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Henrikas Valavičius

II PASAULIO LIETUVIU DIENOS
Reikia paminėti specialų dėmesį,ku
riam Seimo darbų eigoje nemaža vie
tos buvo paskirta, būtent, painfor
muojant apie naują Sovietų Sąjungos
KGB agentų akciją nukreiptą prieš
labiau tautinėje veikloje žinomus Lie
tuvos (o taip pat ir Latvijos bei Esti
jos) asmenis, gyvenančius išeivijoje,
tuo tarpu JAV-bėse. Tam tikslui So
vietų saugumo organai paruošė ištisas
sufabrikuotas bylas, kur tiems asme
nims buvo iškelti įvairūs kaltinimai,
apskundžiant juos kaipo Gestapo agen
tus, jveltus j žydų žudimą ar kitus
nusikaltimus, arba kaipo nacių kola
borantus, ginkluotai kovojusius prieš
komunistus ir Sovietų valdžią. Prie
JAV-bių Teisingumo Departamento
veikia skyrius, kurio pavadinimas yra
"Office of Special Investigations", ar
ba sutrumpinta forma "OSI", pagal
trijų pavadinimo žodžių siglą. Šio
skyriaus tikslas yra suėėškoti JAV-bėse gyvenančius nacių kolaborantus ir
juos patraukti j Amerikos teismus,
kad jiems būtų atimta JAV-bių pilie
tybė, ir juos ištremtų. Siam JAV-bių
Teisingumo Departamento skyriui
P'OSH') Sovietų įstaigos pristato ap
kaltinamąją medžiagą, būtent, jgravuotus Sovietų Lietuvoje liudininkų
parodymus arba kitus apkaltinimų įro
dymui parengtus dokumentus, kurių
"autentiškumui" patvirtinti yra prise
gami Sovietų Lietuvos tarybinio pro
kuroro parašai. Kadangi JAV-bių teis
mo instancijos priima Sovietų teismo
patiektus dokumentus "de boa §ė", .
neturėdamos instrukcijų nei orientaci
jos, kuo remiantis atmesti šiuos "pa
liudijimus", kaipo Sovietų saugumo
sukurtas šantažo istorijas, kuriomis
komunistai siekia išnaudoti "buržua
zinio" teismo nepartiškumą prieš sa
vo priešus, tai tokios akcijos pasek
mėje pastato apkaltintuosius asmenis
j sunkią kompromituojančią padėtį
prieš Amerikos teismo įstaigas. Si pa
dėtis juo labiau darosi komplikuota,
jog ginimosi reikalui yra nelengva, ar
ba visai neįmanoma, pasirūpinti liūdi-'
ninku parodymais, pasiekiamais gyve
nant užsienyje, kad butų galima at
remti ir paneigti Sovietų apkaltinimų
farsą, ypač kai jau daugelis tuos įvy
kius pergyvenusių asmenų yra mirę,
arba užsienyje arba kaipo Sovietų Si
biro aukos.
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kimus laimėjo JAV septynių asmenų
sąrašas, vadovaujamas inž. Vytauto
Kamanto, kuris pirmmkaus Valdybai
taipgi ir naujosios kadencijos metu.
Trumpai prieš prasidedant šiems
naujosios Valdybos rinkimams, Seimo
darbų eigoje buvo iškeltas VLIKO ir
BLB-menės savitarpio santykių klausi
mas, kuris jau keletą metų sukėlė
daug rūpesčių, netgi spaudoje, dėl įvy
kusių visos eilės incidentų tarpe atsto
vų šių dviejų didžiųjų lietuvių veiklos
užsienyje organizacijų. Daugelis Sei
mo atstovų pasisakė šiuo reikalu, iš
kurių dauguma reikalavo, kad būtų
atstatyta taika ir pastovūs bendradar
biavimo santykiai, užtikriną lietuviškai
veiklai pačius sėkmingiausius rezulta
tus. Tokia pat prasme pasisakė taip
pat ir Brazilijos LB atstovai, kad bū
tų suderinti šie santykiai šiuo paties
Seimo sesijos metu, atsisakant nuo
poleminių diskusijų ir pagal principą:
be atsiprašymų už praeities klaidas ir
be kompensacijų ateičiai. Iš tikro ši
nuomonė paėmė viršų, ir sekančią die
VI PLB Seimo sesijai baigiantis, bu ną visiems Seimo nariams buvo įteik
vo išrinkta naujoji Pasaulio LB Valdy tas specialus raštu pranešimas, kuria
ba, kurios kadencijos terminas buvo
me abiejų organizacijų pirmininkai nu
pakeistas j keturių metų laikotarpį,
statė savo tarpusavioveiklos pagrindus
vietoje penkerių pagal ankstyvesnį
ateičiai, ir kartu galutinai išbraukė iš
PLB nuostatų įstatą. | Valdybos rinki savo darbo programos bet kokias sa
mų kandidatus prisistatė du sąrašai,
vitarpio nesusipratimų referencijas.Dr.
būtent, JAV ir Kanados sąrašas. Rin
(nukelta j 5-tą psl.)

Sovietų propagandos ir KGB saugu
mo įstaigos ėmėsi šios naujos akcijos
iniciatyvos, kad juo daugiau apkaltin
tų išeivijos lietuvių ir kad tuo būdu
labiau pridengtų savus prievartos ir
smurto darbus, ir kad tomis priemo
nėmis sukompromituotų etninių emi
grantų grupių stiprią anti-komunistinę veiklą ir kovos rezultatus prieš
okupantų priespaudą užgrobtuose
kraštuose. Kad pagelbėjus materiališ
kai irnmM)rališkai tiems asmenims, ku
riems jau buvo iškeltos tokios bylos
Amerikos teismuose, buvo sudarytas
bendras VLIKO, ALTO ir PLB-menės
Komitetas, kuris suorganizavo tam
reikalui remti specialų fondą su tiks
lu sutelkti reikalingas lėšas, kad jos
būtų panaudotos ginamųjų asmenų
advokatų išlaidoms apmokėti, o tuo
pačiu pravesti tikslią istorinio laiko
tarpio apžvalgą, išaiškinant lietuvių
kovos priemones prieš Sovietų propa
gandos užmačias vokiečių okupacijos
metu Lietuvoje.
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~IR TRIBUNOLUOS IŠDIDŽIAI
TEISIUOSIUS SMERKIA ŽMOGŽU
OŽIAI
V. Myk. Putinas

