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N I X O N su 

tautinių šokių 
šokėjais Čika 
goję.

Jį, atidary
dama tautinių 
Šokių šventę, 
kalbėjo tiktai 
vieną minutę, 
bet sugebėjo 
sukelti dideles 
ovacijas. Ji 
ragino lietu
vius palaikyti 
savo tautos 
kultūrinius lo
bius, kurie 
džiugina ir ki
tas tautas.

•
P. Preziden

tienė buvo la
bai maloni su 
jaunimu, ypač 
su mažiausiais "šokėjais, kurius, praeidama,mo
tiniškai glamonėjo.

Amerikos prezidento žmonos dalyvavimas 
mūsų didelėje šventėje buvo didelis lietuvių lai
mėjimas. Tekę nugalėti nemažai kliūčių, iki ji 
galėjo atvykti.

Su p.Niksoniene atvyko jos Baltųjų Rūmų fo. 
tografas, televizijos specialistai, kurie nufilma
vo taut, šokių šventę ir jos ištraukas rodė vaka
ro naujienose visoje Amerikoje.

[TRIBUNE Staff Photo: By Ovie Carter)

ŠOKIŲ ŠVENTĖJE DALYVAVO DAUG KI- ' 
tų aukštų svečių, pav, Illinois valstybės guber 
natorius, kurio duktė specialiai mokėsi vieną 
šokį su mūsų jaunimu sušokti ir gavo tautiniu 
drabužius.

Dalyvavo įvairių tautų konsulai, delegacijos, 
kaip estai, latviai, ukrainiečiai ir kiti.

Jau b’ent per tris dienas prieš šokių šventę 
visi bilietai buvo parduoti; virš 12 tūkstančių!

Daugiau apie tai laikraščio viduje.
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kėjūsio kraujo Čiurkšle .Apie 
kun. Baltrimą daugiau nieko 
nebesužinota.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAS PER VIENAS FRA TAS ŽMOGELIS JUSTAS, RUGIENIS, LIE- 

TUrOS VYSKURJ .VYSKUPAS’lR KUNIGIJOS VALDYTOJAS, _______
KUITAM YRA PALESTA SUNAIKINTI KATALIKŲ BAŽNYČIĄ???"

PO KARO

Pasibaigus karui, Rugie
nis grįžo Lietuvon su raudei 
nąja armija ir paskirtas NK 
VD viršininku Kėdainiuose, 
apylinkės partizanams nai-

Lietuvoje nei vyskupai, nei ku
nigai negali pajudėti, negave Jus
to Rugienio leidimo. Kas jis per 
žmogus? Į kieno rankas yra pa- 
kliu si musų Bažnyčia ir tikin
čiųjų reikalai tėvynėje.?

C; ! paduodamos žinios yra : 
dalis paimta iš Lietuvoje išleis
tos Tarybinės Enciklopedijos, ir 
kita dalis, surankiota iš Lietuvo
je F. įgienį gerai pažinojusių as- 
mer ų.

JUSTAS RUGIENIUS gimė Vil
kaviškyje 1909 m.kovo 28 dieną. 
1926 m.įstojo i komjaunimo ei
les. Kelis kartus buvo suimtas, 
kalinamas, pagaliau ištremtas į 
Din- tiovą už platinimą komunis. 
tinęs spaudos, už šnipinėjimą ru
sų raudai, už veiksmus prieš Lie
tuvos .-.augumą. Rusam užėmus 
Lietuvą, Rugienis 1940 metais at
gavo laisvę.

Kruvina veikla
Vos išleistas iš kalėjimo, tuo- 

jau buvo priskirtas padėjėju ru
sui Gubanovui Zarasuose, kurs 
čia buvo NKVD (baisiosios poli
cijos) viršininkas. Rugieniui pa
vesta tardyti suimtuosius lietu
vius, kaltinamus esant "liaudies 
priešais".

Zarasuose R. sustatė 500 žmo
nių sąraša, kurie turėjo būt išga
benti iš Lietuvos. 1941 m. birže
lio 14-18 dienomis jis išsiuntė 
400 vyrų, vaikų , moterų ir sene
lių Sibiran iš Turmanto stoties, 
uždarytus gyvuliniuose vagonuo
se,

ŽIAURUS

Tardydamas suimtuosius Ru
gieni.; buvęs žiaurus, kankindavo, 
o moteris ir išprievartaudavo.

1941 m.birželio 24 dieną taip 
labai suspardė Dusetų vikarąkun. 
Le<>nardą»Musteiki, kad nebuvo ' 

galima atpažinti. Ir už ką? Už 
tai, kad jis, tardomas, pasilenkė 
pasiimti nuo žemes nukritusį ro. 
žančių, kuri jam, šventimų proga 
buvo padovanojęs vysk. Mečislo - 
vas Reinys.

Tas pats Rugienis, su keliais 
enkavedistais rusais ėmė naikin- 
kinti suimtuosius, Zarasų kalėji
mo kieme. Jis pats savo ranka 
nužudė pulk, leitenantą Igną Paši- 
lį; valdžios tarnautoją Joną Pet- 
niūną ir darbininką Povilą Gabriu- 
sevičių. Tuo metu prasidėjus pa
rapijos bažnyčios-apšaudymui, 
Rugienis žudynes nutraukė, many
damas, jog apšaudo vokiečiai.Pa- 

sitraukdamas,aplaistė benzina ka
lėjimą ir padegė. Tuo pat metu 
rusai enkavedistai apšaudė ir pa
degė miesto ligoninę ir patį mies
tą. Per vieną dieną sudegė virš 
300 namų Zarasuose. Pabėgt ga
lėję kaliniai slapstėsi apylinkėje, 

bet enkavedistai spėjo sušaudyt 
iždininką Vaclovą Maskoliūną ir 
mokytoją Algirdą Saką.

kinti. Kaip tik jis yra atsa
kingas už šimtų, o gal net 
ir tūkstančių jauųiį lietuvių 
mirčių.

