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Kur perkeltas 
Balys Gajauskas ?

Lietuvių Informacijos Tarnyba New
Yorke praneša, kad sąžinės kalinys BA
LYS GAJAUSKAS jau nuo kovo 1 d. bu
vo perkeltas iš Sosnovkos lagerio į kitą 
vietą. Lig šiol Gajauskos nauja kalinimo 
vieta nežinoma. Nuo lapkričio 26 d. iš Ga
jausko nieko negirdėti

Balys Gajauskas buvo suareštuotas ant
rą kartą 1977 m. balandžio 20 d. Tą dieną 
jis buvo numatęs vestis.

1978 m. balandžio 12-14 d. Gajauskas 
buvo nuteistas kalėti 10-eiai metų 'griežto 
režimo lagery ir 5-riius metus tremty už 
,, antitarybinę agitaciją ir propagandą“ 
Balys Gajauskas rinko istorinę medžiagą 
apie pokarinę rezistenciją Lietuvoje, į 
kurią jis pats buvo įsijungęs kaip parti
zanas ir už kurią 25 metus lageryje jau 
buvo atkalėjęs, ir taip pat veikė Rusų vi
suomeniniame fonde. Rusų visuomeninis 
fondas, kuriam dabar ptarnininkauja Na
talija Solženicyną, ,,Gulago salyno“ auto
rius Aleksandro Solženicyno žmona, pa
deda kaliniams ir jų šeimoms.

Gajauskas, net būdamas kalėjime, ne
nustojo veikęs žmogaus teisių sąjūdy. 1978 

' m. jis pasidarė Lietuvos
Helsinkio Grupės nariu.

Taip pat gauta žinia iš 
Irena Duibrytė-Gajauskienė,

Visuomenteės

Lietuvos, kad 
Balio Gajaus

ko žmona, prieš kelias savaites susilaukė 
kūdikio — dukreles.

Balys Gajauskas ir Irena Dumbrytė su
situokė 1978 m. liepos 27 d. SosnoVkos la
gery. Jaunoji buvo pasipuošusi baltais 
vestuviniais drabužiais, o jos sužadėtinis 
Balys pasirodė ,,išeiginiu kostiumu“ — 

, dryžuotais lagerio drabužiais, su ,^kerza- 
va:fc“ bataffls ir be plaukų.

Nors buvo žadėta po santuokos regist
racijos suteikti jaunavedžiams trijų dienų 
asmeninį pasimatymą, lagerio viršininkas 
I. Gajauisktenei pranešė, kad pasimatymo 
ji negausianti. Jai apeliavus į lagerio val
dybą, jaunavedžiams buvo paskirtas dvie
jų valandų bendras pasimatymas.

Pasimatymo kambary jaunavedžiai bu
vo pasodinti už .atskirų stalų, 'šalia kurių. 
sėdėjo prižiūrėtojai. Įvairiais būdais buvo 
bandoma išblaškyti Gajauskus, neleisti 
jiems susikaupti pokalbiui. Jie privalėjo 
kalbėtis rusų kalba, nes lietuviškai su
prantąs cenzorius tuo metu buvo išvykęs. 
Nei pasimatymo pradžioje, nei jam pasii-
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baigus jaunav tiai negalėjo vienas k4tam 
net rankos paduoti pasisveikinti.

Pasakyta, kad kitą asmeninį pasimaty
mą jie gausią tik po metų.

Balys Gajauskas anksčiau pageidavo, 
kad jam būtų siunčiami laiškai, kava ir 
buljonas.

Noris ketvirčio šimtmečio ypatingos są
lygos kalėjime nepalaužė Balio Gajausko 
kovojančios dvasios, paskutiniu laiku jo 
sveikata sušlubavusi. (LIS)

AREŠTUOTI UŽ ,,TEOLOGINĖS 
APŽVALGOS“ LEIDIMĄ

,, Kes ton News Service“ pranešimu, Če
koslovakijoje rugsėjo 10 d. buvo 'areštuo
ti 4 kunigai ir 11 pasauliečių ryšium su 
pogrindžio leidinio „Teologicke sbomiky“ 
pasirodymu.
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SÃO CAETANO DO SUL

AR ĮVYKS MADRIDO 
KONFERENCIJA?

Vakaruose pradedama abejoti, ar Mad
ride lapkričio mėnesį įvyks Europos sau
gumo konferencija, Helsinkio konferenci
jos tęsinys. Paryžiuje leidžiamas dienrais
tis International Herald Tribune (1980. 
III. 21) pranešė, kad Prancūzija pasiūliu
si savo NATO partneriams atidėti arba 
visai panaikinti Madrido konferenoiiją. 
Oficialūs sluoksniai 'bematant paneigė šią 
žinią, tačiau kovo mėnesį Lenkijoje apsi
lankęs prancūzų užsienių reikalų ministe
rijos aukštas pareigūnas pareiškė: ,,Pran
cūzija reikalauja, kad sovietų daliniai pa
sitrauktų iš Afganistano, nes ruo to pa
reis Madrido (konferencijos pasisekimas 
— iš tikrųjų tai viena sąlyga, kad jii dlš 
viso įvyktų“.

Vasario 18 — kovo 3 d. Hamburge įvy
ko Rytų-Vakarų mokslinis forumas, kurį 
rekomendavo Helsinkio baigminis aktas. 
Pradžioje buvo sutarta, kad diskusijose 
bus vengiama 'politikos. Tačiau .amerikie
čių, britų ir prancūzų delegacijų vadovai 
pakeitė savo nuomones, nes, anot jų, 
Helsinkio pagimdytame suvažiavime ne
galima tylėti apie grubius Helsinkio dva
sios pažeidimus. Jie pareiškė, kad mckš- 
liniinko teisė kalbėti tiesą, ieškoti tiesos 
dr protestuoti prieš valstybės priespaudos 
veiksmus yra Helsinkio garantuotų žmo
gaus teigiu neatjungiama dalis. Rusų ir 
jų satelitų delegatai apkaltino vakarie
čius „grasinimais ir Šantažu“. Baigminis 
konferencijos komunikatas buvo kompro
misinis, bet jame buvo pabrėžta ^pagar
ba žmogaus teisėms“.