NETEKOME DVIEJŲ BRANGIŲ
KUNIGŲ. 1983 m. gegužės 6 d. Vil
niuje Aukščiausiame teisme buvo pa
skelbtas žiaurus nuosprendis dviems,
visos tautos mylimiems kunigams —
kun. Ali. SVARINSKAS nubaudžia
mas 7 m. lagerio ir 3 m. tremties;
čia pat, teismo salėje, kun. S. TAM
KE VIČIUS KGB areštuojamas ir pa
talpinamas saugumo požemiuose. Jam
užvedama baudžiamoji byla pagal
LTSR B K 68 str. 1 d. Jis kaltinamas
tarybų santvarkos juodinimu ir šmeiži
mu.
Kg Lietuvai reiškia šių brangių ku
nigų netekimas, tikriausiai, geriausiai
suprantame mes, tikintis Lietuvos jau
nimas. Tiek daug paramos, dvasinio
pastiprinimo, gerų patarimų esame iš j
jų patyrę, Kiek kartų jie mus gynė •
nuo bedievių organizuojamos dvasinės
prievartos.
Kokius jausmus jaunimo širdyse sukėlė bedievių smurtas prieš šiuos ku
nigus, neįmanoma nusakyti keliais žo
džiais. Geriausia apie tai byloja patys
faktai: jaunimas ir net vaikai, uoliai,
nieko nebodami, renka parašus po pa
reiškimais dėl šių kunigų išlaisvinimo,
savo drąsa neretai stebina net vyres
nio amžiaus žmones, o kartais ir ku
nigus; nors teismo dienomis Vilniuje
visame Lenino prospekte knibždėte
knibždėjo saugumiečiai bei milicinin
kai, tačiau jaunimas nepabūgo solida
rizuotis su teisiamu kun. Alf. SVA
RINSKU, atvykdami prie teismo rū

Mergaitė, kurią pašalino iš mtekslo
įstaigos, j klausimą: kas gi dabar tol
liau bus, ką tu dabar darysi?, — ra
mių ramiausiai atsako:
... Nieko. Dar geriau, — daugiau
laiko turėsiu ir jau nebus ką prarasti.
Dvi mergaitės, kurios XI labai ge
rai mokosi, bet dėl religinių įsitikini
mų nuolat bauginamos, jog niekur j
aukštąją mokyklą nejstos, ramiai nu
sprendžia — tapsime vienuolėmis ir
eisime dirbti prie bažnyčios, busim
naudingesnės Tėvynei, negu aukštąjį
mokslą baigę...
Neišgąsdino pastarieji įvykiai, bet
padrąsino, uždegė aukos, ryžto ugne
lę jaunimo širdis ir reikia tikėtis, jei
Dievas laimins, bus naujų svarinskų,
naujų tamkevičių, naujų Tautos ir
Bažnyčios ivvturiu.
TOMAS BRAZAITIS (SIBIRE

Newhouse News Service koresĮporiden.-

Krištolinė vaza, kurią Lenkijos lietuviai
Wrocfljawe šam birželio 21 d. įteikė popie
žiui.
Vienoje vazos pusėje išgraviruotas už
rašas: švenčiausioji Aušros Vartų Motina
globok .Lietuvą ir jos vaikus.
'Kitoje pusėje — tas pat užralšas lenkų
kalba.
mų. Keletui už tai teko atsisveikinti
su aukštojo mokslo diplomu, palikti
vidurinės mokyklos suolą: pasėdėti 5
ar 10 parų milicijos rūsiuose, sumokė
ti piniginę baudą.

štai mintys, kuriomis šiandien gy
vena dauguma tikinčio jaunimo: N.
tarnaudamas armijoje, rašo laiške sa
vo draugui:... "Ar tau vis dar neaišku,
ką reikia daryti? . Mesk institutą, pa
lik karjerą ir minkštą vietą kitiems.
To ir be tavęs užteks. Du kunigai su
imti, vadinasi dviejų trūksta, — ma-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKASDr. PAULO KALINAUSKAS
---------------------------------—------------

nęs ir tavęs. Greičiau apsispręsk. Da
bar ne skaniai pavalgyti ir išsimiegoti
reikia, o kovoti. Suprask..."

ADVOGADOS ----------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquits, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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tas Tomais Brazaitis lankėsi Iilkuteke. Perdutodalmias savo ‘įepūdčiuis“ jis na3o, kad
„•darbininkai ten uždirba 5-6 kantus dautgiau negu europinėje Sovietų Sąjungoje
ir galėtų pirkti geriausius spalvotus tele
vizijos aparatus pagamintus Lietuivoje,
naujausius Sony ir Painiaisoniic stereo
Japonijos... jeigu jų būtų 'krautuvėse“.
Kiekvienas kasyklų daribinūinkias er
sunkvežimio vairuotojas galėtų nusipirkti
•vasarnamį, bet daug jų gyvena senose,
dar prieis pirmą kaną iš rastų ręstose ba
kūžėse be vandentiekio ar centrinio šil
dymo.
Irkutskas yra Sovietų Sąjungos bran
giųjų kailių centras ir žiemos metu daug
moterų eina apsipirkti apsivilkę sabalų
kailiais, deja krautuvėse tegali gauti prezervuotas beržų sulos, džiovintų vaisių ii
miltų.
Kartais galima gauti lažinių, rūkytų ar
sūdytų, o sezono metu meškiencs.
Vietiniai organai užklausti teisinasi
trūkumu naminių gyvulių dėl trumpos
vasaros. Kiti trūkumai dar vis verčiama
prieš beveik 40 m. pasibaigusiam karui.
NAUJAS LIETUVOS KATALIKŲ TTG
KOMITETO NARYS
Briuselyje leidžiamas USSR News Brief

biuletenis 'birželio 15 d. numeryje pranešė,
kad Alytaus katedros -vikaras Kazimieras
Žilys (g. 1945) tapo nauju Lietuvos Kata
likų Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto
ii ariu. Jo adresas: 234580, Lietuva, Aly
tus, Panemunėlio 5, tek 51737. Kun. Juo
zas Zdebskis pastaruoju metu nedalyvau
ja komiteto veikloje.
(Elta)

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSF. 6049
R.CapJ*acheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 • Cj. 35

fone: .288-4770
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LIETUVOS ŽIRGAS ANGLIJOJE
Europos žirgų sporto varžybose, kurios
nuo liepos 27 iki 31 dienos vyko Anglijoje
(Hickstead), pirmą kartą dalyvvavo Lie
tuvos jojikai. Varžybose dialyvaivo -dvyli
kos valstybių apie 50 jojikų. Lietuviai buvvo įjungti į Sov. Sąjungos komandą.

'Atlikę ilgą kelionę per Maskvą ir Olan
diją, kur taip pat dalyvavo varžybose, Lie
tuvos arkliai ir jojikai turėjo pernešti ne
paprastus karščius, kurie tomis dienomis
buvo Anglijoje, ir neįprastas sąlygas. Jei
gu jiems nepavyko laimėti kokių nors
prizų, tai nereiškia, kad jie nesistengė.
Abu jojikai Edmundas Klimovas su žirgu
Despotas ir Zigmantas šarka su Fascidu
parodė savo sugebėjimus. Deja, jie negalė
jo prilygti Šveicarijos, Vokietijos, Angli
jos ir kitų Vak. Europos’kraštų profesonalams jojikams, kurie nuolat dalywauja tokios rūšies varžybose, vykstančiose
įvairiose valstybėse.
Abu lietuviai jojikai, prieš atvykdami!
Angliją, laimėjo pirmą vietą Sov. Sąjun
gos čempijonate, kuris nuo birželio mė
nesio vyko Maskvoje. Tik dėl to, kad jie
ten pasirodė geriausiais, jiems buvo leis
ta vykti į tarptautines Europos žirgų spor
to varžybas Anglijoje, čia jie turėjo ne
tik peršokti per aukštas kliūtis, bet taip
pat nujoti greičiausiu laiku.
Mūsų korespondentas, stebėjęs varžy
bas vietoje, rašo:

„Edmundas Klimovas, nors turi rusišką
pavardę, bet programoje buvo įrašytas su
lietuviškomis galūnėmis. Jo žirgas Despo
tas neišrodo blogas. Jojikas, nors jaunas,
bet sugeba jį valdyti. Visur ėjo neblogai,
bet kai priėjo kliūtis, kurios yra viena
nuo kitos vos per du šuoliu, — peršokęs
pirmąją, nesuspėjo pasiruošti šokti antrą.
Ir žirgas savo krūtine ją sugriovė. Sugrą
žintas, peršoko ir antrąją. Bet jau minu
sas.

