram a festa da padro
eira N. Sra. das Dores, da Casa Verde. Nosso muito obri
gado à pronta cooperação do Sr. J. Lukoševičius e seu alegre grupo de danças, aos coristas e aos Srs. V. Tatarünas,
L. Ralickas e F. Girdauskas.

Ačiū visiems
Jorge Matelionis

LietUVISKai ^lUanU

Vyrų - moterų - vaikų

gydytoja

DRA. HELGA HERING
médica

HOMENS-SENHORAS

CRIANÇAS
nuo 8 iki 12 vai.*
Av. Eulina, 99 — V. Sta.
Maria (skersgatvis ties nr.
2214, Av. Deputado Emi
lio Carlos — B. do Limão)

nuo 14 iki 18 vai.:
Rua Quartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis ônibus
Vila Santista - Bairro do
Limão).
Tel. 265.7590

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual: 104.519.617

"

R. Coelho Barradas, 104

C.R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 - (Res.274.1886)

V. Prudente

Paulo
_______ ________ _
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COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
MEMBRO DO CONGRESSO MUNDIAL LITU ANO

REG. SOC. 25688 • 4.0 RTD-SP
Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca • 03124 São Paulo, SP
Fone: 273.0338

DĖMESIO!
ŠIUO PRANEŠAME VISAI BRAZILIJOS LIETUVIU KOLO
NIJAI, - KAD ŠIŲ METU SPALIO (OUTUBRO) 15 DIENĄ
BUS RINKIMAI l BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
TARYBĄ BEI REVIZIJOS KOMISIJĄ,
KAD BALSUOTI YRA KIEKVIENO LIETUVIO AR LIETU

VIU KILMĖS ASMENS CIVILINĖ PAREIGA,
- KAD KANDIDATU SĄRAŠAI, ANT KURIU GALIMA BAL
SUOTI, BUS PASIUSTI PER MŪSŲ L I E T U V O S 38 ir
39 NUMERIUS,
- KAD KANDIDATU SĄRAŠUS BUS GALIMA TAIP PAT GAU
TI Šv. JUOZAPO IR ŠV. KAZIMIERO KLEBONIJOSE.

BLB-nės Valdyba

ML skaitytojai gavo kartu su laikraščiu balsavimo lapą su kandidatų sąrašu ir su, antroj lapo pusėj, BALSAVIMO
• VARKA. Tačiau, matyt, papratę priimti informacijas per
laikraščio puslapius, nevienas vis dar klausia: Kaip balsuoti? Todėl čia pakartajam:
BALSAVIMO

TVARKA

1- Balsavimo teisę turi visi Brazilijoje gyveną
lietuviai ir lietuvių vaikai, ne jaunesni kaip
18 metų.
2- Balsuotojas kryželiu (x) prieš pavardę atžy
mi kandidatų sąraše asmenis, už kuriuos jis
balsuoja.
3- Kiekvienas balsuotojas gali balsuoti nedau
giau kaip už 11 kandidatų i B.L. Tarybą.
4- I Revizijos Komisiją gali balsuoti nedaugiau
kaip už 3 kandidatus.
t

5- Jei balsuotojas atžymės daugiau kandidatų,
negu jis turi teisę rinkti, tai jo balsavimas ne
bus užskaitytas. (Mažiau balsuoti galima).

6- Balsuotojas, atžymėjęs kandidatų sąraše sa
vo renkamuosius, šj balsavimo sąrašą įdeda
t mažąjį voke|j,jį užklijuoja ir, šį užklijuotą
'
vokelį įdeda į kitą didesnį voką ir užpakali
nėje pusėje užrašo savo vardą, pavardę ir jį
pasiunčia paštu žemiau nurodytu antrašu ar
ba įteikia įgaliotiniui, arba įdeda į Balsavimo
dėžę “urną" nurodytose vietovėse.
7- Jei ant siunčiamojo voko nebus pažymėta
rinkėjo vardas, pavardė ir antrašas, tai jo bal
sas nebus užskaitytas.