Europos spauda .aprašė Hamburgo su
važiavimą kaip „repeticiją“ Madrido kon
ferencijai. Pabrėžta, kad pakeliui į Mad
ridą dar yra daug kliūčių. Kai kurie laik
raščiai aibe joj o, ar Madrido konferencija 
iš viso gaili įvykti, kol Afganistanas so
vietų okupuotas. Nors oficialūs sluoksniai 
tebėra optimistiški, Madrido ateitis tebė
ra atviras klausimas.

Madrido konferencijai tebesi ruošia 
įvairios JAV ir Europos žmogaus teiste 
grupės, kurių pastangas koordinuoja Help 
and Action Komitetais (Boite Bostaie No. 
6,77850 Hericy-sur-Seine, France), Orga
nizacijos, kurios norėtų, kad jų turima 
medžiaga būtų įtraukta į žmogaus teisių 
(pažeidimų dokumentaciją, turėtų bernau 
tant susisiekti su Mr. Ulrich Kaegi, Ak- 
tionskomitee fuer die Europaeische Hel 
steiki — Grupipe, Postfach 1168, CH-8022 
Zuerich, Switzerland. Koordinacinis žmo
gaus tečisiių grupių susirinkimas įvyks 
■birželio 28-29 d. Londone. Susirinkimų 
organizuoja Andrew Stypulkowski (K' 
Queen Anne's Gardens, London W4 1PU > 
(Elta)
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\ p album de família. João Paulo 11. aos dois anos de idade, entre a mãe, Emilia, e o pai. Karol. A 
marrra de origem lituana. O pai. oficial do Exército, ex-operário

"PUSĖ MANO ŠIRDIES

m. Velykose sveikindamas pasaulį 32 
kalbom, tarė 'Broliams lietuviams 
linkiu Velykų vilties Kristų ie"» Matyt 
kokia speciali giminyste turi būt.

Būdamas Romoj Vatikano knygy
ne išvarčiau įvairiom kalbom išleistas 
Popiežiaus Jono Pauliaus II biografijas 
ieškodamas šios 'lietuviškos širdies pu 
sės", bet nieko neužtikau - biografai 
lyg šykštūs, ar šiuo klausimu nesidomi.

Tačiau Š.Amerikoj išleistoj knygoj 
"A Pictorial Biography of John Paul 
II" autoriai P.Heblethwaite ir L.Kauf
man tvirtina, kad Popiežiaus motina 
Emilija Kaczorowska, buvo lietuviu kil 
mes Silezijos gyventoja.

Gi dabar Brazilijoj leidžiamos bio
grafijos aiškiai pabrėžia jo motinos lie
tuvišką kilmę. Pavyzdžiu i,MANCHETE 
Especial, kuris visas skirtas Popiežiui 
po šeimos nuotrauka, rašo: "A mãe 
era de origem lituana". Ir tekste, kur 
duota trumpa Popiežiaus biografija, 
pabrėžia: "Emilia, sua mãe, nascida 
Kaczorowska, era professora, de ori
gem lituana".

Pr. Gavėnas

LIETUVOJ"
Popiežius Jonas Paulius II, pirmą 

kartą susitikęs su žurnalistais ir ju tar
pe atpažinęs du lietuvius, išsireiškė : 
"Pusė mano širdies Lietuvoj".

Tatai girdėjo ir kiti žurnalistai - ir 
atspausdino laikraščiuose.

Vienas kitas ėmė tyrinėti kokia 
prasme pusė Popiežiaus širdies Lietu - 
voj.

Vieni matė jo tėvo kilmę Lietuvoj, 
Varėnos apylinkėj, kur gan paplitusi 
pavardė Vaidila, iš kur sulenkinta Woj
tyla. Tačiau ir slovakai sauinasi jo tėvo 
kilmę.

Kiti "lietuviškos pusės" ieškojo mo
tinos asmeny. Būk jis apie tai išsitaręs 
dar būdamas kardinolu ir lankydama
sis Seinuose.

Krokuvoj aplankiau Popiežiaus tėvu 
kapus ir mane lydėjusiam lenkui, nors 
nedrąsiai, išsireiškiau, kad kai kur tei
giama, jog jo motina lietuviu kilmės; o 
kas apie tai sakoma čia?

Jis man atsakė, kad nieko panašaus 
negirdėjęs; tik žinąs, kad ji buvusi "ge
ra musu parapietė", būtent Krokuvos 
Svč. Jėzaus Širdies parapijos.

Nelabai jam patikėjau ir antruoju 
teiginiu, nes neatitinka istorijai. Sūnus, 
Karolis Wojtyla, taip, 9 metus lankė 
Krokuvos saleziečiu parapiją ir ten br 
brandino savo pašaukimą. Tačiau mo
tina, Emilija Kaczorowska, mirė šei
mai dar gyvenant Wadowicéj, kai Kar- 
liukas teturėjo 8 metus. Taigi čia kuni
gas nuo sūnaus pergreft perėjo j motiną.

Vienas slovakas Romoj pastebėjo: 
Kalbėdamas įvairiom kalbom, vien tik 
j lietuvius kreipdamasis, juos vadina 
"broliais lietuviais", kaip, pav., 1979

LIETUVA SVEIKINA POPIEŽIŲ 
Lietuvos Tikinčiųjų Teisėms Ginti (TTG) Komitetas pirmųjų Pontifi
kato metinių proga pasiuntė Popiežiui Jonui Pauliui II-jam tokį 
sveikinimo žodį: Telegrama

ŠVENTASIS TĖVE,

Pirmųjų Pontifikato metinių proga Jus karštai sveikina Marijos žemė, 
kuri, Jūsų pavyzdžio įkvėpta ir šiltų žodžių padrąsinta, ryžtasi " visa at
naujinti Kristuje" /Ef I 10

Begalinis ačiū už lietuvių kalba per Vatikano radiją pirmaisiais mėne
sių sekmadieniais transliuojamas Mišias. O kaip gera butų turėti pusva
landžio kasdieninę programą! Juk mes neturime katekizmo ir religinės 
literatūros.

