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LOS ANGELES, Calif. — Vi
sam krašte žinomas amerikie
čių laikraštininkas Paul Wohl,
laikomas Sovietų ir Rytų Euro
pos reikalų žinovu, liepos 1 The
Christian Science Monitor dien
raštyje ir kituose amerikiečių
laikraščiuose paskelbė ilgą ir
išsamų straipsnį apie paskuti
nių poros metų pavergtų lietu
PÊNKIOLIKOS METU SUTARTIS
vių pasipriešinimą Kremliui.
Reikia nepamiršti, kad egiptiečiai su
The Christian Science Monitor
bolševikais liuvo sudarę sutartį penkio dienraštis, pasiekiąs! visus JAVbių kampus ir kitus angliškai
likai metų* Pgal tą sutartį rusai statė
Egiptui ir Asuano milžinišką užtvahką ■ kalbančius kraštus, straipsniui
ir siuntė daugybę ginklų, lėktuvų tankų,
rakietu, įrengė rakietoms paleisti liz
dus p Rusų instruktoriai mokė egiptie
čius karius, kaip vartoti moderniškus
ginklus, lėktuvus, radarus.
Egipto ministras pirmininkas Azix
Sidky nuskrido Maskvon prašyti dar
daugiau ginklų ir moderniausių lėktu
’MASKVA. — James Yuenger,
vų. Ten jis turėjo išbūti tris paras.
Chicago Tribune, Maskvos biuro i
Bet jis staiga grįžta namo po 24 va
landų .įvyk s ta Egipto ministrų pasitari vedėjas, rašo apie neseniai su
mai su Sadatu ir staiga nutarimas^ ru žinotą senesnį ateitikimą, kad.
sausio 6 Maskvos aerodrome so
sai turi tuojau atsiimti iš Egipto 20
vietų muitininkai sulaikė 10 iš
tūkstančių savo ’’patarėjų” kariuome
Amerikos atvytošių turistų stu
nę. Ir dar Egiptas nusavina visus ru dentų ir jų vadovą teologijos
sų pastatytus, tiek kariniuSjtiek kitus
profesorių Steve Durasofi iš
Tdsos' wiwėmtętx>, Oklabomos.
įrengimus, kurie Sovietams kainavę
Jie
pažymėję, kad netarp 6 ir 7 bilijonų rubliui ir rusai,
apiâmtmí“'
atrodo, neprotestuoja ir ramiai išsi
mui. Sovietai juos tačiau išlaikė
krausto. Ką visa tai reiškia? Tuo tar
ilgai ir išieškojo' ųuodugniaJ. ne
pu dar neaišku. Ir kuo tai pasibaigs?
fife; kišenes,. bet ir iščiupinėjo
siūles, kepuręs, diržų susiuvi
IZRAELIS GAL IR DŽIAUGIASI,
mus. Ko ji© ieškojo ir ką rado?
bet iki Šiol tyli
Rado religinės literatūros anglų
ir rusų kaltams, o toji medžia
Sakosdar per anksti ką nors sakyt,
ga, sovietų laikraščio Trud žones nežinia, ka rusai darys per atei
dfefe, '^m, priešsoviėtinė, griau
nančias keletą savaičių. Tačiau žy
nanti tvarką, nuo jos galinti
dai mano, kad rusams pasitraukus iš
sugriūti’ Lenino valstybė ir todėl
Egipto, jie lengviau nugalėtų arabus.

Praėjusią savaitę atsitiko tai, ko jo™
kie politikai nepramato,nė nemėklino*
Egipto prezidentas Anuar Sadat pasa
kė rusams -g Neš dinkite s s: lauk iš Egip
to žemės tuojau pati” Ir kas dar nuo
stabiau, rusai paklauso, nesipriešina,
ir jau pradėjo išsikraustyt. Iš ko čia
stebėtis, kas nepaprasto ?

uždėjo antraštę: Lithuanian
troubles jolt the Kremlin.

To straipsnio dėmesys skiria
mas paskutiniems tragiškiems
įvykiams Lietuvoje, užsimena
ma apie Bražinskus, Shnokaitį, t

Kudirką ir kunigą Zdebskį. Si
mas Kudirka sugretinamas su
Vincu Kudirka, leidusiu "Var
pą.” ir kovojusiu prieš caristinį
režimą. Visi tie įvykiai esą ne
paprastai didelis smūgis ir su
krėtimas Kremliui.

Rovimų nutarimas tą atsitiki
mą paskelbti savam. '^laikrašty,
rašo Yuenger, reikia suprasti
įspėjimu, kad turistai nemėgin
tų “užsiimti kitais dalykais”
kas neįeina į jų programą. True
dar pridėjo nuo savęs ir apie
profesorių Durasoffą, kad jis,
kaip yra pasiskelbęs, rašo kny
gą apie religiją Sovietų Sąjun
goj, bet vietoj, kad lankytų baž
nyčias, ieško kontakto su “įtar
tinais asmenimis7’ ir renka ten
dencingą medžiagą. Ne vien tas
atvejis, bet yra ir daugiau, kad
iš vakarų atvykę “sovietų ne
draugai, prisiklauso visokių iš•kraipytų istorijų, o paskui grį-

i sekiojimus”, skundžiasi Trud ir
nežino recepto, kaip priversti
laisvųjų kraštų' turistus namie
kalbėti ne taipj kaip sovietuose'
yra, bet kaip norėtų, kad kal
Lietuvos nacionalinė! bėtų.