Kaip "atlyginimą" už„iŠ- 
tikimą, tarnystę" Kremlius 
pavedė jam sunaikinti Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje. Jis 
yra tikras, kad Rugienio są
žinė nebijos imtis ir žiau
riausių priemonių savo tiks
lui pasiekti.

Iki toks yra Lietuvoje 
Kulto bei Religjos Reikalų 
komisaras.

•Tai- toks yra Lietuvos 
vyskupų ir kungii viršinin
kas l (ELTA-ERESS)

£££££££££££££££££
LIETUVIAI UŽKRĖ

TĖ LR KITUS
Liepos 8 naktį į 9 d.f 

Vokietijos radijas pranešė, 
kad Kaune įvykę susidegini
mai bei riauŠes.ir rusų ka
riuomenės įsikišimas stip-
riai paveikę ir Latvijos bei 

’Estijos žmones. Ir čia da
bar esąs stipriausias nusi
statymas prieš rusų okupa
ciją.

Taip pat atėjo žinių, kad 
susideginimas Romano Ka- 
lanto ir kitų lietuvių įvykęs 
pagal lietuvių, latvių ir estų 
sutartą planą ir tokių susii. 
deginimų būsią ir daugiau, 
ne tik Lietuvoje, bet ir Lat
vijoje ir Estijoje. Kalantas 
buvęs pirmas, nes ištrau
kęs burto pirmą numerį,.

KITUOSE ŠIO ML PUS
LAPIUOSE rasit vėliausių 
žinių, kaip ir už ką dabar 
.baudžiami kunigai Lietuvoj*

Paspruko — grįžo

Rugienis spmko Daugavpilin, 
Latvijoje. Bet sužinojęs, kad baž
nyčią apšaudė ne vokiečiai, o,be
sitraukdami,patys rusai, jis su 
būriu enkavedistų grįžo į Zara
sus savo budeliško darbo tęsti. 
Čia jis birželio 25 d. sušaudė Pr. 

Markelį, inž. Kostą Mickų, siuvė- 
ją Praną Vaitonį, mokytoją 

Chmieliąuską, buvusi policininką 
Joną Paukštį ir dar vieną neatpa
žintą vyrą.

Apie 2 vai. po pietų R. suėmė 
seną kleboną Stasį Baltrimą, už
darė NKVD būstinėj, tardė, kanki
no iki 23.30 valandos, tada įmetė- 
į sunkvežimį su kitais lavonais ir 
išgabeno Daugavpilio, link. Sunkve
žimio kelias buvo atžymėtas ište-«

2



Nr 29 (1251) XXIV. 1972. VII. 20) MUSU LIETUVA 3

LIETUVOS KUNIGAI RAŠO
Šiais metais balandžio 11 die

ną komunistinės Lietuvos religi
niams reikalams komisaras Ru
gienius, su iš Maskvos atsiųstu 
atstovu Orlovu, sušaukė visus 
vyskupus ir vyskupijų valdytojus 
(kur nėra vyskupų)ų Kauno vys
kupijos kurijos namus neva pasi 
tarti. Tą pačią dieną, besitariant, 
Lietuvos vyskupų vardu išleistas 
neva,Ganytojiškas raštas”. Fb tuo 
raštu nėra ne vieno vyskupo pa
rašo. Tas, ne va, vyskupų ras - 
tas peikia 17-os tūkstančių kata
likų pasirašytą memorandumą, 
per Jungtines Tautas pasiųstą 
Brežnevui. Tuo raštu, kaip atsi
mename .Lietuvos katalikai kalti
na bolševikų valdžia, kad ji per
sekioja tikinčiuosius, kuūigus ir 
net pačius vyskupus ir tt, ir tt. 
Tas raštas taip pat nurodė ir ko
kiu būdu vyksta tie persekiojimai. 
Ir štai dabar po to pasitarim©su 
Rugieniu ir Orlovu, Lietuvos vys
kupai ir vyskupijų valdytojai pei
kia tikinčiuosius, kam tą raštą 
parašė.

Į tą,neva,vyskupų raštą Lietu
vos kunigai šitaip atsako:

KUNIGŲ ATSAKYMO IŠTRAU
KOS:

"Sis (vyskupų) laiškas kuni
gams atsiųstas tik vos kelias die 
nas prieš jo skaitymą bažnyčio - 
s e. Tenka manyti, jog tai buvo 
tyčia padaryta, kad kunigams ne
beliktų laiko pasitarti.

„Visas laiškas yra išmargin
tas Sv. Rasto ištraukomis . Ta
čiau yra skandalinga tai, kad to
mis šv.Rašto ištraukomis pri - 
dengiami visai nešventi dalykai.

Ardoma Lietuvos bažny- 
V .c i a .

"Mūsų džiaugsmas - bažnyti
nis religinis gyvenimas - yra už- 
temdomas gana skaudžių faktų"— 
sakoma Ganytojiškame laiške. 
Tai liečia Lietuvos 17-os tūks
tančių katalikų pasirašytą skun
dą. Vyskupų laiškas kaltina ku
nigus ir tikinčiuosius, kad jie e

są neatsakomingi, kad ardą 
Bažnyčios vienybę.

„Tačiau kas yra tie, kurie 
griauna Lietuvos Bažnyčios 
vienyl.be ? Argi ta 17 tūkstan- 
čių tikinčiųjų, pasirašiusių 
tą rasta? Ne! Kaipgi galima 
griauti Bažnyčią prašant ka
tekizmų, maldaknygių, pra^ 
šant, kad nekištų kunigų į: 
priverčiamo darbo stovyk
las už pamokinimą vaikų ti
kėjimo tiesų, kad leistų iš
tremtiems vyskupams atlik
ti savo ganytojiškas parei
gas, kad valdžia nesikištu į 
kunigų seminarijos gyveni
mą. Argi visi tie prašymai 
griauja Bažnyčios vienybę?