Šie metai ir mūsų Tėvynės dvasiniame gyvenime yra religinio atgimi
mo metai. Garbė Dievui už mūsų Popiežių, kuris kenčiančiai ir kovojan
čiai katalikiškajai Lietuvai atidavė pusę širdies ir tarė ne vieną paguo
dos ir padrąsinimo žodį, paskatinusi mūsų tautą plačiau atsiverti Jėzui 
Kristui ir priminusį Vakarams, beužmirštantiems, kad Lietuva — Euro
pos šalis, apie jos gyvastingumą.

Šių garbingų Metinių proga Lietuva meldžiasi už Popiežių ir reiškia 
pagarbą, meilę ir visišką ištikimybę Apaštalų Sostui. į

Mūsų širdyse kasdien vis labiau bręsta mintis,kad 600 metų nuo krikš- I 
čionybes įvedimo Lietuvoj jubiliejaus proga, 1987 metais Šventasis Tė
vas pabučiuos prakaitu, ašaromis ir krauju permirkusią Lntuvos žemę.

1979 X.10 TTG Katalikų Komiteto nariai — kunigai:

Lietuvos
Nacionalinė
M.Mažvydo
Biblioteka |

Jonas Kauneckas 
Alfonsas Svarinskas
Sigitas Tamkevičius
Vincas Vėlavičius
Juozas Zdebskis
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POPIEŽIAUS DIENA

Ši yra ir dabar Popiežiaus paskirtis- 
nurodyti gyvenimo kelią ir juo vesti.

Minėti apaštalai tatai mokė:
- žodžiu
— gyvenimu
— mirtimi.

\ Žodžiu
"Ganyk mano avinėlius. . .Ganyk 

mano aveles", tarė Kristus Petrui. 
"Tas, kuris mane pašaukė, man apreiš
kė savo Sūnų, kad jį skelbčiau pagonių 
tautoms", prisimena pats Paulius.

Ir "jų balsas pasklido po visą pasau
lį" — pasiekė net ir mus, kaip tautą ir 
kiekvieną asmeniškai.

- Sv. Paulius pirma savo asmeniniu 
pamokymu, o paskui savo "laiškais", 
dar ir šiandien "moko Viešpaties įsta
tymų" ištisas pasaulio tautas;

šv Petras pirma savo apaštalavimu, 
o paskui per savo įpėdinius, "gano" 
dar ir šiandien jam Viešpaties patikėtą 
"kaimenę" - Bažnyčią.

Gi jų skelbiama evangelija "nėra 
žmonių išrastas mokslas, o paties Jė
zaus Kristaus apreiškimas".

i'&W'W'r'r
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Birželio 29 — liturginiai yra apašta
lu Petro ir Pauliaus šventė, o socialiniai 
- Popiežiaus Diena. Ji skirta giliau įsi
jausti, kas yra Popiežius ir kokie musų 
santykiai su juo.Itin pravartu nors kiek 
giliau susimąstyti dabar, Popiežiui ir 
asmeniškai atvykstant pas mus,j Bra
ziliją.

Daug kas šiandien tikisi ir laukia iš 
Bažnyčios ir Popiežiaus įvairiausių da
lykų, kurių nevisi priklauso Bažnyčios 
ir Popiežiaus veiklos sričiai, o mielai 
užmiršta, kas Bažnyčiai yra esminga. 
Liturgija, kuri yra ir gyvenimo moky
toja, šių apaštalų šventėj aiškiai pris
tato Bažnyčios ir Popiežiaus tikrą 

‘/'Apaštalas Petras ir tautų mo-
Paulius mus mokė tavo, Viešpa-kytojas Pauli 

tie, įstatymų

Gyvenimu
"Simonai, ar myli mane? . . ." klau

sia Jėzus Petro. - "Viešpatie, tu žinai, 
kad tave myliu. . ." Ir tai įrodo gyveni
mu:

- Ryžtu: Pašauktas, paliko valtį — 
ir pasekė Jėzumi;

- Neprisirišęs prie žemiškų daly- 
kų:"IMeturiu nei aukso nei sidabro. . .". 
pripažįsta, o pasitiki tik Kristumi;

- Apaštalavimu: Simonas, paprastas 
žvejys, išgirdęs Kristaus kvietimą "Sek 
manimi", tampa žmonių žvejotoju;

— O Paulius, iš Bažnyčios persekio
tojo tapęs apaštalu, Kristų pasirinko vie
ninteliu savo gyvenimo tikslu.

Mirtimi
Gana lengva mokyti Dievo įsakymu 

žodžiu; kiek sunkiau — gyvenimu; tik
rai didvyriška - mirtimi.

Šv. Petras pilnai įvykdė Kristaus nu
matymą: ". . .kitas tave išties, ir tave 
ves, kur nenorėtum" — ir buvo ištem
tas ant kryžiaus. Niekam nepasiduo
dantis šv. Paulius nulenkė galvą tik 
prieš budelio kalaviją. Taip abu palių 
dijo, kad verta ne tik su Kristumi gy
venti, bet verta dėl Kristaus ir mirti, 
paliekant užpakaly betkokius kitus 
apskaičiavimus.

Taigi, Petras ir Paulius mus "išmo 
kė Viešpaties įstatymų"-aiškiai nuro 
dė gyvenimo kelią.

Tačiau mes ar juos "išmokom"? 
Ir ar einam tuo keliu?

Mes, krikščionys katalikai,taigi "ak
menys" tos Bažnyčios, kuri pastatyta 
ant Petro—Uolos,
— ar pilnai pažįstam "Viešpaties įsta
tymus" (ne ar juos mokam "mintinai", 
o ar klausiamas,"ko Viešpats tikrai no
ri iš manęs)? O gal juos patys sau pri- 
sitaikom, kaip kam atrodo ar patinka?
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Ar jais gyvenam7 O gal musų el
gesys yra visiškai priešingas apaštalų 
paliktam mokymui, kurį jų įpėdiniai 
nuolat mums primena?