M.Mažvydo biblioteka
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Paskutiniame M L numeryje spausdinome dalį Lietuvos ku
nigų* Jie atmeta Lietuvos vyskupų ir vyskupijų administratorių
’’Ganytojiškame8’ laiške mestus kaltinimus 17*000 lietuvių ka
talikų, pasirašiusių memorandumą B r mevuL
Šis rastas yra vieša, stipri Lietuvos kunigų reakcija prieš
dideles Maskvos pastangas sugriauti Lietuvos gažnyčią iš vi»
daus, išauklėjant naują dvasiškiją, taip vadinamą^aukštąją dva
sininkiją paklusnią okupantams 0 Iš dalies tai pasisekė, nors
anksčiau nepajėgė sau laimėti simpatijų paprastosios kunigijos,
rr persekiojimais sunaikinti tikėjimą liaudyje* Bet dabar visa
Lietuvos kunigija ir tikinčioji liaudis viešai pasakė: ’’Ganai”
Šio pasipriešinimo pasekmės bus svarbios, Gal skaudžios ir
sunkiai pram atomo s /Plge E LT A-PRESS, 1972, nr 6/duodame
kunigu rašto antrą dalį*
votai» A
Kunigai atsako:
’’Kuriuos kunigus ir tikin
čiuosius turi galvoje ±aisKo au
toriai: ar tuos, kurie gina Baž»
nyčią, ar anuos, kurie ją iš
duoda? ’’Dėl kurių gimė nepa
sitikėjimas vyskupijų valdyto
jais ? ”

Ganytojiškas laiškas sako:
’’Kiekvienas Bažnyčios na
rys turi mylėti Bažnyčią”*
Kunigai atsako:
5’Tačiau katrie myli Bažny
čia? Ar tie^kurie savo a ūko»
mis ją išlaiko, rizikuoja sa
Dėl ko nepasitikėjimas
vo tarnyba, atsiduria kalėjime; vyskupijų valdytojais ?
ar anie, kurie skleidžia melus
per bedievišką spaudą ir radi 1) Daugelio kunigų nuomone,
ją? Neseniai tokį neteisingą
valdytojų kelias į užimamas
pareiškimą davė Mons * C o Kri- aukštas vietas nebuvo visai pavaitis f (Jį iš rinkti Vii niaus
gal bažnytinės teises nuostate*
lUMMwow.MWB
vyskupijos a dm ini s tratom
Pavyzdžiui, po mons 0 J « Stan
mi įpareigojo kapitulos kanau kevičiaus atsisakymo nuo uži
ninkus valdžios Įgalionis Kul
mamos vietos, Vilkaviškio vys
to reikalams Rugienis)*
kupijos rinkėjai jo vieton pa
’’Argi Bažnyčios meilė pa
rinko kun* A. Jaudegį. Tik po
skatino Mons o Krivaitį sušauk to sužinojo, kad valdžia pa
ti prieš 30 balandžio savo an tvirtinanti tik prelato J, Labukivy s kūpi jo s dekanus ir ilgai
ko išrinkimą* Rinkėjams teko
jiems kalti į galvą, kad užsie
nusileisti*
nyje viskas suglebę, nuvytę,
2) Neleistinos ir netikėtinos
gi pas mus daba.r dvasiškiai
vyskupijų valdytojų kalbo s per
išvystę pastoracinį darbą, kad
radiją, spaudą ir ganytojiškus
kunigai neturi nei piršto judin- laiškus„
t i vaikams katekizuoti, kad ti
3) Visiškas, pavaldiniškas pakinčiųjų parašai renkami klas klu s num a s c ivilinei valdtžiai
tingai ir t\teo Aišku visiems, skiriant kunigus y parapijas®
kad tai įgaliotinio Rugienio pa 4) Apgaudinėja Vatikaną* Pa
diktuota; Krivaitis gi tik p a^ vyzdžiui, beveik visi, kuriems
klusnus iC’ rankiški
paskutiniu laiku suteiktas monS ako 5' Ganytojiškas” laiškas:
s Ino r o ar kanauninko titulas,
6’Įvairus faktai, atsiradę
yra valdžios kolaborantaidėl dabartinio ypatingo mcma> bendradarbiai*. Valdžios ats
to* Kai kurių kunigų ir tikin
tovai mini vyskupus Krikščiučiųjų tie faktai vertinami per
na ir Povilionį kaip •’’musų
grubiai ir nerimtai— neapgal
kųpųs”*
nina.i IIIXI
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(Tikintieji ir kunigai bandė
neprileisti jų konsekracijos į
vys kupus 1969 m e g ruodžio 21
d . Kauno, katedroje; bet gausi
policija ir agentai viską nulė
mė e -Red,)
Vienas asmuo, neseniai iš
vykęs is Lietuvos į Izraelį liu
dija, girdėjęs iš vieno Valdžbs
Įgaliotinio Kulto Reikalams ištaigos tarnautojo Vilniuje, kad
Justais Rugienis 1969 mc vieną
dieną pas įšaukę s Mons* Labu»,
ką ir įsakmiai jam pasakąs :
’’Jau seniai atėjo laikas nomi
nuoti Romualdą Krikščiūną
vyskupu>(Elta Press redakt® )
5) Ignoruojami kunigai* Pavyz
džiui, naujų vyskupų parinki
mas ir paskyrimas visada slepiamas nuo dvasiŠkijos0 (Grįžę
iš Romos,vyskupai mažai tepainformuoja kunigus 3 Tenka pasiten
kinti žiniomis iš Vatikano radijo
ir atrastais straipsniais prieš re
liginiuose laikraščiuose* Vysku
pijų valdytojai nepasitaria, su pa«
tyrusiais kunigais apie bažnyti nius reikalus; o jei šie pasako ar
pareiškia savo nuomonę, tai s udraudžiami, kam kišasi į oridinarų reikalus* Vyskupų pagrindi
nis patarėjas yra Rugienis* Jo iš
klausoma be at s įkalbėjimų* Ir
šis „ganytojiškas“ laiškas yra pa
rašytas ne pagal kunigų patari
mus , bet pagal Rugienio ir Or
lovo, Maskvos delegato Kulto rei
kalams nurodymus*
S6m9 balandžio 11 d,* Rugienis
ir Orlov sušaukė Kauno arkivys
kupijos kurijon Lietuvos vysku pus ir vyskupijų administratorius
ir juos privertė pasirašyti šitą
gėdingą dokumentą, nešantį tiek
žalingų pasekmių musų Bažnyčiai,
sulyginantį ja, su Rusijos Stačia*tikiu Bažnyč i a»
”Kodėl vyskupai ir administer
toriai savo autoritetu paremia be*
dieviu užmačias ? Dabar ateistai
nori sukompromituoti Bažnyčią,
užminuoti ją ir iš vidaus suspreg^
dinti® Tenka su skausmu pripažin
ti: didele dalimi jiems tai pasise
kė* Dar prieš 30-tą balandžio
vyskupui Pletkui buvo pas įskųs te,kad šitas laiškas šmeižia Lietu r
vos tikinčiuosius ir griauna vys^
kupų autoritetą Jis atsakė :!'Vysv»
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Buvo turtingas ruduo kul
tu rinių po 7 iu r iu S. Pauliui.
Balandžio gale gėrėjomės D.
Kučęnienės reto grožio ko ri
ce r tu o G eg už ė s vidury j e T, J.
Bružiko dvigubo jubiliejaus
proga abu chorai drauge da
vė kilnią programą per Mi
siąs ir per minėjimo aktą.
Liepos 1 d, iš Amerikos at
vykę «Lietuvos Vyčiai atsive
žė tris nepamirštamus solis
tus: P r iide ne ij a B ič ki e nę ? Liudą S t ūką ir humoristą V3 Žu
kauską bei pianistą . Po ros
mėnesių būvyje net trys gra
žūs meniniai parengimai’,
Mūsų kolonijoje tai jau
se
niai seniai beturėta. O kur
dar Vasario 16, ir Motinos
dienos programų meninės da^
lys, nors ir kaip priedas
prie kitų programų.
O dabar štai sugrįžta mū
sų bei Urugvajaus ir Argen
tinos jaunimėlis po viso mė.’
v
t
nėšio ekskursijos S .Ame ri
ko j e ir Kanadoje, kur jis sa
vo meną rodė tūkstančiams
lietuvių. Bet to meno mes
nematėm, juo nepasigėrėpm,
nors ir mūsų jaunimas atli
ko savo dalį, nors daugelis
padêjom tam jaunimui tenai
nuvykti, prisidėdami kružeirų pluoštu.
Tas jaunimėlis, tartum
norėdamas savo kolonijai at
silyginti, pasikvietęs talkos
ir Urugvajaus bei ' Argenti.
no s šokėjus, nori padaryt
mums malonumą, duot pro
gos vėl pasidžiaugti gražaus
jaunimo gražiais tautiniais
Šokiais. Kas galėtų nesusi
gundyti šitokia proga? Ne
bent tik ką nors sunki senat
vė ar liga būtų pririšusi prie
lovos ar užrakinusi namie.
VISI, KAS GYVAS, KAS
KRUTAM, TRAUKIAM ŠĮ
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 29
DIENĄ ZELINON.Į PIETŲ
AMERIKOS JAUNIMO TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ.
Ji bus Seserų Pranciškie-