Lietuvėje išaugintas žirgas „Fascidas“ su jojiku Zigmantu šarka liepos Imėn. pa
baigoje dalyvavo Europos žirgų sporto varžybose Anglijoje (žiūr. E.L. Nr. 30).

Vėliau išjojo Zigmantas Šarka ant Fascido. Jis išrodo sugebąs valdyti žirgą ir
mokąs joti, gražiai ant žirgo sėdėti. Deja,
ir jo žirgas peršokęs per vieną kliūtį, at
sisakė šokti per antrą, stovinčią labai ar
ti. Žirgui atsisakius šokti dar per vieną
kliūtį, kurią buvo sugriovęs Klimovas, jis
buvo elim liniuotas.

Abiejų lietuviškų žirgų atsisakymas
šokti per tą pačią kliūtį rodo, kad jie ne
buvo treniruoti tokioms varžyboms.

Kiekvieną varžybų dieną buvo keičia
mas kliūčių aukštis ir apjojimo laikas.
Geri jojikai apjodavo visas kliūtis per
83-100 sek.

I tai, jau pradžioje rugpjūčio mėn. už
IS GYVENIMO
prašiau Mišias rugpjūčio 27 dienai,
KAIP KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI
nes išpuolė artimiausias sekmadienis.
BŪTI PASIRUOŠĘS MIRČIAI
Ir, štai, tą dieną turėjau svarbiausią
Mirtis - tikrai yra tokia kaip va
krizę — ir atsidūriau ligoninėje.
gis, nes niekas nežino nei dienos nei
Dėkpju kun. P. Rukšiui, kuris pain
valandos, kada tai atsitiks.
formavo dalyvaujančius to sekmadėePavyzdžiui ir mano širdies smūgis,
nio mišiose apie mano padėtį ir pa
kurio mažiausiai aš laukiau.
prašė visų pasimelsti už mano sveika
Su širdimi didesniu problemų nie
tą. Tikiu, kad Dievas tų maldų išklau
kad neturėjau, tik štai ramiausiai be
sė: aš esu gyvas ir be skausmų, tik
sėdint, skaudžiausias smūgis tiesiogi
labai nusilpęs, kaip paprastai visi ligoniai j širdį ir vėliau j krūtinę: pasipy
nys po sunkios ligos.
lė kraujas — ir galėjo būti staigiausia
Kiekvienam ligoniui begaliniai yra
mirtis; tik, dėkui Dievo mielaširdingusvarbu moralinė ir dvasinė užuojauta.
mui ir pasišventusių specialistų dakta
Turiu pasakyti, kad šitos artimo mei
rų ir kitų tarnautojų gerai priežiūrai
lės šilumos tikrai netrūko. Pasigirdo
ir pastangom, aš jau sugrįžau j namus. malonūs ir nuoširdžiausi linkėjimai,
Nuolat dar vykdamas įvairiems patikri telefonais, net iš Siaurės Amerikos,
nimams ir iki 11 d. Spalių mėnesio
Rio de Janeiro, Santos ir kit., o čia
priverstas laikytis didelės dietos, ramu vietoje jau sunku ir besuskaičiuoti.
mo ir poilsio.
Netrūko ir asmeninių apsilankymų,
įdomus supuolimas: kaip tik ruo
kad nebežinau nei kaip visiems ir atsi
šiausi sukakčiai- mano 84 metų, kurie
dėkoti už tokią artimo meilę kurios
įvyksta 1 d. rugsėjo. Atsižvelgdamas
sunku buvo ir besitikėti.

Reikia pažymėti, kad Maskvos Olim
piadoje 1980 metais, kai kaikurios Vaka
rų valstylbės boikotavo žaidynes, Sov. Są
junga buvo laimėjusi aukso medalius jo
jimo sporte.

Lietuviai jojikai, nors ir nieko nelai
mėjo Europos jojimo varžybose, tikriau
siai grįžo į namus patenkinti. Jie pirmą
kartą dalyvavo Europos pirmenybėse ir
pirmą kartą pamatė Angliją. Juos lydėjo
treneris A. Vaitkevičius.
d. b.