- Ar esam nusistatę, kaip musų bro
liai—sesės Tėvynėj, reikalui esant nebi
joti nei gatvę už Kristų guldyti? O gal 
net jokio nusistatymo neturim— ir pa
siduodami bet kokio vėjelio dvelkimui7 

Popiežius atvyksta ne kam kitam,o 
tik šiuos "Viešpaties įstatymus" pri
minti.

Baisiai suklystų brazilų tauta — 
mes su ja -, jei iš Popiežiaus lauktų 
kažin kokių "garantijų" ar socialinių 
"sprendimų".

Popiežiaus paskirtis — mus "mokyti 
Viešpaties įstatymų".

ir

Pr. Gavėnas
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PETRO IKI JONO PAULIAUS

Iš "Santuário de Aparecida 
São PEDRO, de Betsaida na Ga-. 
liléia, Príncipe dos Apóstolos, 
que recebeu de Jesus Cristo o 
Supremo Poder Pontifício, des
tinado a ser depois transmitido 
aos seus Sucessores. Residiu 
primeiro em Antioquia; depois, 
segundo o Cronógrafo do ano 354; 
durante 23 anos em Roma, onde 
foi martirizado no ano 64 ou 67 da 
nossa era.
São Lino, da Túscia, 67-76.
Santo Anacleto ou Cleto, ro
mano, 76-88.
São Clemente, romano, 88-97. 
Santo Evaristo, grego, 97-105. 
Santo Alexandre I,'romano, 105- 
115.
São Sisto I, romano, 115-125. 
São Telésforo, grego, 125-136.. 
Santo Higino, grego, 136-140. 
São Pio I, de Aquiléia, 140-155. 
Santo Aniceto, sírio, 155-156. 
São Setério, da Campânia, 166- 
175.
Santo Eleutério, de Nicópoles no 
EpircT, 175-189.
São Vitor I, africano, 189-199. 
São Zeferino, romano, 190-217. 
São Calisto I, romano, 217-222. 
(Santo Hipólito, romano, 217- 
235).
Santo Urbano, romano, 222-230. 
São Ponciano, romano, 230-235. 
Santo Antero, grego, 235-236.

MŪSŲ LIETUVA
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Jaunas Kunigas Karolius Wojtyla (1946 
São Fabião, romano, 236-250. 
São Comélio, romano, 251-253. 
(Novaciano, romano, 251). 
São Lúcio I, romano, 253-254.
Santo Estêvão I, romano, 254- 
257.
São Sisto n, grego, 257-258.
São Dionísio, de pátria desco
nhecida, 259-268.
São Félix I, romano, 269-274.
Santo Eutiquiano, de Luni, 275- 
283
São Caio, dálmata, 283-296.
São Marcelino, romano, 296-304. 
São Marcelo I, romano, 308-309. 
Santo Eusébio, grego, abril a 
agosto de 309.
São Milcíades, africano, 311-314. 
São Silvestre I, romano, 314-335. 
São Marcos, romano, janeiro a 
outubro de 336.
São Júlio I, romano, 337-352.
Libério, romano, 352-366. 
(Félix II, romano, 355-366.). 
São Dâmaso X ibério, 366-384. 
(Ursino, 366-367).
São Sirício, romano, 384-399.
Santo Anastásio I, romano. 399- 
401 __
Santo Inocencio I, de Albano. 
401-417.
São Zósimo, grego, 417-418.
São Bonifácio X romano, 418-422.
(Eulálio, 418-419).
São Celestino I, da Campânia, 
422-432.
São Sisto UI, romano, 432-440. 
São Leão I, Magno, da Túscia, 
440-461.
Santo Hilário, da Sardenha, 
461-468.
São Simplício, de Tívoli, 468-483. 
São Félix m (II), romano, 483- 
492.
São Gelásio X africano, 492-496; 
Anastásio H, romano, 496-498.
São Símaco, da Sardenha, 498- 
514.
(Lourenço, 498. 501-505).
Santo Hormidas, de Fronsinone, 
514-523.'
São João I, da Túscia, mártir, 
523-526.
São Félix IV (IH), de Sânio, 526- 
530.
Bonifácio H, romano, 530-532.
(Dióscuro, de Alexandria, se
tembro a outubro de 530).
João n, h>mano, 533-535.
Santo Agapito I, romano, 535- 
536.
São Silvério, da Campânia, már
tir, 536-537.

rego, 642-649.
.o X de Tódi, mártir,

Virgílio, romano, 537-555. 
Pelágio X romano, 556-561. 
João UI, romano, 561-574. 
Bento I, romano, 575-579. 
Pelágio n, romano, 579-590.
São Gregório X Magno, romano, 
590-604.
Sabiniano, de Blera na Túscia, 
604-606.
Bonifácio m, romano, fevereiro a 
novembro de 607.
São Bonifácio TV, do território 
dos Marsi, 608-615.
São Deusdedit, romano, 615-618. 
Bonifácio V, napolitano, 619-625. 
Honório I, da Campânia, 625-638. 
Severino, romano, maio a agosto 
de 640.
João IV, dálmata, 640-642.
Teodoro I, 
São Martii 
649-655.
Santo Eugênio I, romano, 654- 
657.
São Vitaliano, de Segni, 657-672. 
Adeodato IX romano, 672-676. 
Dono, romano, 676-678.
Santo Agatão, siciliano, 678-681. 
São Leão II, siciliano, 682-683. 
São Bento n, romano, 684-685. 
João V, sírio, 685-686.
Conone, de pátria desconhecida, 
686-687.
(Teodoro, 687 e Pascoal, 687). 
São Sérgio X sírio, 687-701. 
João VI, grego, 701-705.
João VII, grego, 705-707.
Sisínio, sírio, janeiro a fevereiro 
de 708.
Constantino, sírio, 708-715.
São Gregório U, romano, 715-731. 
São Gregório III, sírio, 731-741. 
São Zacarias, grego, 741-752. 
Estêvão II (HI), romano, 752-757. 
São Paulo X romano, 757-767.