cių salėje» Prasidės 19, 30 va
landą. Po programos, Jauni
mo namr ■•>«••• bus vaišės jauni
mui ir s/
-am s, bus galima
ir pasišok, i. Nejaugi pasigailė*
šit sau keleto kruzeirų lietuviš
kai kilniai pasilinksminti ir
tiek daug, tokio Šaunaus jauni
mo. pamatyti ir su juo pabend
rauti ?

’’Tėviškės Žiburiai1’ Kanadoje
išspausdino eilę žinių iŠ Lietuvos.
StaipsnyjeLietuvoj e laukia išei
vijos pagalbos”, rašo: ■

”Labai liūdnas dalykas yra religinęs spaudos badas Lietuvoje.
Nėr maldaknygių, nėra katekizmų
nėra Senojo ir Naujojo Testam on
to istorijos bei kitų religinių kny.
gų, reikalingų vyresniųjų klasių
mokiniams, jaunimui ir suaugu sieros. Nuo bolševiku okupacijos
1949 metais,Lietuvoje nebėra nė
vieno religinio laikraščio, nei žur
Ačiū, už tūkstančius valan
nalo . Lietuvos kunigai labai
dų, pašvęstų išmokti tautiniams
daug viliasi iš Vatikano pasitari
šokiams. Ačiū, kad gražiai at
mų su Maskva, gal,pagaliau,bus
stovavai mūsų koloniją tūkstan
galima gauti religinei spaudai rei
čiams lietuvių Ameriko j e ir
kalingos popieres bei rašalo,ir to«
Kanadoje. Ačiū ir visiems ta
kiai spaudai išleisti leidimma.
vo grynai lietuviško darbo rèTačiau labiausiai Lietuvos kuni
mejaun s.
gai prašo Šv Tėvą tokioje sutarty»
Visų didžiausias ačiuTau
je garantuoti teisę atsispausti
teks, kai tu dabar,sugrįžęs po
tiek maldaknygių, kiek jų yra rei
tokios įvairios, linksmos, ir
kalinga. Jei kas šiandien dar ga
laimingos kelionės, po tiek
li atsinešti bažnyčion maldaknygę,
daug patirtos lietuvių širdies
tai tik,kad ją turi išsaugojęs iš
meilės ir svetingumo, kur tik
tu nukeliavai, kad tu dabar su nepriklausomos Lietuvos laikų0
Tos maldaknygės yra ubagiškai
grįžęs, kiek reikia pasilsėjęs,
apiplyšusios ir stipriai apdėvėtos.
tęsi toliau savo gražų, kilnų
Dauguma tikinčiųjų nė tokių nebe,
lietuviškos kultūros darbą S,
turi, todėl arba kalba rožančių,
Fhulyje. Kad atstovausi lietu
arba kelias mintinai išmoktas
vių koloniją Brazilijos vi šuo ««
maldeles skaičiuoja ant pirštų.
menei, mininčiai šiais metais
Sunki našta yra valdžios užde
pusantro šimtmečio nepriklau
dami mokesčiai ant bažnyčių, kad
somybės. Ačiū kad išeisi vie
jos buvo pa
šumon, į televiziją, kad paro* jų neuždarytų, nors
statytos ne valdžios,o pačių žmo
dysi mūsų mieso milijonams,
nių•> lėšomis. Mokesčiai didelio
kad lietuviškas jaunimas y r a
žmones neturtingi. Todėl susi
linksmas, judrus, kad lietu
pratę lietuviai krašte laukia
viai turi tai, ko niekas kitas
tautiečių iš užsienių atvažiuojant
neturi. O jei tu dar pridėtum
ne į koki Minską, Rygą ar Maskvą,
ir jauną sultingą savo balsą
bet į Vilnių. Bažnyčiose ir švento,
lietuviškai dainai suskambėt,
vės e svečiu įmestos aukos paleng
nežinau, ko daugiau bebūt ga
vintų jų išlaikymo naštą tikintie
lima iš tavęs
t», norėti. O kad tu
visa tai mums ir Brazilijos vi siems Lietuvoje.
Rašantieji Lietuvon laiškus įdė
suomenei duoti gali, dėlto ne
kit nors vieną kitą s v. paveikslėlį,
galima abejoti. Ačiū’. Ačiū’.
ar religinio turinio meno atviru
ką . Sunkė s nius laiš kus g r eič iau
tikrina ir konfiskuoja.Bet vienas
j KITUOSE NUMERIUOSE
kitas paveikslėlis laiške praeina.
| PATS JAUNIMAS P AP AS A-J
Ypač pageidaujami paveikslėliai
Í KOS APIE SAVO KELIONĘ
.Pirmai Komunijai prisiminti. 11
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PIRMIAU MUŠĖ KRIKŠČIONIS,
DABAR PATS TAPO KRIKŠČIONIMI
PRANYS ALŠĖNAS
Buvęs komjaunimo vadas, ku
ris persekiojo, baudė ir
musė
krikščionis Sovietų Rusijoje, ko
vo 12d. Toronto
Evangelistų
šventovėje puolė ant kelių verk
damas ir Šaukdamas: P'Žmonės,
džiaukitės kartu su manim! Aš
esu pilnas Šventosios Dvasios”.
Kas tas žmogus ir tas jaunuo
lis? Tai Sergi ėjus' Kourdakovas,
bėglys iš sovietinio ‘‘rojaus”, ku