Kas tikrai griauja

Lietuvos kunigai to - 
liau rašo: " Mes esame vi
sai įsitikinę, kad Bažnyčios 
vienybę ardo tie ir anie', kur - 
rie tiesia pagalbos ranką 
Bažnyčios ir Dievo priešams, 
tikintiesiems bekovojant už 
savo teises, išleisdami pa
našius "ganytojiškus laiškus'.'

Pavyzdžiai
Keletąs dienų prieš balan

džio 30,Panemunės vidurinė
je mokykloje sušauktas tėvų 
susirinkimas. Valdžios at
stovai išmetinėjo jiems, šaky, 
darni, kad jų tarpe esą žmo - 
nių, kurie pasirašo laiškus, 
dažniai nežinodami,nei už ką, 
nei kodėl. "Jei jūs netikite — 
pasakė vienas kalbėtojas — 
"štai vyskupų laiškas",ir 
paskaitė keletą atitinkamų 
to garytojiško laiško vietų.'*

NELAIMINGAS LAIŠKAS

Kunigai rašo: "Tas nelai 
mingas "ganytojiškasis "Laiš- 
kas bus plačiai naudojamas 
bedieviškos propagandos ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je".

"Tikintieji turi klausyti sa
vo ganytojų tikėjimo dalykuo
se" skaitome tame raštie.

Visai teisingai: TIK TIKĖJIMO 
DALYKUOSE l "

KAI VYSKUPAI TYLI...

"Jeigu vyskupijų ordinarai, t.y 
vyskupai ar vyskupijų valdytojai 
tyli, juos pavaduoja kunigai ir ti
kintieji.

"Ar ordinarai užtarė valdžioj 
kunigus P.Bubnį ir J. Zdebskį, 
kai šie buvo teisiami vien dėl
to, kad mokė vaikus katekizmo ? 
Ar ordinarai užtarė du ištrem
tus vyskupus ? Tiesa, bandė įkal
bėti tiemjš-vyakdpams, kad jie su
tiktų būti tik klebonais. Vyskupą 
Sladkevičių apgaulingai padarė 
Nemunėlio, prie Radviliškio, kle
bonu. Mat, po sirgusio vietos kle
bono B.Šukio mirties, Panevė
žio vyskupijos administratorius 
Mons. R Bakšys nebeskyrė ten 
kito klebono.

Ar ordinarai gina visaip spau
džiamus kunigus? Pav., š.m.ba
landžio mėnesi administraciniu 
būdu nubaustas 50 rublių Vadžgi
rio klebonas Gustavas Gudanavi- 
Čius už tai, kad keli berniukai pa
tarnavo Šv„ Mišioms. Panašiai nu
baustas Girdžiu klebonas Vikto
ras Šauklys M U (C ^nes jo Velykų 
procesijoje dalyvavo ir berniukai. 
50 rublių nubaustas ir Girdžių 
vargonininkas, nes jis tvarkė pro
cesija. .. "

(Bus daugiau)

G e xos s
, , Kiek teko gauti laiškų iš T. A. 

Saulaičio, iš T.Bružiko ir vieno 
kito asmens, kiek teko nugirsti iš 
jaunimo tėvelių, kuriems vaikai 
parašė iš Amerikos atvirukus ar 
laiškučius, tai yra tikra, kad iki 
šio mėnesio 7 dienos visa mūsų 
žmonių kelionė į Jaunimo Kongre
są, į Tautinių šokių švente eina 
labai sklandžiai. Jaunimas esąs 
patenkintas. Ir žmones mūsų jau
nimą priėmusieji patenkinti.

_Visas jų laikas labai užimtas 
visokių parengimų, diskusijų, pa
sirodymų ir apžiūrėjimu. Viena 
mergaitė rašo tėveliams : "Iki šiol 
nebuvo laiko nieko blogo padaryti." 
Galima tikėtis, kad likusi kelionės 
.dalis taip gražiai praeis.

3
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DIDINGOSIOS

LAISVOJO PAŠAU-

LIO LIETUVIU

TAUTINIU ŠOKIU

ŠVENTES VAIZ -
-____________)_______

DAS .

Nuotraukoje ma 
tomą tik nepilna 
pusė amfiteatro - 
salės publikos,ir 
tik didžioji pusė 
šokėju rateliu.

e
Brazilijos liet* 

jaunimo Šokių ra
telis NEMUNAS 
stovi trečiame 
lange, dešinėje pa
veikslo pusėje. 
Atrodo,jog visi 
yra išsirikiavę 
ir stovi giedant 
Tautos Himną.

•
Salė turi vė

dinamą orą („ar 
condicionado") ir 
12 tūkstančių sė
dimų vietų.

Visos vietos 
buvo užimtos ir 
dar gera tūkstan
tinė stovėjo stati.

Kitame ML pus
lapyje yra vienos 
ponios laiškas re
daktoriui, Laiš
kas gražiausiai a p 
rašo Tautinių Šo
kių Šventės grožį 
ir nuotaikas. Ra
šytoja nėra žurna. 
listė, niekada ne
rašo jokiu s.traips» 
nių. Bet kaip g r ar 
žiai parašytas! 
Taip kalba s u s i ž ar 
vėjusi ir mylinti H 
* • j • osirdis. b>

MŪSŲ LIE TU
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ŠTAI, KĄ REGĖJO MYLINČIOS AKYS IR SIR' 
DIS !

Didžiai Gerbiamas Tėve,

„. . .Niekaip negalių, pamiršti vakarykščios 
dienos, to puikaus, žavingo, žydi aus vaizdo, šo
kančio musų jaunimo! Sunku atvaizduoti tokį 
grožį! Pasijutau kaip ne Čikagoje, o kažkur už
burtoje šalyje, kur viskas lietuviška. Ir žmo
nes ir muzika, ir ypač tas mūsų žavusis jauni
mas !