. (Constantino, de Népi, 767-769). 
(Filipe, 31.7.768. No mesmo dia 
em que foi eleito, voltou para o 
seu mosteiro).
Estêvão m (IV), siciliano, 768- 
772.
Adriano X romano, 772-795.
São Leão m, romano, 795-816. 
Estêvão IV (V), romano, 816-817 
São Pascal į romano, 817-824. 
Eugênio IX romano, 824-827.
Valentim, romano, agosto a se
tembro de 827.
Gregório IV, romano, 827-844.
(João, janeiro de 844).
Sérgio II, romano, 844-847.
São Leão IV, romano, 847-855. 
Bento m, romano, 855-858.
(Anastásio, agosto a setembro de
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855).
São Nicolau L Magno, romano, 
858-867.
Adriano n, romano, 867-872. 
João VHĮ romano^ 872-882. 
Marino I, de Gallese, 882-884. 
Santo Adriano m, romano, 884- 
885.
Estêvão V (VI), romano, 885-891. < 
Formoso, bispo de Porto Ro
mano, 891-896.
Bonifácio VI, romano, abril de 
896.
Estêvão VI (VII), romano, 896- 
897
Romão, de Gallese, agosto a no
vembro de 897.
Teodoro II, romano, dezembro de 
897
João DL de Tivoli, 898-900. 
Bento IV, romano, 900-903. 
Leão V de Árdea, julho a se
tembro de 903.
(Cristóvão, romano, 903-904). 
Sérgio m, romano, 904-911. 
Anastásio HL romano, 911-913. 
Landone, da Sabina, 913-914. 
João K de Tossignano (Imola), 
914-928.
Leão VI, romano, abril a de
zembro de 928.
Estêvão VII (VIII), romano, 928- 
931.
João XL romano, 931-935. 
Leão VII, romano, 936-939. 
Estêvão Vm (IX), 939-942. 
Marino H, romano, 942-946. 
Agapito n, romano, 946-955. 
João XH, de Túsculo, 955-964. 
Leão Vm, romano, 963-965. 
Bento V, romano, 964-966. 
João xm, romano, 965-972. 
Bento VI, romano, 973-974. 
(Bonifácio VII, romano, 974-984). 
Bento VH, romano, 974-983. 
João XIV, de Pavia, 983-984. 
João XV, romano, 985-986. 
Gregório V, da Caríncia, 996-999 
(João XVI, de Rossano, 997-998). 
Silvestre H, francês, 999-1003. 
João XVII, romano, junho a de
zembro de 1003. 
João XVm, romano, 1004-1009. 
Bento VIII, de Túsculo, 1012- 
1024. 
(Gregório, 1012). 
Sérgio IV, romano, 1009-1012. 
João XIX, de Túsculo, 1024-1032. 
Bento IX, de Túsculo, 1032-1044. 
Silvestre HL romano, janeiro a 
fevereiro de 1045. 
Gregório VL romano, 1045-1046. 
Clemente n, da Saxônia, 1046- 
1047.
Dâmaso n, da Baviera, julho a 
agosto de 1048.
São Leão IX, da Alsácia, 1049- 
1054.
Vítor H, alemão, 1055-1057.
Estêvão IX (X), da Lorena, 1057- 
>1058.
(Bento X, romano, 1058-1059?) 
Nicolau Ú, milanês, 1061-1073. 
(Honorário H, de Verona, 1061- 
1072).
São Gregório VII, da Túscia, 
1073-1085.
(Clemente HI, de Parma, 1084- 
1100).
Beato Vítor IH, de Benevento, 
1086-1087.
Beato Urbano II, francês, 1088- 
1099.
Pascoal H, de Bieda, 1099-1118. 
(Teodorico, Bispo de Santa Ru
fina, 1100-1102).
(Alberto, Bispo de Sabina, 1102) 
(Silvestre IV, romano, 1105-1111). 
Gelásio H, de Gaeta, 1118-1119. 
(Gregório VIII, francês, 1117- 
1121).
Calisto II, da Borgonha, 1119- 
1124.
Honório H, de imola, 1124-1130.

MŪSŲ
(Celestino II, rómanõTcfezembrõ 
de 1124).
Inocéncio n, romano, 1130-1143. 
(Anacleto IL romano, 1130-1138). 
(Vítor IV, março a maio de 1138?). 
Celestino H, de Citá di Castelo, 
1143-1144.
Lúcio H, de Bolonha, 1144-1145. 
Beato Eugênio IH, de Pisa, 1145- 
1153.
Anastásio IV, romano, 1153-1154. 
Adriano IV, inglês, 1154-1159.
Alexandro III, de Sena, 1159- 
1181.
(Vítor IV, de Tívoli, 1159-1164).
(Pascoal III, de Crema, 1164- 
1168).
(Calisto HL de Arezzo, 1168-1178).

Si

(Inocéncio III, de Sezze, 1179- 
1180).
Lúcio in, de Luca, 1181-1185.
Urbano m, milanês, 1185-1187.
Gregório Vm, de Benevento, ou
tubro a dezembro de 1187.
Clemente III, romano, 1187-1191.
Celestino IH, romano, 1191-1198. 
Inocéncio m, romano, 1198-1216. 
Honório m, romano, 1216-1227.
Gregório IX, de Anagni, 1227- 
1241.
Celestino IV, milanês, outubro a 
novembro de 1241.
Inocéncio IV, genovês, 1243-1254.
Alexandre IV, romano, 1254- 
1261.
Urbano IV, francês, 1261-1264.
Clemente IV, francês, 1265-1268.
Beato Gregório X, de Piacenza, 
1272-1276.
Beato Inocéncio V, da Sabóia, fe
vereiro a junho de 1276.
Adriano V, genovês, julho a 
agosto de 1276.
João XXI, português, 1276-1277. 
Nicolau IH, romano, 1277-1280.