riam dar tik 21 mėtai amžiaus.
Čia minimoj Evangelistų šven
tovėj tuo metu (sekmadienį) bu
vo apie 300 maldininkų. Sergiejus, klūpodamas, verkė tiesiog ne
sukontroliuojamai,
atkreipda
mas visų buvusių bažnyčioje dėmest
Toji
bažnytėlė
yra
Dundas gatvės rytinėj daly.
Šis gi sovietų jaunuolis jurinin
kas Sergiejus Kourdakovas, po
pamaldų, per vertėja, spaudos
atstovams papasakojo, kaip įvy
ko slaptas jo atsivertimas į krikš
čionybę, sugundęs jį nušokti nuo
sovietinio laivo ir plūduriuoti
bei plaukti jura net 8 valandas,
pakol pasiekė Britų Kolumbijos
krantus Kanadoje. Tai buvo pr.
metų rugsėjyje.
Laikraštininkams bėglys papa
sakojo, kaip jis su draugais su
trukdęs septynių mergaičių 'ko
lektyvini krikštą ir jas visas už
daręs į kalėjimo celes, kur gir
tuokliai galėję elgtis su jomis,
kaip jie tik panorėję.
Pagaliau ir jis pats (Kourdakovas) būdamas girtas su drau
gais ieškodavę tikinčiųjų krikš
čionių ir juos primusdavę. Ne vie
ną kartą, girdi, jie susekdavę ir
išvaikydavę tikinčiųjų susirinki
mus. Iš vieno tokio susirinkimo
senesnio amžiaus moteris nendrė
jusi išeiti -ir suklupusi buvo besi
meldžianti. Jis gi sų draugais, apmušęs ją, jėga išmetęs iš patai*
pos ir, iŠ pykčio, norėjęs visai
užmušti.
Vienok, dar tą patį vakarą jam
kilusi'mintis, jog toji moteris —
buvusi besimeldžianti ne už ša'
ve, Bet, greičiausia, už juos, tuos,
kurie maldas persekioja...

■Nuo šitokio pagalvojimo, stai
ga, jo krutinėję -atsivėrusi tary
tum kažkokią skaudi ir pūliuo
janti žaizda, su klausimu: “Kodėl
ir .kodėl jie tikinčiuosius persekio

S. KourdaKovas

ja? Kodėl jie patys (ypač jis pats)
nenori būti krikščionimis?
Tada Serglejų ir apvaldžiusi
mintis, jog Dievas ar kas nors
panašaus
—> paslaptingo, visvien, turi būti, jei žmonės taip
veržiasi Jį garbinti, į Jį melstis.
Tada ir pradėjusi bręsti jame min
tis apie atsivertimą ir krikštą.
Tada Sergiejus Kourdakovas ir
pradėjęs mokytis būti jūrininku,
laivų radijo operatoriumi, su
mintimi, kaip nors iš Sovietų Są
jungos pabėgti ir pradėti prakti
kuoti krikščionybės ir tikėjimo
tiesas.
Galiausiai, geresnei progai pa
sitaikius, jis ir nušokęs nuo Pacifiko žvejybos laivo. Nušokęs į
tikrai baisią nežinią ir kovojęs
tarp gyvenimo ir mirtięsr Tuo
met buvo 3—4 pėdų bangos, su
kuriomis jam tekę kovoti beplau
kiant net ištisas astuonias valam
das. pakol pasiekęs Britiškos Ko
lumbijos krantus. Dvi ar tris va
landas — jis, beplaukdamas, sukinėjęsis apie patį laivą, žvelgda
mas į kur jis plaukia, nes buvęs
nustojęs orientacijos, į kurią pu
sę galėtų būti jūros krantas —
žemė, o laivas, girdi, visvięn gi
turėsiąs plaukti kranto link.
Beplaukiant, dar pradėjęs lie
tus, pilti kaip iš kibiro. Jis buvęs
visiškai pasimetęs, suklaidintas
ir tragiškai pervargęs. Jau buvęs
pagalvojęs, kad teks1 žūti jūros
bangose. Jis tada meldęsis:
“Gerasis Aukštybių Dieve, ku
rio aš taip ilgai nepažinau, jeigu
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hianc kūnui bus lemta nuskęsti, tai nors
mane sielai tebūna atleisti mano paklys
dima kurtus padariau gyvendamas ten
kur, is tikrųjų, nėra gyvenimo T
Eàgaliau po 8 valandų vandenyje, iš
vargęs ir visiškai nusilpęs Kurdakovas
pasiekęs žemę, Tai buvusi viena iš Kav
ralienės Šarlotės salų. Jis buvęs visas
apsidraskęs, kruvinas ir nežmoniškai
pavargęs. Bet širdyje buvęs ramus,tan
damas t ’’Tos mano kančios tebūna atpil
du man už kitiems padarytas kančias ir
skriaudas
Dabartiniu metu S .Kurdakovas esąs
apsikrikštijęs ir gana pamaldus jaunuos
lis o Jis studijuoja anglų kalbą Toronte,
Brown Kolegijoje, gaudamas Kanados
valdžios stipendiją» Jo žodžiais tariant
gyvenimas buvęs begaliniai tuščias, ir
netgi pragaištingas, gyvenant jam Sovietijoje. Pradedąs tikrai gyventi jis tik
dabar -- Kanadoje.
&& &