Koks jis gražus ir šviežias, užkrėsiąs jau
natviškumu. . . Kokie, gracingi jo judesiai.. . 
Ne barzdočiai, ne kudliai su ilgais plaukais!

Kaitaliojosi Šviesos visomis vaivorykštės 
spalvomis, apšviesdamos Šokančias grupes. 
Jos judėjo, rikiavosi sudarydamos didžiulėje 
aikštėje įmantrų raštą, kaip labai gabiai Lie
tuvos dukrai audžiant raštuotą drobp savo krai
čiui. . .

Ak, koks puikus vaizdas! Žiuri, žiūri ir pa? 
sidaro taip graudu, džiugu; didžiuojies, ir ne
klusni ašara jau kliudo žiūrėti. . . O, kiek ma
čiau nosinaičių, baltuojančių prie rasotų akių- 
. Kiek čia plazdėjo gyvumo, entuziazmo, jau
nos jėgos!»..

Ne, Lietuva negali žūti, turėdama tokį jauni
mą!

Ak, kaip norėčiau, kad Jūs matytumėt, pa- 
justumėt ir pasigėrėtumėt tais puikiausiais mū
sų žiedais, pražydusiais ant spygliuoto kaktu
so. Juk ar. ne kaktusai tas kietas, ištvermin
gas darbas besimokančių šokti, dainuoti, tą dė
kinga šviežia žali jaunystės medžiaga? Kun. 
Saulaitis.be abejo Jums papasakos. Bet kas iš 
pasakojimo ? REIKIA TAI MATYTI^

Gaila, kad negalėjo čia dalyvauti Lietuvos jau
nimas! Ten vietoj šokių, tuo metu jaunuoliai 
deginosi ant laisvės aukuro, šaukdami: "'Lais- 
vės'. Lietuvai laisvės! " Jau turime keturias 
tokias aukas. Čia šoka, ten gyvybę liepsnose 
aukoja dėl nepakeliamo jungo, ir vis Tėvynės 
labui!

Tikiu, kad tie čia šokantieji grįš į savo kraš
tus lietuviŠkesni, su viltimi ir pasiryžę daly
vauti ir būsimoje tautinių šokių Šventėje po 5 
metų,

Šventė atidariusi ponia Prezidentienė taip 
susižavėjo, kad užmiršo laiką, kai jai reikė
jo išeiti į jau laukiantį karišką lėktuvą namo 
skristi.

Visi kviestieji ir dalyvavusieji Amerikos 
senatoriai sveikino lietuvius, gėrėjosi.

Ponia Daudžvardiene, mūsų generate kon
sule pasakojo, kad kitų tautų konsulai jos tei
ravosi, kokią paslaptį lietuviai žiną, kad pada-

Lietuva 5

TautiniŲ Šokių Šventės trijų kraity atstovai M. Greblinnienė(A«S 
tralija). M. Dresleris (Vokietija) ir J. Ciurkinas (Urugvajus) užd«- 
ga aukurą prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo.

J. Garlos nuotrauka
Pries uždegant aukurą.Petras Bilevi- 
čius čia padėjo mūsų vainiką.

ro tai, ko kiti neįstengiam padaryti.

MŪSŲ JAUNIMAS ŠAUKIA !'.'.

Studijų savaitės metu patyrę, kad Lietuvoj 
vėl susidegino darbininkas ANDRIUS KAKA- 
NAVIČIUS, Jaunimo Kongreso atstovai, Komi
teto nariai, užsienio atstovų vadovai bei Studi
jų Dienų vadovybė:,specialiam posėdyje.suta- 
rė tuojau reaguoti į tuos įvykius, sekančiai:

1. pasiųsti protesto tlegramas Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui, popiežiui, JAV 
prezidentui, Jaunimo Kongrese atstovaujamų 
valstybių vyriausybėms ir kitiems.

2. Informuoti Jaunimo Kongrese atstovau
jamų Lietuvių Bendruomenės Kraštų Valdybas 
apie telegramų siuntimą ir raginti įsijungti į 
bendrą akciją.

3. kreiptis į amerikiečių spaudą,protestuo
jant pries Sovietų vykdomas represijas.

4. kviesti estų kongresą, vykstanti Toronte, 
įsijungti į_bendrat protestą.

5. Painformuoti lietuviška spaudą bei ra
diją.

Su pagarba,
Romas Sakadolskis
Komiteto pirmininkas

5620 S. Claremont A. Chicago, Ill., 60636.USA
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Todėl visi Ramovės vaikai laukiame kunigė
lio ko greičiausiai grįžtant.

įniro u
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Skersai:
1. Tas gudrus gyvulėlis 

kurs vis vilk^ apgauna.
Pradingo.

3. Nejaugi jau pabaigei ? 
... baigiau.

Išilgai:
1. Tas kurį laikrodis

skaičiuoja, rodo.
2. "Milžinu ten kaulai ...

verkia ję kapai."
. Vieta kur Adomas ir dievą

gyveno s

snlo-a •£
eunj 'i SBąteą "[ :tbSįtsi 

nap •£ ________
oíiáusj •£ adeą “[ tresia^s

: semÁ^esav

Jauna duktė

Seniau buvo mada:'kai'atvažiuoja pirš
liai, tai merga, kad ir susikalbėjus su jau
nikiu, vis tiek pasislepia kur nori.

Pas vieną mergą atvažiavo piršliai. Ana 
ėmė ir užlipė ant pirkios pasislėpt. Piršliai 
klausia, ar leis dukterį už jų.

— Kad gi dar jauna, — sako tėvas.
Duktė užgirdo, užpykus galvą iškišo pro 

aukštinį ir sako:
— Matai, kai darbui dirbti, tai jau ne

jauna, o kai tekėt, tai jauna.

(Iš Lietuvių tautosakos)

LAUKIAM'.