Martinho IV, francês, 1281-lf 
Honório IV, romano, 1285-12 
Nicolau IV, de Ascoli, 1288-1 
São Celestino V, de Isér 
1294-1296.
Bonifácio Vin, de Anagni, 1! 
1303.
Beato Bento XI, de Trev 
1303-1304.
Clemente V, francês, 1305-131 
João XXII, francês, 1316-133) 
(Nicolau V, de Rieti, 1328-133 
Bento XH, francês, 1334-1342 
Clemente VL francês, 1342-13 
Inocéncio VL francês, 1352-13 
Beato Urbano V, francês, 13 
1370.
Gregório XI. francês. 1370-13*
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Urbano VI, napolitano, 1378- 
1389.
Bonifácio IX, napolitano, 1389-
1404.
Inocéncio VII, de Sulmona,
1404-1406
Gregório XII, veneziano, 1406- Pio IX, de Senigallia, 1846-1878. 
1415.
(Clemente XHL Pedro de Luna,
aragonés, 13944423. São Pio X, de Rieše (Treviso),
Sucederam-lhe no seu antipa- 1903,1914.
pado um Clemente VID (Gil Sán- Bento XV, genovês, 1914-1922.
chez Munoz, 1423-1429) e um Pio XI, de Désio (Milão), 1922- 
Bento XIV (Bernardo Gamier, 
1425-1430).
(Alexandre V, da Ilha de Creta,
1409-1410).
(João XXIII, napolitano, 1410-
1415).
Martinho V, romano, 1417-1431.
Eugênio IV, veneziano, 1431- em Canale d’Agordo (Belluno), 
1447.
(Félix V, duque da Sabóia, 1439-
1449).
Nicolau V, de Sarzana, 1447-1455.
Calisto III, valenciano, 1455- 
1458.
Pio n, de Sena, 1458-1464.
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Paulo n, veneziano, 1464-1471.
Sisto IV, de Savona, 1471-1484. 
Inocencio VIII, geno vês, 1484- 
1492.
Alexandre VI, valenciano, 1492- 
1503.
Pio m, de Sena, 22 de setembro a 
18 de outubro de 1503.
Júlio H, de Savona, 1503-1513.
Leão X, florentino, 1513-1521.
Adriano VI, de Utrechet, 1522- 
1523.
Clemente VII, florentino, 1523- 
1534..
Pauló IU, romano, 1534-1549.
Júlio m, romano, 1550-1555.
Marcelo n, de Montepulciano, 10 
de abril a 1 de maio de 1555. 
Paulo IV, napolitano, 15554559. 
Pio IV, milanês, 1559-1565.
São Pio V, de Bosco (Alessan
dria), 1566-1572.
Gregório XIII, de Bolonha, 
1572-1585.
Sisto V, de Grottamare, 1585-
1590.
Urbano VII, romano, 15-27 de se
tembro de 1590.
Gregório XIV, de Cremona, 
1590-1591.
Inocencio IX, de Bolonha, 29 de 
outubro a 30 de dezembro de
1591.
Clemente vm, florentino, 1592- 
1605.
Leão XI, florentino, 10-27 de abril 
de 1605.
Paulo V, romano, 1605-1621.
Gregório XV, de Bolonha, 1621- 
1623.
Urbano VIII, florentino, 1623- 
1644.
Inocencio X, romano, 1644-1655. 
Alexandre VII, de Sena, 1655- 
1667.
Clemente IX, de Pistóia, 1667- 
1669.
Clemente X, romano, 1670-1676. 
Beato Inocéncio XI, de Como, 
1676-1689.
Alexandre VIII, veneziano, 
1689-1691.
Inocéncio XII, de Spinazzola 
(Venosa), 1691-1700.
Clemente XL de Urbino, 1700- 
1721.
Bento XIII, de Gravina (Bari), 
1724-1730.
Clemente XIL florentino, 1730- 
1740.
Bento XIV, de Bolonha, 1740- 
1758.
Clemente XIII, veneziano, 1758- 
1769.
Clemente XIV, de Santo Arcân- 
gelo
(Rimini), 1769-1774.
Pio VI, de Sesena, 1775-1799.
Leão XII, de Genga (Fabriano), 
1823-1829
Pio vm, de Clncoli, 1829-1830.
Gregório XVI, de Belluno. 1831- 
1846.

Leão xm, de Carpineto, 1878- 
1903.

1939.
Pio XH, romano, 1939-1958.
João XXm, de Bérgamo, 1958- 
1963.
Paulo VI, de Bréscia, 1963-1978.
João Paulo I, Albino LUCIANI, 
nascido a 17 de outubro de 1912, 

eleito a 26 de agosto de 1978, fale
cido a 28 de setembro de 1978.
João Paulo II, Karol Wojtyla, 
nascido em Wadowice, no sul da 
Polônia, dia 18 de maio de 1920. 
Eleito no dia 16 de outubro de 
1978.
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MUSU LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS
PADĖKA

- Nerijos dainininkėms, kurios savo 
gražiai išlavintais balsais mums parodė 
kaip nuostabios yra lietuviškos dainos,
ir savo šypsena įtikino koks draugiškas 
yra lietuviškas jaunimas;

- pp. Baniams, pp. Guzikauskams, 
pp. Petraičiams, pp. Saledžiams. pp.H. 
Valavičiams,pp .Važgauskams, pp.J.Va
lavičiams, p.Žutautienei, kurie priėmė 
ir globojo Nerijos Vokalinio Vieneto 
mergaites savo namuose;

- pp. E.Petraičiams ir pp.Gauliams 
iš Rio de Janeiro, kurie priėmė lietu
višku nuoširdumu mergaites apsilan-' 
kančias Rio de Janeiro mieste.

- klebonui J.Šeškevičiui ir ateiti
ninkams už malonią šeštadienio vaka
rienę.