K ik K K & && &&&: KKK&cKKK&Kčk

BALTIEJI ROMAI
Fb šokių šventės sekančią dieną iš
Baltųjų Rūmu (prezidentūros) telefonu
pašaukė Valdą Adamkų ir gražiai padė
kojo už puikų p0 Niksonienės priėmimą
Pranešė, jog prezidentienė esanti suža
vėta, viskas prašoko jos gražiausias
viltis ir tai yra žinoma Baltuosiuose
Rūmuose,
Pezidentūra pasidžiaugė, kad visa
.Amerikos didžioji
spauda aprašė tą
šventę ir prezidentienės dalyvavimą.
Trečiadienį
Adamkus gavo spalvotą
Niksonų nuotrauką su pačios preziden
tienės įrašu :HAlmai ii* Valdui Adamkams su musu geriausiais linkėjimais4'
Po linkėjimais padėti prezidento ir žmo
nos parašai. (Adamkus daugiausiai pa
sidarbavo atkviesti p. Prezidentieni į
šventę.) Sekretorė pasiteiravo pavar
džių visų Šventės rengėjų ir žadėjo at
siųsti jiems dovanų.
Re zidentienė, prieš išvykdama, ap
kabino mūsų konsulą p. Daudžvardienę
ir pabučiavo —■ tiek ji esanti patenkin
ta lietuviais.
Illinois gubernatoriaus duktė drauge
su mūsų jaunime sušoko gyvatarą ir
susta» . Lietuviai ją nusivežė į jaunimo
kongresą.
J.Pr.
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ir to nepaneigė net valdžios pareigun klausiami. - Ach. kad
vysk’ uju'valdytojai pajustų,
kiek
los padarė tas jų apverkkapų auto r itetas jau seniai sut in a s x ai š ka s i Po š io s kl ai do s
griautas . "
lieka tik viena garbinga išeitis:
ta lavju, tikru ganytojišku laiš
Toliau ganytojiškame laiške
įprašyti Lietuvos tikinrašoma: "Kaikurrė, matydamiaL ku
s kirus Bažnyčios sunkumus, nu s i č iuo s i u s. dėl įvykus io papiktinimena, daro trumpareges išvadas, m o.
pradeda net prarasti pasitikėji Toliaui * 'g any to jiškame'j laiš ke
mą Dievo Apvaizda ir pačiu Kris sakoma:
’’Bažnyčia naudojasi viso
tumi”.
mis priemonėmis, kurios su
Kunigai atsako : Ku ni g a s P.
tinka su Evangelija ir bendruo
Bubnys laikomas Marijampolės
j u labu’’0
priverčiamųjų darbų stovykloje
Kunigai atsako:
ir kunoJ. Zdebskife kalinamas
’’Gal tikinčiųjų apšmeižimas
Pravieniškėse, laikosi gana gerai ir vėl ruošiasi dirbti pa s to r a» yra tokia evangeliška priemocinį darbą, kai atgaus laisvę . Šilu-nė ? Gal kovos del religijos lais
voje, Marijos gimimo šventės pro-vės sukompromitavimas šuniega, jo parapijos katalikai užpra- kinimas tarnauja bendrajam la
sė atlaikyti 200 Mišių už kunimga bui ?
Zdebskį. Kai tikintieji meldžias
Šiuo laišku musų ganytojai
ir kovoja, argi jie neturi pasiti- apsinuogino prieš Lietuvos ti
kėjimo Dievo Apvaizda? Bet į kc-kinčiųjų akis. Gal šis laiškas
kią apvaizdą sudeda savo pasiti- atvers akis ir Vatikano diplokėjimą anie, kuriems tarpininkav* matijai ? Juk turėjo, pagaliau,
jant bedieviai griauja Bažnyčią? paaiškėti: gana mums šitų vald.
Lietuvos tikintieji susirūpinę ir žios pastatytų prelatų ir vysku
su skausmu stebi šį faktą. Iš tik pų’ Ačiū Dievui, kad Lietuvos
rųjų vyskupijų kurijos sulikvida- tikintieji dar turi du tremtinius
vo Lazdijų dekaną kun.V. Degutį vyskupus, kurie kartu su tikin.
Alksninės kleboną B, Antanaitį "% Čiaisiais pakelia sunkų Lietu
Taujėnų kleb. Gudanavičių ir ki vos Bažnyčios likimą ir nepa
siduoda. Katalikai jais didžiuo
tus .
j as i, kaip ir vyskupais Matulio
niu, Reiniu ir kitais.
Ganytojiškas laiškas kaltina:
kad "Parašų rinkėjai paskui
pakeitę tekstus ar pridėjo kitą,
prijungdami parašus”.
Kunigai atsako ?
Bet ii kur kurijos žino, kad.
parašai falsifikuoti? Iš tikrų
jų, jos parašu nematė.Iš kur
žino, kad parašai buvę rinkti
ant baltų lapų? Juk kiekvienas
galėjo patikrinti, kad ant kiek
vieno lapo buvo visas memoiandumo turinys. Tikintieji aiš
kiai žinojo, po kokiu tekstu pa
sirašo. Norėtųsi pasiūlyti aukš
tiesiems dvasininkams ąplarky,
ti Prienų parapiją. Jos parapi
jiečiai ne kartą kreipėsi dėl
kun, Zdebskio į valdžios įstai
gas, žinodami, už kų pa s ir as o