8- Ant mažojo vokelio, į kurį dedamas balsa
vimo sąrašas,neturi būti jokių ženklų bei
adresų, Priešingu atveju balsavimas nebus
užskaitytas.

INDICAÇÃO

AOS

VOTANTES

1- Tém direito ao voto todos os lituanos e seus descen
dentes, maiores de 18 anos.

2- O votante deve escolher no máximo 11 candidatos
para o Conselho Deliberativo e 3 candidatos para a
Comissão Fiscal.
3- O votante deve colocar um (x) diante do nome do
candidato escolhido.

4- Se o votante assinalar mais nomes do que per mitido, seu voto será anulado, porém poderá votar em
menor numero de candidatos.
5- Preenchido o voto, deve-se colocá-lo no envelope
apropriado e este envelope menor, contendo o voto
deverá ser encerrado em outro envelope, contendo
o nome e endereço do votante. O voto poderá ser
enviado pelo correio, entregue ao representante ou
colocado diretamente na urna, oelo votante.
6. Se no envelope maior não constar o nome e o ende
reço do votante, o voto será considerado nulo.
7. O envelope que encerra o voto não deve conter ano
tação alguma; caso contrário o voto será anulado.

8. Os representantes regionais receberão os votos até
às 15:00 horas do dia 14 de outubro de 1978; nas ur
nas a votação será até às 18:00 horas do dia 15 de ou
tubro de 1978.

Local das urnas
Urna 1. Av. Zelina, Pátio da Igreja

Urna 2. R. Juatindiba 20/28, Parque da Moóca

NB — V. ANASTÁCIO lietuviai labai pageidauja turėti sa
vo *urną” - balsų dėžę BLB-nės valdyba skiria jiems
tokią “urną” Dr. J. Basanavičiaus mokyklos patalpose.
Ten V. Anastácio lietuviai galės įdėti savo balsus spa
lio 15 d. nuo 12 iki 16 valandos, rinkimų komisjos
pareigūnams prižiūrint.
— Daugiau balsavimo lapų galima gauti per atstovus —
veikėjus; tik reikia jų prašyti laiku, iš anksto, kad šie
galėtų jų parūpinti iš BLB-nės būstinės.

9- Balsavimo vokai turi būti sugrąžinti:

a) Jei siunčiama paštu, iki Spalio
b) Jei įteikiama įgaliotiniams, iki
15 dienos 15 valandos.
c) Jei balsai metama tiesioginiai j
spalių mėn. 15 dieną nuo 9 iki
karo.

14 dienos.
spalio mėn.

urnas, tai
18 vai. va-
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LIETUVA

III OLIMPIADA DOS

(SPŪDŽIAI

iš P.L.B. SEIMO

Skaitant ,,Mūsų Lietuvoje'
šaukimą įsirašyti j kandidatus B.
L B rinkimams naujai tarybai,
man prisiminė P.L.B. V-sis seimas,
kuris įvyko Kanadoje liepos mė
nesi kur rinkimai vyko pašaulimu mastu.
i.spūdj tenai man sudarė kan
didatu įsipareigojimas ir noras
dirbti lietuvių tautos naudai.
Kiekvienas iš jų oasisiūlė dar
bu ■ ’ prisistatydamas pasisakė
savo išgales — ką jis gali nuveikti
bendruomenės labui.
Buvo du sąrašai ir dar asmeniš
kų pasisiūlymų taip kad iš dideio skaičiaus kompetitingų kandi
datų galima buvo išrinkti pajė
gius. pasišventusius, uolius dar
bu' asmenis.
Žinome, kad visuomeninė veik
ia daug energijos,, noro ir atsida
vimo reikalauja, užtat man tokį
pozityvų iausmą sukėlė tos inteli
gentijos rungtynės dėl visuomeni
nio darbo.
Toks pavyzdys sukėlė man di
desnę meilę savo kalbai, savo
kultūrai ir veiklai; susidomėjimą
skaitymu, lietuviška literatūra ,
laikraščiais. Seimas buvo man atsi
naujinimo proga, pabudimas en
tuziazmo, įvertinimas ir pagarba
mūsų etninei kilmei.