Gavau laišką nuo kunigo Hermano. Rašo, kad 
gerai nuskrido į Amerika ir žada greit grįžti.

Skaitydama šį laišką.prisiminiau kunigėlio at
sisveikinimą su mumis Congonhas aerodrome. 
Tada likom visi nuliūdę ir verkėme, nes nežinojo, 
me, ar jis besugrįš pas mus. Bijojome prarasti 
savo vadą, mokytoją ir draugą. Vėliau paaiškė
jo, kad tikrai sugris, nes paliko veik visus savo 
daiktus Zelinoje, net ir mikroskopą.

Mums neįmanoma be jo mokytis, melstis, 
sportuoti, žaisti ir stovyklauti.

Nilza Guzikaus kaitė.

tZ>
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

MWDAUÓftWWWMS-
(Tęsinys)

tojai šiek sulenktais keliais, lyg 
vis dar slaptomis sėlintu...

Mindaugas susidėjęs rankas ant 
diržo. Po kairiąja alkūne dešinės 
kumščiu apgniaužąs rankeną. Ši pui
kų durklą jam padovanojo Livonijos 
ordino landmeisteris Andrius v o n

- Cha-cha-chaaa! - kvatoja Daumantas, žiūrėdamas į 
Gerdenį.

- Ei žmogysta, td žmogysta! - pasipiktina Gerdenis,- 
greit ir sunkiai alsuodamas.

Jis tankiai mirkčioja paraudusiom akim.
Žvalgydamasis paeina keliolika žingsniu pašalin.
Pasilenkia ir Šluosto į žolę rankas. Pasirovęs sama

nų, nusivalo rankoves.į krūtinę. Paparčių lapų sauja nu- 
sisluosto ūsus ir barzdą. Pasitaiso diržą. Dešinės delnu 
apsiglosto galvą.

Tankiai mirkčiodamas, sugrįžta prie Daumanto.
- Tu dėl Ules nežinai nei ką daryti, nei kur dėtis. Tai, 

va, bent manimi atsikandai, — jo balsas prikimęs iš grau
dulio ir sauso priedusio. - Jok ir su Mindaugu muškis,ne 
mano krauju raminkis.

- Prapulki man iŠ akių*.
- Bet jo ir iš tolo bijai. Tai kandžioji kurį apgali.
Daumantas ryžtingai žengia artyn ir prilinksta.

Veidu prisikišęs prie Gerdenio veido, kartoja įsakymą 
dusliai, patyliai beveik šnabždamai:

- Prapulki trimpop iš mano akių.
- Kad būtum šitoks baisus, niekad nemaniau. T ugi - 

beprotis.
PutotOm ir kruvinom lūpom Daumantas gūdžiai is šnabž

da:
- Prapulki ko greičiausiai iš čia! Arba tuoj tave griebs 

Giltinė, — ir savo nosim baksteri Gerdenio nosin.
Gerdenis lošteli atgal ir atsitraukia porą žingsnių.

Jis tankiai mirksi. Jį gąsdiną ne tik Daumanto tokie ž o - 
džiaiir tulžingas šnabždesys, kiek ypač tos akys, šnervės 
ir smakras. Šitokio dar niekad nebuvo matęs. Va, tikrai 
nežinia, kas atsitiks, jeigu tuoj nepasišalintų.,.

- Žmogysta, tu žmogysta! - Gerdenis teiškosia virpan • 
čiom lūpom ir nusisuka.

Už keletos žingsniu jis pasilenkia savo kepurės. Ir vėl 
už keletos— kalavijo.

Ir eina Gerdenis link savo žirgo: drimbliai, lėtai, akis 
nuleidęs girios žemėn. Lyg jis būtų išgėręs. Užkliūva už 
šaknies, ir tuoj vėl už kažin ko. Lyg būtu jis staigiai si> 
kuprėjęs ir senstelėjęs.

12

Stierland. , .
Žiurkiaveidis staigiai prišoka už

simodamas.
Bet Mindaugas*- jiems nesitikėtu 

jo amžiuje ypu — pirmas durklu žai
biškai smogia puolančio krūtinėn. 
Žiurkiaveidis tik aikt ir nuvirsta.

"Katras nūnai?"-- sumauroja 
dviem likusiems. "Eikšenkit!"

Staigmena sukrėtė šašuotąjį ir tą 
su maišeliais po akimis. Valdovo po
vyza, balsas, veidas ir akys juodu nu. 
gali ir kausto. Abu pasimeta išsigan
dę priešais tą, kuris nieko nebijo. 
Pradeda drebėti žandikaulis to, kuris 
su keistai švitinčiomis lokio akimis.

Dabar Mindaugas pasinaudoja kelių 
akimirkų proga: sušvilpia vilko kaulo 
Švilpuku.

Žudikai krūpteli. Atsitiko visai ki
taip, negu jie čia atsėlindami tikėjosi. 
Jiems belieka tik ko greičiau iš čia 
pranykti. . .

Bet jau atpuola milžiniškai stiprus 
Jundilas. Jo motina bus kadaise ant 
akmens sėdėjusi, kai prieš nujunkimą 
jį paskutinį karta, žindė.. .

Tai atsitiko užpernai, prieš Kupo- 
lės Šventę, mąsto šitą pasikėsinimą 
atsiminęs Mindaugas. Žinia, vis teb
ėra piktų priešų, kurie slaptai tykoja 
patogios progos. Neigi taip buvo,neig 
kada bus, kad jie išnyktų.

Valdovui iš tikrųjų praverstų turė
ti keturias akis: dvi kaktoje ir dvi pa
kaušyje. ..

Rodos tai buvo kaip šiandien, o jau 
net užpernai ....

Mindaugo susikirtimas su Daumantu'

Mindaugas greit atsisuka. Pries jį -- trys lyg is 
žemės išdygę. Vienas - žiurkės veido, antrasis šašuo
tas ir išsprogdinęs akis, o trečiasis išbrinkusiais poa
kiais ir keistai švitinčiom rudom akim.