Ganytojiskam laiške skaitome:
"Neturime užmiršti, kad ne
atsakingų laiškų pasirašymas
-•’-otHenia. i Bažnvčios ir Vals
tybės santykius, iššaukia ne
susipratimus «,
Kunigai atsako:
"Apie kokius čia santykius
kalbama? Ar ne katino su pe
le? Kaip galima džiaugtis dėl
tokių "gerų santykių"?
Nėra katekizmų, nėra mal
daknygių, spaudos. Vaikai mo
kinami būti bedieviais pries
gimdytojų valia. Kunigų semi
narija te iš leidžia kasmet tik
6 kunigus, nors vidutiniškai
miršta 20. Klierikai persekio-

Kaišiadorių arkivyskupas
Teofilius Matulionis
vyskupavimo metu didesnę dalį
kentėjęs Rusijos kalėjimuose
ir koncentracijos stovyklose
miręs Lietuvoje

jami saugumo organų ir verčia
mi tapti jos šnipais. Kunigai
baudžiami pri verčiamųjų dar
bų stovyklomis. Veiklesni ku
nigai, vyskupijų valdytojų pa
rėdymais, iškeliami į mažutes
parapijas. Inteligentai yra tie
sioginiai ar netiesioginiai per
sekiojami už e j imą bažnyčion.
Rugienis diktuoja ganytojiškus
laiškus, terorizuoja kunigus.
Lietuvos Bažnyčia verčiama
tapti valdžios sugulove. Iš to,
kas mums belieka, k a. daugiau
prarasti mes begalime? -Gal
tik trupinius asmeniškos gero
vės ir-ribotos laisvės!
Ganytojiškas laiškas šaukia!
"Tegyvuoja esminiuose da
lykuose vienybė ir visur me ilė"‘
Kunigai atsako:
Mes kaip tik to ir laukiame
iš tų, kurie vadovauja katalikų
Bažnyčiai Lietuvoje. Vienybės
ir meilės pagrindas yra Evan
gelija.
Todėl reikalaujame:
1) religijai bent tokios laisvės,
kokią garsina sovietinė propa
ganda;
2) kad nebūtu rašomi panašus
ganytojiški laiškai, valdžios pa
diktuoti;

( Galas b puslapyje)
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u ET U VOS
KUNIGAI

ros metų atsidūrė Smilgiuose.
Jis nemėgo politikos, ne s įjun
3ENEDIKTÀS gė į parti s, bet mieliausiai
darbavos., aunimo organizaci
Galas
SUGINTAS
II jose.
3. Kad nesibijotume pakenKun, Benediktas mėgo moks
tėti už tikėjimą? Zu r na 1 o „Na ulą. Pr- s ė dvasinės vyriausy
bes leis-i toliau studijuoti uni ka i Religija1’, t.y. ''Mokslas
versitete-Tą leidimą, gavo 1924 ir Religija” $97 2 m .trečiame
metais ir įstojo Kaune į Vytau numeryje yra Lietuvos Komu
to Didžiojo Unversitetą, į Te nistų Partijos Centro Komite
to agitacijos ir propagandos
ologijos-filosofijos fakultetą.
Ir studijuodamas kun.Sugin vadovo straipsnis apie Bažny
čia Lietuvoje. Jame kunigai
tas dirbo visuomeninį organi
zacinį darba katalikų mokslei suskirstyti į tris rūšis. Pir
moji rūšis, tai kunigystės atsi
vių bei studentų organizacijosakiusieji, niekais paverstieji;
S e.x o
antroji rūšis: einantieji su gy
BRAZILIJA
venimu’, ir trečioji rūšis taipaAPAŠTALAVIMAS LIETUVgj
žeidžiantieji sovietų įstatymus'*
Pirmasis lietuvis kunigas
Pirmoji apaštalavimo dirva
(34 psl.). Ačiū Dievui, kad ta
Brazilijon atvyko JONAS KIVIjaunam kun. Benediktui teko Ke
trecioji rūšis kunigų Lietuvoje
LIŪS
(miręs
1955
m.
)
Jis
nega

dainiuose -- šv.Jurgio parapigausiausia ir ji turi didžiausią
vo leidimo gyventi S.Hulo
joje« 1919 m.birželio 25 d/
pagarbą bei autoritetą tikinčių
mieste. Apsigyveno S, Anas taAnuo metu toje apylinkėje gy
jų tarpe.
cio
miestelyje,
keletas
šimtų
veno daugumas sulenkėjusiu lie
Mes, Lietuvos kunigai, nesikilometrų nuo sos tines. Ten jis
tuvių. Šie pradžioje nemego lie
bijantieji persekiojimų ir pri
darbavosi
kitataučiu,
ne
lietu