Dar bebūdamas ligoninėje gavau
laišką net iš mūsų visų mylimo kun.
Antano Saulaičio, kuris dabar randa
si Romoje. Tiesa, kun. A. Saulaitj
myli visi, seni ir jauni, bet ir jis ne
užmiršta tų, kurie ir jam yra dėkingi
už jo darbus ir nuopelnus mūsų ko
lonijoje.
Ačiū taip pat gerb. klebonui kun.
Pr. Gavėnui, kuris pats sirguliuoda
mas, atnešė man į namus šventą Os
tiją, kaip tik rugsėjo 8-tą, Panelės
Švenčiausios Siluvinės dieną. Rytojaus
dieną jis pats, klebonas kun. Pr. Ga
vėnas, jau buvo paguldytas ligoninėj,
taip pat su širdies problema. (Ačiū
Dievui, kad ir jis jau namie).
Tegul visiems, bet kokiu būdu ma
ne prisiminusiems ir užjautusiems, ge
rasis Dievas atlygina, laikydamas juos
savo globoje ir suteikia jiems daug,
daug sveikatos ir ištvermės gyvęnime.
Ir kad niekuomet jų širdyse neūžgęstų ta artimo meilės šiluma.
Kapitl Juozas Ciuvinskas
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NAUJOS KNYGOS
Dr. DOVAS ZAUNIUS
Negausi lietuvių ibibgirafiniai-->memuarinė literatūra praturtėjo dar vienu, vertin
gu veikalu. Tai 1982 metais Amerikoje
išleista dr. Alberto Geručio knyga „Dr.
DOVAS ZAUNIUS, Mažosios Lietuvos
sūnus, Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės užsienio redkalų ministras“.
Dr. A. Gerutis yra vienas iš nedaugeLio plunksnos danbininkų, kurie turi rei
kalingais kvalikacij’as tokiai knygai para
šyti: jis daug metų artimai bendradarbia
vo su dr. D. Zaunium, dirbdamas Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos tarny
boje; jais turėjo (priėjimą prie užsienio rei
kalų (ministerijos ir kitų įstaigų dokumen
tų, ir pagaliau, jis žinojo Nepriklauso,,
mos Lietuvos užsienio ir vidaus reikalų
problemas.
Dovas Zaunius gimė 1892 m. birželio
19 d. susipratusių mažlietuviu šeimoje
Pokaičiuose, tuo laiku vokiečių valdomo
je Mažojoje Lietuvoje. Išėjęs teisės moks
lus ir įgavęs doktoratą 1917 m. Karaliau
čiaus universitete, 1919 m. sausio 15 d.
pradėjo dirbti Lietuvos užsienio reikalų
mi.Jsterijoje. Po vienerių metų, t.y. 1920
m. vasario 8 d. jis buvo paskirtas Lietu
vos diplomatiniu atstovu Latvijoje. Dar
vieneriaás metais vėliau (1921 m. sausio
mėn.) dr. D. Zaunius priima pasiuntiny
bės tarnybon jauną Rygos lietuvių gim
nazijos mokinį Albertą Gerutį. Nuo čia
prasideda tarp šios knygos autoriaus ir
dr D. Zauniaus ilgalaikė pažintis, kuri
išvedė Albertą į žumalizmą ir kiek vė
liau į 'diplomatinę tarnybą.
Būdamas Lietuvos pasiuntiniu Rygoje,
dr. Dovas Zaunius dalyvaudavo įvairiose
tarptautinėse konferencijose, vykusiose
kituose kraštuose. 1923 metais jis buvo
(perkeltas Lietuvos pasiuntiniu Cdkoslo
vakijon, o vėliau prie Tautų Sąjungos Ženevon.
(Po 1926 m. gruodžio 17 dienos pervers
mo dr. D. Zaunius perkeliamas aukštoms
pareigoms užsn. reik, ministerijoje, Kaune
Nuo 1929 m. lapkričio 8 d. jis gauna už
sienio reiklių ministro portfelį,' kurtį lai
ko per keturis audringus metus iki 1934
m. birželio 12 dienos.
Per visą nepriklausomybės flfaiklotaiipį
Lietuva turėjo dvi svarbiausiais užs. politi
kos problemas: ‘Klaipėdos ir Vilniaus. Viel
ini kaimynai (vokiečiai1) turėjo pretenzijų
’į Klaipėdos kraštą, o kiti (lenkai) buvo
pagrobę Vilnių. Todėl ir dr. A. Geručio
•knygoje daugiausiai vietois ynai skirta dr.
Dovo Zauniaus veikiai tuose frontuose
apraišyti.

Su Baltijos kaimynais — latviais ir es
tais — Lietuva nuosekliai siekė artimo
bendradarbiavimo, o dr. Dovas Zaunius
savo ministeriavimo laikotarpyje ruošė
dirvą Baltijos santarvei.
Su tolimesnėmis valstybėmis taip pat
buvo siekiama draugiškų santykių. Tad
1928 m. gruodžio 9 d. 'buvo pasirašyta
draugystės sutartis su Afganistanu, o
1930 m. sausio 13 d. panaši sutartis su
Persijia ir 1930 m. rugsėjo 17 d. — su
Turkija.
Su Sov. Sąjunga Lietuva neturėjo tie
sioginių sienų. Maskva dažnai užtardavo
Lietuvą ginčuose su lenkais ar vokiečiais,
tad ir pavojaus iš Sov. Sąjungos lyg ir
nematyta. Atrodo, kad per visą nepriklau
somybės laikotarpį Lietuva nebuvo pa
reiškusi Maskvai nei vieno protesto dėl
komunistų agentų apmokymo Sov. Sąjun
goje ir jų siuntimo į Lietuvą. Nieko nebu
vo sakoma dėl iSovietų dviveidės politi
kus Lietuvos atžvilgiu. Dr. D. Zaunius
tik vieną kartą buvo nuvykęs į Maskvą,
Sov. Sąjungą mažiai pažinojo, o rusų kal
bos buvo vos pramokęs. Todėl šioje kny
goje santykiams su Sov. Sąjunga yra
skinta -labai mažai vietos.
Tačiau- pats knygos autorius, dabar
jau turėdamas ilgalaikį diplomatinį paty
rimą, ir gerai išstudijavęs Lietuvos san
tykių su Sov. Sąjunga istoriją, apie anks
tyvesnlį laikotarpį teisingai sako:
Jeigu 1920 m. vasarą Raudonajai ar
mijai būtų pavykę sužlugdyti Lenkiją, ir
lenkai, prancūzų padedami, nebūtų pasie
kę „stebuklo ties Visla“ (t.y. sustabdyti
sovietų .kariuomenės .veržimosi į Lenki
jos gilumą), tai vargu ar būtų atsilaikiu
sios nepriklausomos Baltijos valstybės.
Paglemžusi Lenkiją ir pavertusi ją .so
vietine respublika, Maskva, nepaisydama
pasirašytų taikos sutarčių (ką Leninui ir
jo įpėdiniams reiškė pasirašytosios sutar
tys?), neabejotinai, vėl būtų .atsigręžusi
prieš Baltijos valstybes. (231 p.).
Kaip sako dr. A. Gerutis, Klaipėdos
krašto problemą sukomplikavo 1926 m.
gruodžio 17 d. sukilimas, po kurio Lietu
voje atsisakyta parlamentarinės santvar
kos, o Klaipėdos krašte, pagal konvenciją,
turėjo būti takia santvarka. (199 p.)
Pašventęs savo knygos didžiąją dalį
Klaipėdos krašto ir mtežiietuvių proble^
moms, dr. A. Gerutis randa panašumo ir
Vilniaus problemoje. Jis sako (497 p<):
Pagaliau, o pats Vilniaus laikinis nete
kimas ar nebuvo žymia dalimi pasėka to
paties mūsų tautos nutautinimo ir nu
tautėjimo proceso, kuris vyko ir Mažojo
je Lietuvoje? Atseit, ne vien tik Želi
govskis ir Pilsudskis yra kaitas dėl Vil
niaus krašto užgrobimo Savo vaidmenį
attiko ir patys to krašto gyyentojiai.