Mindaugas apsi«meta nesupratęs, ko jie Čia.Neper- 
sigandęs, nesumišęs, nedaug ir tenustebęs. Prisimer
kęs ir lūpas kietai suspaudęs. M r

Trys įtemptais veidais pries užpuolimą. Pasikesin- Dail. V Ceiniauskaiu
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JAUNIMO KONGRESO DULKE;
T.ANTA_ 
NAS SAU- 
LAITIS IKI 
ŠIOL PRI- 
siuntė dau
giausiai ži
nių ir apie

Jaunimo Kongresą, ir apie kur
sus ir apie tautinių šokių šventę. 
Čia gaunate paskutines jo atsiųs
tas žinias. Red.

Tautinių šokių š v e n t ė 
buvo labai įspūdinga.

Pirmiausiai Įneštos vi
sų kraštu vėliavos, ir kurių daly
vavo jaunimas; taigi ir Brazili
jos. Tada pradėjo žygiuoti šokė
jų pulkai, pasipuošę savo marga
spalviais tautiniais rūbais. Buvo 
kuo akims susižavėti 1 Įžygiavo 
bene 50 būrių, nuo mažiausiu,su 
tik 16 šokėjų, iki didžiausių , su 
virš 60 dokėuju, kaip Klevelando 
Grandinėlė, Čikagos Granais.

Ypatingų ovacijų gavo užsie
nietis jaunimas, ir mums atro
dė, kad labiausiai plojo pasiro
džius Brazilijos pulkui. Bet ne
šykštėjo katučių nei Argentinos 
EGLEI, nei Urugvajaus ĄŽUO
LYNUI.

''-A-r. jie tikrai iš Bra
zilijos"?

Taip paklausė p.Niksonie- 
nė tos šventes organizacijos pir. 
mininnko dro . L. Kriaučeliūno . Ir 
labai stebėjosi, kai jis atsakėĄ

— O taip, Ponia. Čia yra jauni
mo iš keturių pasaulio kontinen
tų,iš 14 kraštu'.' -

Ir kai p. Prezidentienei teko 
kiek anskčiau išeiti iš šventės, 
nes jau jos laukė kariškas lėktu
vas, tai ėjo nenoromis ir vienas 
jos sargų pasakė: "Ir kodėl mes 
turim išeiti dabar ? Dar nosisi 
čia pabūti ir pasigėrėti".

Prezidentienei Įteikta gintaro

MUSŲ LIETUVA 

graži dovana.

Misioa prie ežero

Liepos 2 dienos rytą, 
9 valandą,prie Michicagano 
ežero buvo koncelebruotos 
mišios. Koncelebravo JE. 
vysk.W. Brizgys suprel. 
Dabrovolskiu (Italija), su ku
nigais J. Giedriu, S. J. (Urug), 
J. Margiu, MIC (Arg.), A. Sau 
laiciu, S. J. (Brazilija) >V. Da 
mijonaičiu (Vokietija),Urbai 
čiu, SDB.

Banketas
Vakare po tautinių šokių 

geriausiame Čikagos Hilton 
viešbutyje buvo banketas.Da
lyvavo tik 3000 žmonių:šokė- 
jai ir svečiai.Šventės rengi
mo pirm.dras L. Kriaučeliū- 
nas pakvietė visus užsienio 
šokėjus dalyvauti bankete ne
mokamai.

Dovano s
Banketo metu įteiktas 

gražus Brazilijos žiedas p. 
G. Breichmanienei, taut. šok. 
šventės meno vedėjai, kuri 
praleido porą savaičių S.Pau- 
lyje mokydama mūsų jauni
mą šokti. Mūsų taut, šokių 
vadovas Jonas Lukoševičius 
gavo iš šventės Komiteto y- 
patingą pažymėjimą.

V aidinimai
Tą pati vakarą Jaunimo 

Centre ėjo du vaidinimai. 
"Du apie Gediminaičius ". 
Ir čia salė buvo pilnutėlė pub
likos .

Ir Lietuva girdėjo

Visa tautinių šokių pro
grama ir svarbiosios Jauni
mo Kongreso dalys užrekor- 
duotos ir Amerikos Balso

8

žmona Irena, Taut, šokiu šven
tes organizavimo pirmininkas, 
idejes daug širdies ir savo pini 
go, kad Brazilijos jaunimas gau 
tu mokytoja p. Breichmaniene ir 
galėtu atskristi i pačia šventa. 
Jam priklauso didele musu pa
dėka.
& & & & Ik & Ik & & & &. & & & & Ik & ik & 8;

radio perduodamos Lietuvon.

TAlentų vakaras

D a i' liepos 1 dieną, šešta
dieni, buvo jaunimo talentų vaka
ras, užtrukęs net pusketvirtos 
valandos. Bet jis buvo toks įdo
mus, kad niekam nenusibodo, 
čia skambino jaunimo geriausi 
pianistai, o viena ju buvo mūsų 
Kristina Valavičiūte. Duetai, 
kvartetai, baleto numeriai ir tt

DĖMESIO, ! DĖMESIO Į
♦

Visu 13-os kraštu jaunimo 
atstovai savo posėdyje Kent 
Universitete dauguma balsu 
nutarė sekanti Trecia Pasau
lio Lietuviu Jaunimo Kongres 
s a rengti B RA ŽILI JO JEI Bra 
zilijos jaunimas sutiko tai pa
daryti.

BRAZILIJOS JAUNIMAS PA
KVIESTAS APSILANKYTI IR 
PASISVEČIUOTI NET PENKIO
LIKOJE AMERIKOS MIESTŲ1.

Gaila, kad nebebus laiko po 
jaunimo stovyklos. Pasisvečiuo- 
sim gal tik penkiose vietose. O.S.