tuvių kaloos ir jai priešinosi.
verčiamųjų darbų stovyklų, lie
vių tarpe.
Todėl jaunam kunigui čia teko
kame ištikimi Romos Katalikų
Lietuvių
dvasinius
poreikius
susidurti su didelėmis kliūti
aprūpinti 1928 m.rugpj.10 die Bažnyčiai ir Popiežiui.
mis ir gerokai pakovoti su len
197 2 metų Gugužis.
kiškuoju gaivalu. Bet jis nenu ną atvyko kun. Jeronimas VA
LAITIS. Jis buvo kupinas gerų
siminė. Darbavosi lenkuojan
LIETUVOS KUNIGAI
norų, kilnių idėjų ir tvirtų pasi
čių tarpe labai atsidavęs ir
ryžimų.Deja, silpna jo sveikaliai.
ta ir labai sunkios to meto gy„
Vos pasibaigus Pirmam Pa
ML redakcijos pastaba. Si
sauliniam karui, Lietuvoje siau venimo sąlygos privertė jį at
sisakyti savo misijos ir po po tas Lietuvos kunigų laiškas ir
tė uaisi šiltinės epidemija, o
ros metų ieškoti stipresnio pa džiugina ir liūdina.
įvairiose vietose tebėjo kovos
vaduotojo. Laiškais beldėsi į
Džiugina, kad tenai didžioji
su lenkais , bermontininkais ir
Kauno vyskupijos duris iki bu
dalis dvasiskijos tebėra ištiki
bolš evikais. Kun. Benediktas
vo išklausytas. Jo vietą BrazL ma savo šventam pasaukimui
turėjo gelžinę sveikatą, ėjo po
lijoje kurija pasiūlė kunigui Be
tarnauti tiesai ir savo tautie
ligonis nieko nebodamas, iki jį
nediktui Sugintui.
čiams, nors už tai jai tenka kęs
paguldė ta pati šiltinė. Kėdai
Benediktas žinojo, kad čia
ti persekiojimus ir visokius
nių ligoninėje išgulėjo 14 die
jo laukia ne pyragai, o sunkus
vargus. Melskime Viešpatį
nų,kovodamas su mirtimi.
ir nedėkingas darbas. Tačiau
jiems ištvermes, ir kad jų pa
Po ligos Benediktas grįžo į
vyzdys ir toliau palaikytų ki
Kėdainių parapijos darbą ir į- tai jo neatbaidė ir jis ryžosi
stot į dar o a naujoje, nepažįsta
tus, silpnesniuosius brolius ir
sitraukė į organizacinį darbą.
seses.
Įstojo į Lietuvos kaulių Sąjun moje šalyje. 1931 metų sausio
10 dieną jis laimingai pasiekė
Tas laiškas yra liūdnas, nes
gą, pirmininkavo vietos Lietu
jis parodo, jog atsirado gilus
vos laisvinimo ir gynimo komi Santos uostą.
(Bus daugiau)
□plyšys tarp vyskupijas valdan,
tetui. Kapelionaudamas mokyk
APRAŠINĖT
Į ciju vyskupų ir prelatų ir dide
lose organizavo Kėdainių apso
lės dalies kunigų bei tikinčiųjų.
mokytojus ir Liet. Kato Mokyto
3NGRESĄ IR
Laiške daromi vyskupams prie
:, ŠIEK TIEK
jų Sąjungą.
kaištai yra dar skaudesnis da
Z ALKAMS IR
Keletas vietovių
lykas, jei jie yra visai teisingi.
JNUI SKIRTAS
II ............. ... —■ . .. .
Tai būtų pirmas kartas Lietu
1921 m. Kunigas Benedik
JT TAI TIK
vos Bažnyčios istorijoje toks
tas nukeltas į Žeimius. Pq posuskilimas. Labai apgailėtinas.

Stasys .Vaneevičius
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Jaunimo Kongresas su visais
parengimais buvo labai didelis įr
vykis ne tik. musų jaunimo, bet vi
sos išeivijos gyvenime. Daugiau
apie tai papasakos sugrįžęs pats
jaunimas. Čia dedame gausias ži*
nias, tartum telegramas s, ats iųstas T .Antano Saulaičio.

Studijų

savaitė

Liepos 4,keturi auto .ūsai po
47 asmenis išvyko iŠ Čikagos į
Kent universitetą, apie 560 klm.
nuo Čikagos. Kursuos dalyvavom
250 atstovų iš 14 kraštų, 20 sve
čių ir 30 vadovaujamojo persona
lo.
Autobusuose keliaujantieji bu
vo tyčia sumaišyti iš įvairių kraš
tų, kad geriau pažintų, vieni kitus
ir susidraugautų.

Įdomi lietu v a i t ė

Viename autobuse keliavo vie
nintelė Belgijos liet.jaunimo at
stovė. Ji kalba labai gražiai lie
tuviškai. Jos tėvelis mirė jai esant tik poros metukų, Motina bul
garė. Bet ta moteris ir pati gra
žiai išmokus lietuviškai ir visus
tris vaikus išmokė, nors gyvenda
ma svetimame krašte, nelietuvė*

i-IETÜVA
olando atvykęs tautinių šokiu gar
susis ansamblis GRANDINĖLĖ
parodė aukštąjį šokimo meną ir
visus žavėjo e Grandinėlė rugpjū
čio mėnesį koncertuos įvairiuose
Europos miestuose lietuviams ir
kitataučiams ;. Grandinėlei jau
daug metų vadovauja p.L.Sagys
su žmona»
Per ilga būtų aprašyti visas st .dijų paskaitas, diskusijas . JauniŠtai, ką gali padaryti tik
mas ir Čia mielai dalyvavo, nuo
ra m eilė o
širdžiai bendradarbiavo irx reikia
B 11 s kilome
tikėtis, pasisėmė-daug lietuvišką
žinių ir nusiteikimų. Apie diskuBrazilijos jaunimas
suskilome į du būrius. Vie_ tuotus klausimus ir jaunimo nutarimus gal parašysim vėliau.
name tai kongreso atsto
vai. Jie ir ’'vyko į studijų
L ėda. s, ledas »
savaitę. Kiti tik šokėjai
L a i s valaikius braziliečių dau
ir ekskursantai. Tie liko
gelis praleido mokydamiesi čiucž
Čikagoje. Jiems suorga
ti ant ledo ir nevienas priglaudė
nizuota graži programa:
savo pakausi, o kaikas ir oarzdą
liepos 4 sportas . Penktą-**
lankymas įvairių lietuvis - nusibrūžavon
kųjų įstaigų Čikagoje. Ses
Vakarinės programos
tą apžiūrėjimas miesto į- buvo skirtos pasirodyt Įvairių
vairybių ir įdomybių. Sep
kraštų jaunimui ir parodyt save
tintą— šokiai, o aštuntąir
aplinkos kultūrą. Per vieną tokį
jie sėdo į autobusus ir pa linksmą vakarą radijas pranešė,
sileido kelionėn į stovyk
kad Lietuvoje susidegino Andriusv
la^
Kana
don.
Kelionė
truko
v'
kevičius ir Žaliauskas, kur is gu
e ne 17 valandų, su trum
lįs ligoninėje. Programa tuojau
pais sustojimais pavalgyt» nutrūko. Susitelkta, atkalbėta max,

ba, sugiedotas tautos himnas ir
is s i skirstyta poilsiui, patylom.
Studijų, savaitė irgi la
Vadovybė ir kraštų atstovai tarė
bai gerai suorganizuota.
si, kaip reaguos į tai Jaunimo stu
Viskas sukosi sykiu su
dijų dienų dalyviai. .
laikrodžiais. Liepos 4, at
Visų kraštų
atstovų pasita
vykus į Kent universitetą
rime čia nutarta kitą. t. v. trečią
registracija ir 18 val.vaviso pasaulio liet.jaunim kongre
karienê',17 valandą iŠ Kle są ruošti Brazilijoje.