Dr. A Geručio knyga apie dr Dovą
Zaunių netik visapusiškai! įvertina buvu
sio užsienio reikalų ministro darbus, bet
taip pat nurodo jo ypatingus gabumus
Būdamas pagal išsimokslinimą juristas,
jis gerai nusimanė ekonominėse proble
mose, pasižymėjo administraciniais gabu
mais ir buvo geras politikas.
■Dr. Dovui Zauniui teko pasitraukti iš
užsienio reikalų ministerijos 1934 metelis,
turbūt atsiradus reikalui pakeisti Lietu
vos užsienio politikos kursą. Ministru bu
vo paskirtas Stasys Lozoraitis, o dr. D.
Zaunius tapo Valstybės Tarybos nariu.
Nuo 1936 m. vasario 20 d. jis išėjo iŠ Ta
rybos ir buvo išrinktas į Lietuvos Banko
valdybą. Tuo pat laiku jis buvo paskir
tas ir naujai įsteigtos Valiutų komisijos
pirmininku.
Mirė dr. Dovas Zaunius 1940 m. vasa
rio 22 diena, eidamas savo amžiaus 48
metus, vos kelis mėnesius prieš didžiąją
Lietuvos katastrofą.
Dr. Dovas Zaunius buvo taip pat žymus
visuomenės veikėjas: nuo 1935 m. jis dir
bo Vilniaus Vadavimo Sąjungos centro
vaidyboje, buvo Vilniaus instituto iždinin
ku, skaitė paskaitas, dirbo Lietuvos Va
karų sąjungoje. Kultūros fonde ir kt. Bu
vo taip pat Ekonominių Studijų draugi
jos narys.
Knygos pabaigoje dr. A. Gerutis patie
sia tris dr. D. Zauniaus straipsnius anų
laikų aktualiausiais klausimais1: Lietuvos
— Lenkijos santykiai, Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos visuomenės santykiai, ir
Du Lietuvos užsienio politikos dešimtme
čiai. Pastarajame dr. D. Zaunius Nusakė
Lietuvos užsienio politikos nemirštamus
siekimus:
sudaryti su kitomis valstybėmis to
kius interesų bendrumo ryšius, kurie bū
tų tinkama bazė priaugti prie mūsų tau-.
tos siekimų Įgyvendinimo ir kartu laiduo
tų mums bent tiek saugumo, kad iš bend
rojo valstybių saugumo rato niekas Lie
tuvos nebegalėtų išskirti. (559 p.)
Dr. A. Geručio knyga tai netik dr. D.
Zauniaus biografija. Ji yra kartu ir Lie
tuvos diplomatinės istorijos labai reikš
minga dalis, šiais laikais, kada okupuo
toje Lietuvoje istorikai yra .priversti fal
sifikuoti Lietuvos praeitį, yra būtina lais
vajame pasaulyje skelbti tiesą. Lietuvių
visuomenė už šį ir už kitus jo darbus dr.
A. 'Geručiui turi būti labai dėkinga.
Knyga yra gražiai išleista ir įrišta į kie
tus viršelius. Aplanką puošia puikus dr
Dovo Zauniaus portretas.
J. Vilčinskas
Dr. Albertas Gerutis, Dr. DOVAS ZAU
NIUS 565 psl. knygą 1982 m. išleido
„Viltis*, Cleveland, Ohio, JAV. Tiražas
500 egz., kaina 6 dol.

PARDUODAME

t Kas bėga ftub lietuviškos špato*
dos, bėga toao SàVo tautos

PARDUODAMAS

automobiliams

vertingas sieninis

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm
Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją,
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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SKYDELIUS su grandinėle raktams
LIPINĖLIUS - adesivos
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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VI PLB seimas. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Petras Vileišis (JAV), Stasė Baitus (Belgija), Leopoldas Stankevičius (Argentina),
Vytautas Bukevičius (Australija), Gintaras Aukštuolis (PLJS), Daina Kojelytė (PLB vaidyba), dr. Petras Kisielius (Seimo komi
teto pirm.), dr. Antanas Razma (II PLD Vyr. kom. pirm.), Algis Raulinaitis (Seimo pirm.),
Vacys Kleiza (PLB pirm, pava
duotojas), Bronius Nainys (Pasaulio lietuvio red.), Vytautas Kamantas (PLB vald. pirm.), dr. Juozas Sungaila (Garbės teismo
pirm ). Joana Kuraitė-Lasienė (Kanada), Jaras Algis (Didžioji Britanija), dr. Antanas Butkus (JAV), Antanas Juodvalkis (JAV),
Jonas Tatarūnas (Brazilija), dr Antanas Kušlys (Šveicarija), kun. Alfonsas Bernatonis (V Vokietija). Ričardas Bačkis (Prancū
zija) Vytautas Dorelis (Uruguajus)

Kazys Bobelis ir inž Vytautas Ka
mantas, užkopę ant Seimo Prezidiu
mo scenos, padavė viens kitam savo
dešinę ranką ir tokiu būdu simboliš
kai prieš viso Seimo plenumą pareiš
kė savo bendros valios nusistatymą
vieningai dirbti lietuvybės naudai «r
labui.

IS KELIONĖS PO LIETUVIO
KOLONUAS:
Atvykus j Detroito miestą, Henri
kas Valavičius su žmona Janina aplan
kė vietos lietuviu katalikų parapiją,
kur sekmadienį, š.m. liepos mėnesio
31 dieną, išklausė mišių parapijos bažia kaip ir kitose lietuvių
parapijose, po pamaldų parapijonys
susirenka į bažnyčios salę, kur vaišina
si kava ir praleidžia laiką, bendrauda
mi savo tarpe ir rūpindamiesi koloni
jos reikalais. Čia yra užmezgami ry
šiai ir atnaujinamos pažintys su savais
ar su atvykusiais iš svetur, taip kaip
šį kartą su svečiais iš Brazilijos, ku
rie buvo labai širdingai priimti ir pa
kviesti dar tą pačią dieną dalyvauti
Ç

Dra. HELGA HERING ė
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS

SENHORAS

į

<
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| šios programos transliaciją, š.m.
rugpiučio mėnesio 5 dieną, taip patbuvo pakviestas Henrikas Valavičius,
kuris atsakė j Antano Zaparacko pa
tiektus klausimus apie savo kelionę.
Ta pačia proga pasveikino Detroito
apylinkių lietuvius Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės vardu, pakviesdamas juo
daugiau klausytojų apsilankyti Brazi
lijoje. Antano Zaparacko transliuoja
mai programai asistuoja panelė Viole
ta Abariutė, pagelbėdama transliaci
jos koordenacijos eigą.
LIETUVIŲ UŽUOJAUTA KORĖJAI

Lietuvos Socialdemokratų Partijos Už
sienio Delegatūra gavo Korėjos socialistų
partijos oranešimą apie rugsėjo 1 d. 'įvy^
kusį prie Sachalino salos sovietų karinių
lėktuvų puolimą prieš Korėjos keleivinį
lėktuvą, 'kuriam kritus žuvo 269 žmonės.
Korėjietei ai prašė bendradarbiavimo pa
smerkti sovietų tarptautinį nusikaltimą.
LSDP Užsienio Delegatūra, atsakydama
Korėjos socialistų (partijai į tą laišką, pa
reiškė gilią užuojautą dėl tragedijos ir
kartu priminė, kad sovietai dar prieš 43
•netus okupavo mūsų kramtą ir nuo to lai
ko Lietuvoje įvykdė daug' žiauryMų,

,------ ESCOLA SOFIA
į

CRIANÇAS

Rua Quartím Barbosa, 6 — B. do Limão
Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

Detroito BALFO 76 skyriaus suruoš
toje gegužinėje, kur įvyko česio ir
Onos Šadeikų žalumynuose ir gėlėse
paskendusioje sodyboje Farmington
Hills miestelyje netoli Detroito.
šios geguži hrèss metu abu svečiai
susipažino su dideliu Detroito kolo
nijos veikėju Antanu Zaparacku, ku
ris yra vietos lietuviškos radio progra
mos "Radio Valandėlė - Lithuanian
Melodies" direktorius, kuriai vado
vauja jau per 20 metų. Per šią ilgą
metų eilę Antanas Zaparackas pasižy
mėjo netik kaipo lietuviškos progra
mos redaktorius, bet taip pat kaipo
radialistas, tai yra, radio stoties savi
ninkas. Prieš keletą metų aštuonioli
kos įvairių tautinių grupių atstovai,
jų tarpe ir lietuviai, nupirko Detroi
to radio stoties "WPON AM PON
TIAC" akcijas, ir dabar eksploatuo
ja šią stotį po bendra savo administeacijos atsakomybe, į kurios direkto
rių sąstatą įeina Algis Zaparackas,An
tano sūnus, kaipo atstovaujantis lie
tuviško kapitalo dalį.