8
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Stasys Vancevičius

KUNIGAS BENEDIKTAS SUGINTAS
LABAI SPALVOTA ĮDOMI ASMENYBĖ. DAUG KAM JIS 

NEPATIKO. DAUG KAM PATIKO. NEPAISANT VISKO, 
JIS PASTATĖ ZEBJNOJE LIETUVIAMS BAŽNYČIĄ IR 
IOKARIO METAIS/SURINKO ŠIMTUS TŪKSTANČIU DOLE
RIŲ VASARIO 16ÇS, SALEZIEČIU IR SEINŲ LIETUVIŲ 
GIMNAZIJOMS. JIS GYVENO NE SAU, O LIETUVIAMS 
IR TIKĖJIMUI. Per keletą numerių M . Lietuvoje St. Van
cevičius primena mums jo darbuotę S. Paulo lietuvių tar
pe. Į

tas įstojo kunigų seminari- 
jon Kaune. Jos rektorium 
tuo metu buvo poetas Mairo
nis -prei. Jonas Mačiulevi- 
čius.sp.Lietuvos atgimimo dai
nius-pranašas. Tas rekto
rius turėjo didelį įtakos jau
nam klierikui Benediktui.

Gabumai

Benediktas Sugintas buvo 
labai gabus svetimoms kal
boms. Labai mėgo klasikinę 
literatūrą, matematiką ir fi
lologiją. Dar kunigų semina
rijoje tebesimokydamas iš
moko keletą kalbų. Sub rendu, 
šiame amžiuje jis buvo tik
ras poliglotas (daugiakalbis) 
nes gerai mokėjo lietuvių, ru
sų, lenkų, vokiečių, prancūzų 
o vėlaiu ir portugalų, ispanų 
bei anglų kalbas. B e to semi
narijoje turėjo mokėti lotynų 
graikų ir šiek tiek hebrajų, 
t.y. senąją žydų kalbą. Jis 
taip pat buvo labai veiklus 
lietuviškame judėjime tiek 
gimnazijoje, tiek kunigų se
minarijoje.

Ku nigo kelias

Baigęs seminariją, kunigo 
šventimus Benediktas gavo 
1919 m.gegužės 4 dieną. Į- 
šventino vyskupas' Pranciš
kus Karevičius.

Iškilmingos primicijos at
liktoj 25 d. Girdiškiuose. Da
lyvavo daug svečių? kunigų, 
giminių ir priet'elių. Jis ta
fta buvo 25 metų amžiaus.

( Bus daugiau)

Šių metų kovo mėdesį Brazi- 
Aijos lietuvius pasiekė žinia, jog 

Amerikoje miręs a. a. kunigas Be
nediktas Sugintas, sulaukęs 77 m. 
amžiaus. Veliono vardas musų 
kolonijoje, ypač vyresnio am
žiaus žmonėm tebėra gerai žino
mas ir branginamas. Nors kun. 
Sugintas S. Paulo kolonijoje gy. 
veno ir veikė, palyginti, tik trum
pą laiką, vos keletą savo ilgo am
žiaus laikotarpip, bet jis čia pali
ko didelį ir neužmirštamą pamink
lą — lietuvių šv. Juozapo bažny
čią Zelinoje.

Trumpais bruožais patiekiu 
mūsų laikraščio skaitytojams ži
nių žiupsneli iš Velionio gyveni
mo ir veiklos, ypač musu tarpe.

JAUNYSTĖ

Juozapo ir Barboros Gudins- 
kaitės Sugintų vyriausias sūnus 
Benediktas gimė 1895 m. sausio 
iSŽemaitijoje, kuklioj-e lūšnelėje, 
po šiaudiniu stogu. Benedikto tė
vai buvo neturtingi žemdirbiai. 
Benediktas augo penkių brolių ir 
trijų seserų būryje. Iš mažens 
jis buvo labai gyvas, judrus, smar
kaus būdo. Jo tėvai-kuklūs ir die
vobaimingi kaimiečiai.

Dar mažytis Benediktas pra
dėjo domėtis mokslu. Labai pa
mėgo skaityti elementorių ir kny 
gas, kurių anais laikais Lietuvoj 
buvo liūdnai maža. Skaityti bei 
rašyti Benediktas pramoko namie. 
Bet jau 1906 metais pateko į Gir
diškės pradžios mokyldą ir čia pa
sižymėjo kaip vienas iŠ gabiausių 
mokinių. Pradėjęs Girdiškiuose, 
pradžios mokslą baigė Batakiuos, 
ir įstojo į Gimnaziją,.

Baigės penkias klases, Benedik-

REVOLIUCIJOS SUKAKTUVĖS 
gÂÕTÀULVjÈ......... .............. .......

S. Paulis liepos 9 d. šventė 
ėO-maetų sukaktį nuo 1932 metų re- 
voliucijos, kuri buvo labai svarbi 
kraštui.

Šventė įvyko Ibirapueros parke 
prie žuvusiųjų paminklo-mauzo
liejaus. Ta proga atidengtas pa
minklas vienam iš revoliucijos 
vadų IBRAIM NOBRE. Tada se

kė Mišios, paradas . Parade daly
vavo 32 metų kovotojai veteranai, 
kariuomenė, aviacija, jūrininkai 
ir karo milicijos daliniai.

Paradui prasidėjus, pro tribūną 
pražygiavo skautai su įvairių pa
dalinių vėliavomis; po jų iškilmin
gai praėjo trijų Pabalčio tautų vė
liavos, nešamos skaučių "Bandei
rantes" ir lydimos trijų lietuvių 
vaikinų. Tai buvo mūsų pasidi
džiavimo ir garbės jausmo valan
da.

Tribūnoje stovėjo S. Paulo gu
bernatorius, miesto prefektas, II 
kariuomenės vadas, jūros ir avia
cijos dalių vadai, federalinės vy
riausybės atstovai ir veteranų bei 
visuomenės atstovai.