- B.L.Sęjungai, kuri pirmadienį 
paruošė puikią vakarienę, priimdama 
mergaites ir parodydama Brazilijos lie
tuvių vaišingumą.

— P.L.B. už pastangas atsiųsti Ne
rijos Mergaičių Vokalinį Vienetą j Bra
ziliją ir Pietų Ameriką.

- ant galo, visiems tiems, kurie, vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie ge
ro koncerto ir viešnagės pasisekimo, 
ypač "Mūsų Lietuvos'7 redakcijai, už 
išgarsinimą dainininkių programos — 
musų didelis lietuviškas, jaunatviškas 
Ačiū.

B.L.J.S. Valdybos vardu,Sandra 
Saldytė, ryšininkė

CLEVELANDO "NERIJA" IR 
BRAZILIJOS LIETUVIU

\ TEMPERAMENTAI

Kaip miela ir gera matyti ir girdėti 
tas skaisčių veidų mergaites — lyg Lie
tuvos gėlyną — staiga mūsų tarpe gies
mių giesmelių pragydus), seną jauną 
širdį suvirpinusį išeivijos lietuvių "Ne
rijos" ansamblio dėka.

O dar gražiau, kad visos lietuviškai 
kalba ir susikalba su Brazilijos lietu
viais. Ak, Dievulėliau, jaunystė viską 
nugali, visko pasiekia.

Savaime aišku — šis "NERIJOS" at
silankymas išjudino Brazilijos lietuvių 
dėmesį ir VAIŠINGUMĄ. O šito, ste
bint iš šalies, mums nestinga. Visas 
"Nerijos" ansamblis buvo priimtas j‘ 

f Dra. HELGA HERING 
MEDICA - GYDYTOJ A

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. S ta. Mana das 8:00 às 12 h.

das 1400 às 1800 Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Halina Mošinskienė
"NERIJOS" ANSAMBLIUI

Šviesų, naktinių žiburių mirgėjime — 
Kaip drugiai iš tamsos išnyrusios 
Mergaitės mano tautos — tokios gražios 
Tiesia rankas, lyg gėlės darželyje pražydusios. —

Tiesiu ranką ir aš, kalbu sava kalba —
Šypsosi mėlynos akys —
Skamba kiekvienam judesy daina — 
"Nerijos" dainininkių austa . . .

Viena už kitą gražesnės,
Viena už kita meilesnės —
Ilgai Ūks atminimas brangus,
Jūsų skaisčių veidelių šypsnis žavus.

Mano dainelė — paprasta
Jūsų jaunystės sukelta,
Skirta visoms Clevelando dainininkėms —
Daina be galo, vis ta pati . . .— Lietuvos Ilgesy .

S.Paulo, 1980.VI.16

šeimų jaukią aplinką. Privačiomis susi
siekimo priemonėmis vežami j kon
certą, šį bei tą S.Paulyje pamatyti, ir 
atsisveikinimo vakarienėn L.Sąjungos 
rumousna — Mokoje.

L.Sąjungos - Aliança ponios inicia
tyvos ir patirties dėka suruošė tikrai 
gražų priėmimą — vakarienę. Turint 
savo tarpe tokį gražų lietuvaičių būrelj 
vyravo saulėta nuotaika, o jos nepagai
lėjo savo dainų. . j kurias atsakė mū
sų veteranas dainininkas Kazimieras 
Ambrazevičius savo kompozicijos ro
mansą padainuodamas.Ypač smagiai 
visą publiką nuteikė, kai Clevelando 
mergaitės pasakė:
— Mes jums padainuosime, jei jūs pašok
site . —

Valso ir tango ritman leidosi poros 
šokiui, ir buvo gražu stebėti, kaip pra
žilusios ir kiek apsunkusios porelės at
gaivintos dainos ritmo slinko parketo 
grindimis. —

Sužinojus, kad tą birželio 16-ją bu

R E LOJO A R I A M AUA

Relógios - Jóias - Despertadores - Bijouterias - Artigos Fotográficos 

Rádios - Gravadores - Canetas - Isqueiros - Pulseiras - Artigos para 
presentes em geral e os melhores preços da cidade.

CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA — OFICINA PROPRIA 

Rua Máuá, 422 • Fone: 227-1014 • São Paulo

J. BUTRIMAVIÕIUS
ADVOCACIA 

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imposto cfe Renda. ICM, IPI

Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and.s/45 - Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 900 às 1100 e das 1400 às 1800

Rua Campos Novos, 590 • V. Zetina - Horário das 1900 às 2100

_____ KÁLBAMA LIETUVIŠKAI

vo "Nerijos" dalyvės Nijolės Lenkaus- 
kaitės gimtadienis, jai visi sudainavo
me "Ilgiausių metų" ir įteikėme Bra
zilijos tropiškųjų gėlių puokštę. Tai 
dar smagiau nuteikė visą publiką, ir 
man rodos — Clevelando lietuvaitėms 
išskirtiną įspūdį. —

Šiuo atveju - L.Sąjungos ponių 
subtilumas pasirodė įvertinimo pilnaty.

Išvardinti visus, kurie prie to prisi
dėjo, būtų perdėm atsakomingas man 
darbas, nes vis liktų "kas nors nepami
nėtas ar neatžymėtas. . ." — Organiza
cijose dirbantieji dirba JOS vardu, ir 
kuo kilnesniai ar atžymėtinai jinai pa
sireiškia, tuo pačiu tenka pagarba vi
siems organizacijos nariams.

Tikiuosi, kad Clevelando studenčių 
vokalinio vieneto "Nerija" išleistuvė
mis L.Sąjungoje susirinkę svečiai ir na
riai buvo patenkinti,ypač tie, kurie 
vis dar~bando "voratinkliais apraizgy
ti" ir šmeižtais aptemdyti nuoširdžiai 
besidarbuojančius jos labui narius, —

Halina Mošinskienė



SPAUDOS VAJUSM

Širdingai dėkojame p.VLADUI BA
NAIČIUI iš Itaquaquecetuba, kuris 
punktualiai užsimokėjo ML prenume
ratą ir dar paaukojo 1000 kruzeirų 
spaudos mašinos skoloms sumažinti.