Į®

COSTURA E MODEIA0ÉM A
KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Penktojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai Trento universitete, Kanadoje, suvažiavę iš vienuolikos
Nuotr. R. Pavilanio
kraštų ir pasiruošę dalyvauti studijų dienose

JAUNIMO KONGRESAS. TRUKĘS
DVIDEŠIMT KETURIAS DIENAS

iškilmės dalyvius: Sveikino: Australi
Talentų vakaras
jos - Birutė Prašmutaitė, Argentinos
Liepos 2 d. "Bismarck" viešbutyje,,
— Alicija Mikučionytė, Urugvajaus —
Atidarymas, talentų vakaras, dailės
Čikagos miesto centre, įvyko jaunimo
Antanas Sleivys, Brazilijos — Sofija
paroda, stovykla, studijų dienos, iš
kongreso talentų vakaras. Jam suma
vykos, ambasadų lankymas, pamaldos... Žūtautaitė, Kolumbijos — Kęstutis
niai vadovavo "Antro kaimo" akto
Slotkus, JAV — Rasa Kaminskaitė,
riai, įdomiai jpindami humoro tarp
Pradėjome Čikagpje
Kanados — Zita Bersėnaitė, Britanijos
talentų pasirodymų. Dalyvavusiem il
— Vidas Puodžiūnas, Prancūzijos —
1983 m. liepos 1 d. iš 11 pasaulio’
gai nepamirštamas bus kartu dalyva
Jolanta Vaičaitytė-Goutt, V. Vokieti
kraštų suvažiavo Čikagon lietuvių jau
vęs "ponas Kišenvagis" bei garsusis
nimas svarbiam įvykiui — V. Pasaulio '• jos — Lidija Kairytė. Pavėlavęs atvy
"ponas Kritikas". Labai įdomiai pasi
Lietuvių Jaunimo Kongreso atidary- j
ko Italijos liet Jaunimo atstovas —
rodė mimikas Paulius Rajeckas iš Niu
Saulius Kubilius.
mui Chicago Circle, University of IHi-í
jorko, ypač jautriai atvaizdavęs tipiš
Pagrindinę dvilypę paskaitą skaitė
nois patalpose. Salėn susirinko per
ko išeivijos lietuvio turisto kelionę į
Kęstutis Slotkus iš Kolutnbijos ir Ra
500 jaunų ir vyresnių lietuvių. Pro- ;
Lietuvą trimis vaizdais: ėjimu per
gramos vedėjos pareigas atliko Ramu/
sa Lukoševičiūtė- iš Kanados tema:
muitinę, susitikimu su giminėmis, blo
"Jaunimas vienybėje su kovojančia
té Kemežaitė iš Čikagos. Invokaciją į
tauta — prieš kokius uždavinius stoja gu sapnu ir patekimu j sovietinį ka
sukalbėjo vysk. V. Brizgys. Scenoje q
išdėstytos kėdės, ant kurių buvo iŠkcj^
mės? " K. Slotkus pabrėžė ryšį su tau lėjimą. Taip pat gerą įspūdį padarė
jauna Kanados pianistė Veronika
ta ir reikalingus elementus tautiniam
binti politinių Lietuvos kalinių var- \
Krausaitė iš Kalgario, paskambinusi
išlikimui. Antroje dalyje R. Lukoševi
dai — tai jaunimo kongreso garbės
čiūtė išdėstė aktyvaus lietuvio jaunuo iš savos kūrybos. Gražiai pasirodė iš
svečiai. Jie pagerbti minute tylos.
Australijos dainininkės, iš JAV — šo
lio bruožus, nurodydama, kokių kva
Sveikinimus pradėjo praėjusio IV
lifikacijų jieškoma asmenyje, kuris tik kėja, iš V. Vokietijos — dainininkas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongres;
su gitara.
tų lietuviškai veiklai, vykdančiai išei
rengėjų komiteto pirm. Andrisis šra
Po talentų vakaro įvyko jaunimo
vijos uždavinius ryšium su pavergta
tas iš V. Vokietijos. Pasveikinęs pel
šokiai "Bismarcko" viešbutyje, kuriuo
teūtą tauta.
davė V Pasaulio LJ Kongreso rengiu
se dalyvavo labai daug jaunimo.
Po akademinės dalies buvo rodo
komiteto pirminikkei Violetai Abafumas skaidrių montažas iš praėjusių
tei iš Detroito tradicinį plaktuką. į
\
Liepos 3 d. jaunimo atstovai iš
jaunimo kongresų nuo pat pirmojo
Plaktuko trinktelėjimu oficialiai pridė
įvairių kraštų aktyviai reiškėsi pamal
S. Amerikoje iki dabartinio, sugrįžu
tas jaunimo kongresas.
dose skaitymais bei aukų nešimo prosio š. Amerikon. Gaila, kad pasibai
V. Abariutė sveikinimo žodyje
. cesija, parašų rinkimu Lietuvos politi
gus paskaitoms pušė dalyvių atsistojo
džiaugėsi dalyvaujančiais iš 11 kragų
' fiių kalinių byloms remti (organizavo
ir išvyko. Mat Pasaulio Lietuvių Die
ir priminė šio kongreso pagrindine,
Lietuvos Informacijos Centras Niujor
nų pasamdyti autobusai iškeliauja nu
mintį: suprasti iš kur esi kilęs, kad
ke).
statytomis valandomis, o iš kitų kraš- /
žinotum kur eiti. Kiekvieno krašto at
Visą savaitę prieš jaunimo kongre
tu atvykę priklausė nuo jų.
stovui teko proga trumpai pasveikinti
so atidarymą Čikagoje vyko jaunų
menininkų paroda Chicago Circle,Uni
versity of Illinois patalpose. Tai irgi
svarbus įnašas j Pasaulio Lietuvių Die
nų renginius, tačiau nesulaukęs atitin
|
GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA
«
kamo dėmesio. GJP

I Geriausia dovana: ‘
‘
I
|

UŽSAKYKITE *MŪSl| LIETUVĄ’ į,
GIMINĖMS - DRkUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
Šią brangią dovaną jieprisimins 50 kartų — visus metus

|
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Važiuojame stovyklon

šešta valanda ryto. Lynoja, vėsu.
Gausus būrys mažai miegojusio jauni
mo su savo lagaminais prie Čikagos
Jaunimo Centro laukia autobusų, ku-
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ne juos nuveš j kongreso stovyklą.
Nuotaika gera. Visi tikisi kad stovyk
la bus smagi. Daugumas kalba apie
miego trukumą ir galvoja, kad auto
buse išsimiegos.
Pagaliau visi sulipa j autobusus. Ke
liautojų sąrašai patikrinti — nieko ne
trūksta. Kelionė ilga, be nuotykių.
Kaikurie miega, kiti tyliai šnekučiuo
jasi.
Autobusams sustojus, visi išlipa pa
valgyti. Grįžta pilni naujos energijos*
ir prasideda dainos, pakyla nuotaika.
Pasklinda gandas kad stovykla nebe
toli - galų gale. Pagaliau autobusai
privažiuoja prie Oberlino kolegijos,
bet turi dar kartą apvažiuoti aplink
miesteli nes iškaba "Sveikiname atvy
kusius j V PLJ Kongresą" ,dar nepa
kabinta.