Tribūną supo didžiulė minia 
žmonių, kuri lydėjo praeinančius 
pro tribunas gausiomis ovacijo
mis. Pabaltiasčiu Komitetui bu
vo paskirtos dvi vietos tribūnoje 
Jas užėmė pabaltiečių pirminin
kas kap. Juozas Čiuvinskas ir B. 
Lietuvių Bendruomenės Vald.pir
mininkas Alfonsas D. Petraitis su 

’ponia ir dukrele; komiteto sekre
torius adv. A. Sliesoraitis, komite 
to narys P.Šimonis su ponia, p.Li 
sauskas su sūnumis ir kt. .

Šioje garbingoje sventeje tikrai 
jautėsi, kad visus mus riša vienas 
bendras idealas: LAISVE IR TEI- 

~SE, už kuiį jau daugelis paguldė 
galvas. Garbė jiems ir pavyzdys 
mums, kaip reikia kovoti už lais
ve; ir priminimas budėti, kad nie
kad jos neprarastumfe.

Korespondentas

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

AR JAU UŽSIMOKĖJOTE SA
VO ŠIŲ METŲ M. LIETUVOS 
PRENUMERATĄ? ? ?

9



Nr 29 (1251) XXIV. 1972. VII. 20 MŪSŲ LIETUVA 10
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Šv.Juozapo Vyrų Brolija

KUNIGAS BENEDIKTAS M 
SUGINTAS

Šv . Juozapo bažnyčios Zelinoje uolus, visiškai tam 
darbui per eilę metų atsidavęs statytojas. Amžinai 
jam už tai dėkingi Šv. Juozapo Brolijos vyrai kvie • 
čia visus S. Paulo lietuvius, iš visų bairų,suplaukti 
ši sekmadienį į 11 valandą už garbingo velionio vė
lę rengiamą atminimą.

Bus trijų ar daugiau kunigų koncelebruojamos 
šv. Mišios su ypatingomis maldomis už a. a. kunigo 
Benedikto vėlę. Po šv. Mišių bus atidengta bažny
čioje įmūryta paminklinė bronzos lenta . Visi,kas 
daugiau ar mažiau pažinote a. a. kun. Benediktą Su
gintą, kas su juo bendradarbiavote, ir kas tik esat 
dėkingi jam, kad Zelinoje lietuviai turim savo baž
nyčia — dalyvaukime šitame savo Fundatoriaus at
minime.

TAUTINIU ŠOKIU VRKRRR5!
Kitą savaitę musų jaunimas grįš iš S . A MERIKOS . 

Jis ne tik gražiai atstovavo Brazilijos lietuvius Kongrese, 
studijų s avąitėję, tautinių šokių šventėje bei stovyklose, jis 
taip pat parsiveža daug įspūdžių, pergyvenimų, fotografijų 
ir kitų gražių dalykų. S. Paulo lietuviškosios organizacijos 
nori duot progos mums irgi pasigėrėti mūsų jaunimo laimė
jimais, o jaunimui pasirodyt musų tarpe su savo gražiais 
šokiais ir kita programa.

TODĖL VISI LIETUVAI, YPAČ JAUNIMAS,ESATE KVIE
ČIAMI ATSILANKYTI KITĄ ŠEŠTADIENĮ 19. 30 VAL. Zeli- 
non, Gimnazijos salėn į TAUTINIU ŠOKIU VAKARĄ*-

ATSIVESKIT IR SAVO JAUNIMĄ 
Tik mažus vaikus palikit namie.

Ta proga S.Pbulo organizacijos 
asmeniškai pagerbs visus Šokėjus ir 
atstovus. O mes visi, dalyvaudami ta
me jaunimo pasirodyme, parodysim 
jam, kad mes džiaugiamės ir vertina
me jo darbą, jo meile lietuviškam 
menui, kalbai ir lietuviškiems reika
lams .

LAUKIAME JŪSŲ ATEINANT*-

&&&&&&&
TAME TAUT.ŠOKIŲ VAKARE SU 

MŪSŲ JAUNIMU DRAUGE ŠOKS IR 
URUGVAJAUS ŠAUNUSIS AŽUOLY-I» * ,
NAS, pries pusantrų metų žavėjęs ■ 
mus savo aukšto lygio menu. Gal dar 
prisidės ir Argentinos šokėjai, nors 
tai nėra tikra.

Urugvajiečius ir argentiniečius 
reikia tris naktis pernakvinti,, Todėl 
prašome visų, kurie juos buvo priėmę 
pries išskrendant Amerikon, priimti 
ir dabar.

Jaunimas parskris į Viracopos ket
virtadienį, liepos 27 d. apie 8 vai. ryto. 
Apie vidudieni, ar kiek vėliau,jau bus 
S.Pauíyje. JÔi kas nebegali jų priim
ti, malonėkit pranešti Jonui Bagdžiui 
ar Zelinos ir Mokos klebonijoms.

Iš anksto tariame ačiū.

V. P AL Kongreso rengimo Komitetas

LIETUVIŠKU MOKYKLŲ 
ATOSTOGOS PASIBAIGS 

r

šeštadienį, rugpjūčio 5 dieną. 
Tą dieną visi mokiniai renkasi į pamo. 
kas tuo pačiu laiku, kaip prieš atosto
gas.

JEI YRA NORINČIŲ pasimokyt lie. 
tuviškai, bet negalinčių ateiti į pamo
kas, mūsų mokytojai atsius kiekvie
nam į namus tas pamokas, kurios yra 
išeinamos mokyklėlėse. Tik praneš., 
kite ar Zelinos klebonijai (Tel. 6359-)S" 
Ar Mokos (Tel 273-0338) .nurody
kite savo adresą, kur atsiųsti me
džiagą ir gausite.

Alf.D. Petraitis

AUSROS CHORO pirmoji repeti
cija po atostogų bus šeštadienį, rug
pjūčio 5 d.20 valandą.
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