LIETUVIU PRISISTATYMAS 
POPIEŽIUI

Tautinių grupių susitikimas su Po
piežium yra programuotas tik Kuriti- 
boj. Ten Popiežius jiems ir kalbės.

Tačiau kun. J.Šeškevičiaus pastango 
mis ir São Paule gauta vietos komu
nizmo pavergtų tautų 1.000-čiui ats
tovų prieš Popiežiaus altorių Campo 
de Marte aerodrome. Lietuviams skir
ta 100 vietų.

Tarp etninių grupių buvo susitarta 
ir nutarta:

- Tautinės grupės įeis į joms skir
tą vietą visos kartu, kiekviena su sa
vo tautine vėliava, plakatu su tautos 
vardu portugališkai ir sava kalba ir 
(galimai) tautiniais rūbais;

- Kiekvienas atstovas turės jau pa
gamintą asmeninį ženkliuką-identifica- 
ção7 kur pažymėta tauta, vardas-pa- 
vardė, adresas;

■ Visa grupė prisistatys po bendra 
6m pločio juosta-faixa su užrašu: 
A IGREJA DO SILENCIO SAUDA 
O PAPA.

NB: Ižygiavimas į aikštę nustatytas 
punktualiai 8 valandą (ryto).

Susirinkimo vietą: prie Aeroporto 
Campo de Marte vartų iš Santos Du
mont aikštės. Pavėlavusiems neužtikri
nama galimybė įeiti.

Asmeninį ženkliuką-identificaęao ga
lima gauti klebonijose.

Dar nereikia užmiršti, kad tenai 
reikės išstovėti mažiausia 4 valandas.
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sikinės muzikos kūrinius.

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJAS

BRAZILIJOS L. KUNIGU VIENYBĖ

Jai gilia padėka ir nuoširdžiausi linkėjimai.

ML redakcija ir administracija

NERIJOS KONCERTO AIDAI
Visi gėrėjomės ir džiaugėmės birže

lio 15 d. Klevelando Studenčių lietu
vaičių dainos grupe "Nerija", kurios 
koncertas padarė visiems jame dalyva
vusiems malonų ir neužmirštamą įspū
dį. Visose išpildytose dainose buvo jau
čiamas kruopštus vieneto pasiruoši
mas ir darnumas.Taip pat džiaugėmės 
dainininkių lietuvių kalbos mokėjimu, 
nes visos dainos buvo padainuotos at
mintinai — be jokio popierėlio ranko
se. Užtat galėjo padainuoti su tikru 
įsijautimu j dainų žodžius.

O NERIJOS koncerto programoje 
girdėjome virš poros tuzinų melodijų, 
bet jų norėjosi dar daugiau, nes dai
nininkės pagavo klausytojų širdis ir 
pripildė jas lietuviškos dainos meile, 
O lietuviai juk amžiais mylėjo dainas 
ir dainuoja jas ne tik vien džiaugsmo, 
bet ir liūdesio valandomis. Visi lietu
vių tautos papročiai yra perpinti pro
gai pritaikytomis dainomis.

Pirmoje koncerto dalyje buvo švel
niai padainuota senoviškų liaudies dai
nų; kurių dauguma mums buvo dar ne
girdėtos. Užtat klausytojai jas sutiko 
su ypatingu dėmesiu. Prie tų melodijų 
gražiai derinosi ir dainininkių apranga 

tautiniai rūbai. Dėl to vėliau dai-

Trecioji dalis — linksmiausia. Daini
ninkės,lyg ugninėm spalvom žydinčios 
aguonos, bangavo ir taip nuotaikingai 
dainavo, kad išjudino publiką siūbuoti 
ir niūniuoti pažįstamas melodijas,kaip 
"spaudos baliaus valsą" ir tango "Pas
kutinis sekmadienis".

Už koncertą ypatinga padėka ir pa
garba priklauso "Nerijos" vadovei ir 
dirigentei p.Ritai Cyvaitei—Kliorienei, 
o paskui akompaniatorei Kristinai Ku 
previčiūtei ir visoms dainininkėms už 
ilgų valandų darbą ruošiant repertuarą

Taip pat esame dėkingi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybai, kuri 
rūpinosi atsiųsti NERIJĄ pas Pietų 
Amerikos lietuvius.

NERIJA išvyko koncertuoti toliau, 
o mums liko tik prisiminimas to švel 
naus, jaunatviško koncerto, kurio ai
dai dar ilgai skambės mūsų ausyse.Mes 
džiaugiamės, kad turėjome proga pasi 
gerėti to vieneto darniu dainavimu it 
pasidžiaugti jų visų pasiaukojimu ir 
meile lietuviškai kultūrai.

O taip pat tikimės, kad NERIJOS 
pavyzdys ir jos koncerto aidai patrauks 
Sanpaulio lietuvių jaunimą rimčiau 
domėtis lietuviškais reikalais ' dau 
giau aukotis dėl musu tautos kultu 
ros ugdymo.

M v

RIO DE JANEIRO

ALEKSANDRAS SUVEIZDA i 
sunkios operacijos grįžo namo ir 
iksta. Visi jam linki greit visai pa 

- taisyti.
Iš Čikagos pasiekė žinia, kad kada

ise gyvenęs Rio de Janeire ir buvęs 
ministério F riko Meierio sekretorius, 
JONAS NAŠLĮ LINAS po sunkios ope
racijos grįžo į namus ir jaučiasi gerai. 
Visi jį sveikina ir per ML. • 

nuotą patriotinę "Tėvynės dainų pynę" 
taip pat gal geriau tiktų prijungti prie 
pirmosios koncerto dalies.

Antroji koncerto dalis parodė NERI- 
JOS.oajėgumą išpildyti taip pat ir kla-

SKAITYK IR PLATINK 

"MŪSŲ LIETUVĄ "
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