Nuoširdžiai sveikiname
Švento Kazimiero parapijos kleboną
KUNIGĄ PRANĄ GAVĖNĄ
švenčianti 65-tą gimtadienį Ir jam linkime
iš širdies geros sveikatos, ištvermės ir stiprybės
sunkiame religiniame ir tautiniame darbe.
Sv. Juozapo Vyrų Brolija
■SS

stovyklautojų dar trūko miego, šo
kiai neilgai tęsėsi — stovyklą apgau
bė tyla.

Prasideda darbai
... Triukšmas, kažkas beldžiasi j
duris. Kažkur girdisi triūba. Nejaugi
jau reikia keltis? Atsikėlę stovyklau
tojai iš Dzūkijos ir Augštaitijos kelia
vo j Vilnių valgyti. Ir vėl maistas
toks skanus — tiesiog sėdėk visą die
ną ir valgyk. Bet jau reikia eiti į/ė/ėliavų aikštę vėliavų iškėlimui ir pra
nešimams. Iš čia visi išsiskirstė j bū
relius arba j paskaitas, kurias antra
dienį, "Lietuvių kilmės dieaą", skai
tė Dovas Šaulys ir Tomas Dundzila.
Po pietų (per kuriuos tie, kurie
norėjo, išmoko minkštus ledsis me
niškai įdėti j dūdeles, o kiti persival
gę) ryto programa buvo pakartota..
Vakarienei pasibaigus ir nuleidus
vėliavas, Aušros Vartus pripildė juo
kas — vakarinę programą atliko

Vieni Dzukijon, kiti —
Augštaitijon
Išvargę keliautojai susirikiuoja prie
registracijos stalų ir kantriai laukia ir
laukia... Tie, kurie užsiregistravę, pra
neša savo draugams, kad jų kamba
rys Dzūkijoj, o kiti gyvens Augštaitijoj, bet visi laukia Kaune, o daugu
mas - nebucę Lietuvoje. Kaip atras
vieni kitus?
Vos spėję susidėti savo daiktus, vi
si renkasi vėliavų aikštėje stovyklos
atidarymui ir Mišioms. Prasideda lie
tus, ir iškilmingas atidarymas perkialiamas Palangon.
Po atidarymo stovyklautojai eina j
Vilnių vakarienei, kur lieka nustebin
ti maisto pasirinkimu, skanumu ir
kiekiu. Jau tada žino, kad šioj sto
vykloj pridės svorio, bet mano, kad
gal tik pirmą dieną bus toks geras
maistas.

(bus daugiau)

Savaitei bėgant...

Vakarinė programa —
Aušros Vartuose
Via susipažino su stovyklos vado
vais ir mokytojais. Dalyviai iš visų
kraštų apibūdino savo kraštus, beke
liaudami su "stebuklingu kiaušiniu".
Per keletą valandų, apkeliavę Lietuvą
ir susipažinę su pasaulio kraštais,kur
gyvena lietuviai, stovyklautojai nužy
giavo j Tauro Ragą šokiams. Kadan
gi šokiai vėlai prasidėjo ir daugumai
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ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

Km, Pųglisi, 550
(Esq. da Rua Buenos Aires)
^GUARUJĄ
Fgnfr 86-6788
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Alt. D. Petraitis

Kur tik paskaitysi mūsų spaudą, beveik
visur rasi kritikas jaunimui. Jaunimas nuto
lęs nuo tautiškumo, jaunimas nekalba lietu
viškai, jaunimas nesirodo mūsų programose.
Nemaaau daryti jokių išvadų, ar padėti jau
nimo kritikoms darr rasti daugiau ko nors,
ko jaunimas nedaro. Be abejo, visos kriti
kos turi tam tikrą dalį tiesos. Kartais toji
tiesa taip atrodo, žiūrint iŠ vieno taško. Tai
gi, Šiandien apie tai nekalbėsima
Prisipažinsiu, kad ir aš kartais esu susirū
pinęs, galvodamas apie ateitį ir apie mūsų
kolonijos reikalus. Bet kas iš mūsų tuo nė
ra kartas nuo karto pagalvojęs? Dažnai at
rodo, kad viskas tamsiomis spalvomis nuda
žyta ir nieko giedresnio nesimato. Tačiau
dažnai šiuos tamsesnius momentus perbėga
nenumatytas giedras spindulys.
Apie tokį spindulį, kurį pastebėjau pas. kutini u metu, kaip tik ir noriu pasikalbėti.
Reikalas eina apie spaudą ir rašeivas.

Paskutiniu laiku pastebėjau “Mūsų Lietu
voje“ vieną naują skyrelį: “ATEITININKU
ŽfidBšS“. Kai jis pirmą kartą pasirodė, be
veik nepastebėjau. Pagalvojau, kad tai vien
kartinis kokio nors tos draugijos susirinki
mo platesnis aprašymas. Dabar žiūriu, kad
vis dažnrau tas žodis ėmė pasirodyti mūsų
savaitaaščio puslapiuose. Negali būti, kad
jaunimas tiek pajėgus lietuviškai rašyti? sau vienas galvojau. Pasiėmiau todėl savo
archyvą ir permečiau akimis, kuomet tas
puslapis prasidėjo. Pasirodo, kad nuo gegu
žės pabaigos. Dar išėjo birželio mėnesyje
du kart, vieną kartą rugpiūčio mėnesyje ir
kartą rugsėjo vidury.
Tokia maloni staigmena, kad net nesino
ri tikėti. Tie jaunuoliai rašo gana gerai,
duoda įdomių minčių, pasisako įvairiais rei
kalais, o kas svarbiausia rašo lietuviškai.
Matau, kad turi savo darbo grupę. Redakci
ja priklauso Sofija Žūtautaitei, Douglui
Sattižiui ir Markui Saukai. Tarp įvairių ra
šinėlių mačiau dar pavardes Stasio Žutau
to, Onos Tatarūnaitės, Roberto Saldžio,
Andriaus Valavičiaus, Nilzos Guzikauskaitės ir net iŠ toliau Sandros Saldytės Mažei
kienės pasisakymas.
Tai toks pragiedrulys sunaikina bet ko
kį pesimizmą. Atseit, mes jau galime tikė
tis sau spaudoje vietinės pagalbos iš jauni
mo pusės. Ir iŠ taip visur kritikuoto jauni
mo pusės.
Labai ir labai daug metų atgal, dar bū
damas gimnazistas, skaitydavau “Ateities
spindulius“, ateitininkų moksleivių leidinį.,
Juose kartas nuo karto pasirodydavo įvai
rūs straipsnęliai^kūnnėliąį, taip sakant,
pirmieji rašytojo žingsniai. Vėliau jie stip
rėjo, didėjo. Po metų kitų jau visai gerai
kūriniai užimdavo savo vietą spaudoje. Be
veik visi mūsų dabartiniai rašytojai pradė
jo savo kelią tuose “Ateities spinduliuose“
ar kuriame kitame jaunimo leidinyje, kaip
“Šaltinėlyje“ ar kitur. Be pirmų Žingsnių
gal nebūtų buvę nė tų rašytojų, kuriais di
džiuojamės šiandien.
Ar man galima pasvajoti? O gal kartais
ir iŠ šitų pirmųjų pasirodymų ateityje atsi
ras rašytojų, žurnalistų iš jaunosios kartos?
O kam padėkoti už tai? Jeigu neklystu,
už šio darbo stovį kun. J. Šeškevičiaus ty
li veikla. Jis daug metų vadovauja ateitinin
kams. Jo darbo vaisiai jau ima bręsti.
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MŪSŲ ŽINIOS
PIRMOJI SIU METU PAVASARIO