Angela Joteikaitė

SAVAITĘ BE SĄMONĖS
Rašytoja Karolė Pažėraitė JAVbėse buvo juodžiu užpulta gatvė
je ir taip smarkiai sužeista, kad
visą savaitę išgulėjo ligoninėj be
sąmonės. Buvo padarytos dvi gal
vos operacijos. Gydytojai bijojo,

kad liks visiškai akla. Tačiau at
gavo regėjimą, ir jau gydosi na
muose Visi sanpauliečiai linki
mielajai rašytojai greitai ir gerai
pasveikti.

Spalio (outubro) 15 dieną, 17 vai. šy. Kazimiero koply
čioj bus atlaikytos Mišios už a.a. URŠULĘ JOTE I
K I E N Ę mirties metiniu proga. Giminės bei pažįstamie
ji kviečiami dalyvauti. Už ką is anksto dėkojame.

LITERATŪROS BŪRELIS
Literatūros būrelio popietė rug
sėjo 30 dieną buvo Margaritos ir
Arūno Steponaičiu rezidencijoj.
Būrelio vadovė, o. H. Mošinskienė, pristatė studiją apie Jablons
kį — Rygiškiu Joną, kaip dabarti
nės lietuviu literatūrinės kalbos
tėvą. Pabrėžta nepaprastai sunkus
jo gyvenimas ir darbas, dar cariz
mui viešpataujant Lietuvoj, ir jo,
jau fiziniai paliegusio, kultūriniai
didelis triūsas, gryninant lietuviš
kus raštus ir net aštriai kritikuo
jant jau nepriklausomos Lietuvos
rašytojus. Paskaita buvo nepap
rastai įdomi.
Buvo dar duota ištraukų iš įvai
rių lietuvių rašytojų.
Būrely pažerta ir neseniai čia,
São Paule pagamintos kelios mu
zikos ir deklamacijos juostelės —
' cassette", tarp kurių ir MAIRO
NIS. Šią iuostelę palydi ir tekstas
— knygutė, ML-vos spaustuvės
išleista.
Sekantis popietis numatytas
spalio 28 d. pas J. ir H. Valavi
čius.

Joteikų šeima

—H

XJE

T. DAUGINTIS PRISIMENA

UŽSIMOKĖJO UŽ
MŪSŲ LIETUVĄ

r.’
^au9i!ttis rašo iš Čikagos:
Džiaugiuosi ML-va; vis perskai Vaclovas Radzevičius t nuo
rugpjūčio)
Cr 300
tau, kai tik gaunu, ypaž žinutes.
Taigi, prisimindamas.ML, Jus ir Vincas TUBEL IS tuž
1977-8 m.i
255
Braziliją, parašiau Jums straips
niuką (jį idėjom praėjusiam ML Juozas ir Pranė BAJORI
N AS
150
numery: Rožančius; Marija ir mu
su laikai. Red.). Manau, kad kai Vladas ZIZAS iuž 1979m1 200
kam jis bus naudingas.. '
Petras ir Adelė ŽARKAUS
k AS
200
Ir praneša, kad ir jis jau prade
da dalyvauti charizmatikų grupė], Jonas NAVICKAS
20U
Jonas BRaTKAUSKAS
kuri įsikūrusi Jaunimo Centre
(garbės leidėjas)
7OC
Aleksandras BUMBlIS
7OÜ
(garbės leidėjas i

Bag

S E M AN A R i O

AMJSLI

SKAUTŲ VEIKLOS MINĖJIMAS
Brazilijos lietuviai skautai mi
nės savo skautiškos veiklos 45metj šių metų lapkričio (novem
bro) 18 dieną, 19 vai., šv. Kazi
miero parapijos patalpose.
Skautai kviečia visus lietuvius
rezervuoti tą vakarą šiam minėji
mui, kuris numatytas jvairus ir
turiningas. Tiksli programa bus
pranešta vėliau.
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