Stud i j ų sava i t ė

Šaunusis
Urugvajaus
lietuvių jau,
nimas
AŽUOLTNAS
v
Jį pamatysim
žaviai šokantį
šitą šeštadie
nį. Nepasivėluokim ateiti1.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

bio
į ê ’’Musų Lietuvos5’ numerio

AR JŪS BEATSIMENAT , KADA REGĖJOT ŠOKANT
TAUTINIUS ŠOKIUS...DU, TRIS LABAI G? RUS ŠCKĖJŲ BŪ
RIUS ?
TAI PAMATYSITE šitą šeštadienį, liepos 29 dieną, 19»
30 valandą Zelinoje, Seserų Pranciskiečių gimnazijos sa
lėje.
Tik prieš pusantros paros kaip griže iš didžiosios tau
tinių šokių šventes, ir ten labai šauniai pasirodęs Urugva
jaus ĄŽUOLYNAS, gal ir Argentinos EGLĖsbei S.Paulo
NEMUTASjVisi drauge ir atskirai sušoks tuos pačius Šo
kius, kurie tenai žavėjo beveik 15-os tūkstančių lietuvių ir
kitataučių pr net p, prezidentienės Niksonienės akis bei
širdis. Šoks apsirengę gražiausiais tautiniais rubais., kū
rins pastebėjo ir išgyrė publika Čikagoje.
Vakaro programoje pramatyta iri
PAVEIKSLAI
NUOTRAUKOJ iŠ TAUTINES SCKIŲ
ŠVENTĖS BEI IŠ JAUNIMO KONGRESO IR STOVYKLOS

Pramatyta ir tai, kad pats JAUNIMAS PAPASAKOS,
KĄ REGĖJO IR PATYRĖ SAVO VISO MENESIO KELIO
NĖJE.
Kur kitur pamatytum ir išgirstum tokių įdomių, žavingų
dalykų? Niekur.’ Tik PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMOTAUTINIŲ ŠOKIU FESTIVALYJE, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ’ '
TAI VIENINTELĖ, NEPASIKARTOSIANTI PROGA*!*
LAUKIAME JUS U

ATEINANT’

V. P AL ^KONGRESO RENGIMO KOMITETAS

KOKTEILIS - ŠOKIAI
Pasibaigus Tautinių šokiu pro
gramai, Jaunimo namuose bus
kokteilis — užkandžiai drauge su
jaunimu. Bus galima ir pasišokt,
su jaunimėliu išsikalbėt, padai
nuot.
Ir visi tie malonumai teks už
labai prieinamą kainą.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ATIDENGTA .PAMINKLINE
LENTA KUNIGUI BENEDIKTUI
SUGINTUI.

Jonas Kidykas, S. J. Giedo
jo Bendruomenės choras,
Bažnyčia buvo artipilnė
žmonių, sugužėjusių ir iš
ūmesniųjų S.Paulo rajonų
Pamokslininkas kun.J.
Šeškevičius ypač gražiai
nušvietė velionio nuopel
nus statant S.Paulyje vie
nintelę kitataučiu, ne bražilų,bažnyčią.
Po Mišių, prie bažny
čios duriį atidengta bron
zinė lenta su įrasuf’PAGERB IMAS-KUNIGUI SUGINTUI-ŠIOS BAŽNYČIOS

Praėjusi sekma,dieni ,VII. 23 O5
STATYTOJUI, '
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos iniciaLieíàirva. 1895.1. 3; Ame.
tyva?Se Paulo lietuviai susirinko
rika, 1972.IV.20. Toks
į savo Šv. Juozapo bažnyčią pami pat tekstas ir portugalų
nėti Dievui ir patiems prisiminti kalba.
tos bažnyčios statytojo a .a Kum
Atidengus lentą, kalbėjo
BENEDIKTO SUGINTO didžią
poetas Klemensas Jura,
dva s ią.
knygos apie B. Sugintą
Mišias koncelebravo kunigai
’’TĖVYNĖS VAIDILA” au
J .Šeškevičius,- Pr. Gavėnas ir
torius .

i KUNoM. VALIUKEVIČIUS
į Jam nuoširdžiausias ačiūl

Apeigos baigtos visiems daly
viams giedant tradicini "Viespa
ties Angelas apreiškė Marijai”.
KPG.

METINE TĖVŲ JĖZUITŲ KŪ
RĖJO Šv. IGNĄ CO ŠVENTĖ.

Jėzuitų įkūrėjo Šv. Ignaco šven
tė yra paskutinę liepos men. -31dieną. Kadangi tai yra pirmadiev
nis,tai Sv.Kazimie.ro parapijos
kunigai jėzuitai iškilmingiau tą
dieną paminės SEKMADIENĮ, lie
pos 31 diena, 17 valandos mišio
se. Visi lietuviai kviečiami ko
gausiau dalyvauti.
Galima gauti visuotinus atlai
dus 0
a
LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
PAMOKOS POATATOSTOGŲ P R A’
SIDES pirmą rugpjūčio fnėnesio
šeštadienį, rugpje5 dieną, tomis
pačiomis valandomis, kaip ir
prieš atostogas. Tėveliai, malo
nėkit tai priminti savo jaunimui.

’’AUŠROS” CHORO repeticijos
prasidės irgi rugpj. 5 dieną 20
valandą.s Chrui labai reikalin
gi vyrų ir moterų balsai. Malo
nėkit grįžti choran buvusieji dai»
ninkai ir atsivesti naujų. Minint
Brazilijos nepriklausomybės 150
metų sukaktųbutų gražių progų
pasirodyt viešumoje ir net TV.
Bet tam reikalinga didesnio cho
ro. Tegul skamba lietuviška dai*
na ir giesmė po visą S. Paulį ir
dar toliau t Bet tam esate reika
lingas JŪS. Reikalinga JŪS.
Dirigentas Jonas Kidykas, S* J.