Šventė Lituanikoje
Spalio (outubro) N. S. Aparecida
Šventė ir "feriado" 12 d.
Išvažiavimas 7:30 vai.
10 vai. Procesija
Varpinės pašventinimas
Sv. Mišios
Antrojo senelių kaimo namuko pa
šventinimas.
Pirmoji Senelių kaimo gyventoja
bus p. Petronėlė Draugelytė-Vosylien>
12 vai. Šventės pietūs
16 vai. kava
Visi kviečiami dalyvauti.
Bileetai autobusui ir pakvietimai
pietums, Vila Zelinos Klebonijoje
telef. 63-6976, pas A. Rudį telef.
216-7880 ir pas Sv. Juozapo Bendru»
menės valdybos narius.
LIETUVIŠKOS krikštynos

Sveikiname

į
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65-to gimtadienio proga (X.11 d.)
ir prašome Dievo geros sveikatos, tvirtybės ir
ryžto toliau musų tarpe dirbti religinį bei kultūrinį darbą.
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ML-vos bendradarbiai
Šv. Kazimiero parapijos kunigai
’r paupiečiai

STEPAS NARUŠIS, kuris su žmo
na Salome talkininkauja ML-vos iš
Po ilgesnio laiko V. Anastazijo lie
Šiuo laikotarpiu iki rugsėjo 30 d.
siuntinėjime, praeitą pirmadienį atšven
tuviai vėl turėjo progos susitikti ir
tai ne laidotuvėm, bet linksmai progai: prie Šalpos Ratelio prisidėjo savo įna tė 81-mą gimtadienį. Sekmadienį po
šu:
nia Salome atnešė naujai pražydusių
krikštynom. N. S. de Lapa bažnyčio
Jonas Jakatanvisky
Cr. 7.000,00
nuostabiai gražių lelijų koplyčios alto
je praeitą sekmadienį buvo pakrikšyyDzidorius Saulytis
Cr. 1.000,00
riui papuošti. Lietuviškų pamaldų da
tas Vandos ir Reinaldo Putvinskių pir
B L Sąjunga - Aliança Cr.20.000,00
lyviai sveikino sukaktuvininką ir už
magimis sūnus RODRIGO.
jį meldėsi.
Šalpos palaikytojams lai Viešpats
Krikšto tėvai buvo Maria ir Rober
Šią savaitę gimtadienius švenčia
gausiai atlygina .
tas Streitas. Krikšto sakramentą sutei
taip pat Ona Sinkevičienė. Antanas
kė kun. P. Rukšys. Bažnyčioje dalyva
Golskis ir Povilas Buitvydas kuriam
SKAUTU ARBATĖLĖ
vo gražus būrelis tautiečių ir vietinių
šeštadienį, spalio 8 d. sukaks 80 me
Vandos bei Reinaldo draugų.
Spalio (outubro) 22 d. numatyta
tų.
Po krikštynų visi nuvyko j Vacio
skautų ARBATĖLĖ su lošimais šv.
Visus sveikiname/
ir Severos Putvinskių namus pietums
Kazimiero p-jos salėje.
— Churrasco. Nelauktas ir dosniai šv.
Palangos skautai kviečia tautiečius
Petro palietas lietus truputį sutrugdė
dalyvauti.
visus, bet nepakeitė geros nuotaikos.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Neužilgo apstojo lietus ir svečiai vaiši SKAUTU LOTERIJA
Leonas KRIAUClLINAS Cr. 6.000,00
nosi iki vėlaus vakaro.
Lapkričio (novembro) 5 d. įvyks
Cr. 10.000,00
Eduardas UMARAS
Sveikiname naują mūsų parapietį.
skautų ruošiama LOTERIJA - RIFA Juozas VALUTIS
Cr. 5.000,00
(pela Loteria Federal). Leidžiama loCr. 7.000,00
Povilas PIPIRAS
terijon didelė, graži lėlė, lietuviškais
Cr. 4.200,00
Vladas GAVĖNAS
rūbais.
Pelnas
skiriamas
lietuvių
skau

Cr. 4.000,00
POVILO BUTVYDO sveikata paValentą DAMAS
tų
veikimui
paremti.
blogėjo. Praeitą ketvirtadėenį jj aplan
Cr. 5.000,00
Vilius G IŽAS
Bilieto
kaina:
Cr.300,00.
Galima
kė kun. P. Rukšys ir suteigė Ligonių
Cr. 5.000,00
Belkiss RABELLO
įsigyti
pas
skautus.
sakramentus. Jau beveik 7 mėnesiai
Carlos e Domicėlė
GRIŽO IŠ MEKSIKOS
kai Povilas Buitvydas guli Sta. Isabel
ČEPUKAS (suplem.) Cr. 2.000,00
ligoninėj Cantareiroj.
Grįžo iš Cidade do México p. Spfija Pilipavičienė, kur išbuvo pas savo
JONAS PAUKŠTYS nelabai sveikas
ROBERTAS STREITAS, buvęs ak
dukterį Vandą, žentą ir du anūkus
ir gydosi namuose.
tyvus V. Anastacio lietuvių koloni
tris mėnesius. Ištekėjusi už meksikie
jos veikėjas, šią savaitę, darbo reika
KAZIMIERO VALIULIO sveikata
čio, Vanda ten apsigyveno.
lais išskrenda j Italiją. Jis atstovaus
pablogėjo ir jis buvo išvežtas ligoninėn.
Brazilijos tekstilės pramonei tarptau
tinėje tekstilės mūgeje Milane.
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ŠALPOS RATELIS
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©U KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
.... ........ hhiiuiwmiwihi.........
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CHARIZMATINIS SĄJŪDIS
Lietuvių maldos grupė, kuri V. Zelinoje susirinkdavo sekmadieniais 20
vai., pakeitė valandą — susirenka»
17,30 vai. Susirinkimo vieta: Ramovė.

