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LIT
'OS VYSKUPIJŲ VYSKUPŲ IR
VALDYTOJŲ GANYTOJINIS LAIŠKAS
TIKINTIESIEMS IR KUNIGAMS
APIE TUOS IR KITUS ĮVYKIUS LIETUVOJE SKAITYKITE 2,3,4 PUSLAPIUOSE. TAI APEINA MUS VISUS...

ATEINANTI SEKMADIENĮ

tt^PAulo, Praça da Sé aikštėje, 9 vai. bus labai iš
kilmingos pamaldos, minint Brazilijos 150 metų ne
priklausomybės sukaktį. J.E. arkiv. Paulo Evaristo
Ams kviečia visus ko skaitlingiausiai dalyvauti.

POTVYNIAI STA CATARINA VALStybėje apsėmė apie 20 vietovių, apie 530
šeimų likę be pastogės.
SUMAŽĖSIANTI INFLACIJA 13 procentų .
Taip pranašauja finansų ministras Delfim ateinan
tiems metams.

PASAULINĖJE OLIMPIADOJE BRAZILIJA LAIMĖJO
per dvi dienas keturias pergales: krep
šinio, tinklinio, bokso.
S. PAULO. Po rugsėjo 7-os Nepriklausomybės
iškilmių prasidės Avenida Paulista sutvarkymo
darbai. Ji bus praplatinta po 10 metrų abiejuose
šonuose, o vidurys gatvės bus nuleistas gilokai že
miu.

VISI S. PAULO VIEŠBUČIAI IKI
rugsėjo 8 dienos esą pripildyti - tiek daug
turistų atvyks dalyvauti Nepriklausomybės
sukaktuvių minėjime.

IPI.RANGOS MUZIEJUJE išstatyta im
peratoriaus Pedro I auksinis vainikas, sveriąs keturis su puse kilogramtį.
Bus perduotas Popiežiaus žodis Brazili
jai per šv. Mišias sekmadienį 9 valanda

ARGENTINA.

Jau kuris laikas yra labai įtempta politinė
krašto padėtis. Daugiausiai neramumų kelia

peronisai. Jų kandidatas Peronas turėjo par
vykti Argentinon š. mėn 25, jei nori kandi
datuoti į prezidnetus. Bet jis negrįžo, ir pa
sauliui skelbiasi esąs kandidatas. Vyriausy
bė neturinti jokios teisės reikalauti, kad kan
didatai į prezidentus gyventų krašte. Tas
reikalavimas esąs pries krašto konstituciją
Dar nežinia, kaip pasielgs prezidentas Lanusse, kurs tą potvarkį buvo paskelbęs.
ČILĖ.
Krašte dideli neramumai. Žmones nepa
tenkinti prez. Allendes valdžia, kuri, atrodo,
veda krašta prie bankroto, ar nori jį atiduot
komunistams valdyti. Ypač didelis nepasi
tenkinimas, kad visur trūksta maisto, trūks
ta reikalingiausių prekių. Kai žmones eina
protestuoti ir reikalauti geresnės ekonomi
nės politikos, tai policija vaiko minias ir
net kaiką jau nušovė.

Š. VIETNAMAS.

Amerikiečiai minomis uždarė visus komu
nistinio Vietnamo uostus. Iki šiol joks laivas
Išbandė kaip nors pralysti pro minas.
Bet paskutinės žinios sako, kad kom.Kinijos
minas išžvejojantis labai modemus laivas
jau įplaukęs uostam sveikas pro visas minas.
Manoma, kad jis bandys surasti visas minas
ir jas sunaikinti. Dar laukiąs kitų panašių
laivų talkon atvykstant.
Š. AMERIKA.
Lapkričio mėnesį bus prezidento rinkimai.
Jau įsisiūbuoja rinkimų kampanija. Visi ste
bėtojai mano, kad šiuos rinkimus tikrai laimė
siąs dabartinis prezidentas Niksonas.

&.AMÊRÍKA.
Slaptoji Amerikos policija,vadinama FBI,
paskelbė, jog krašte padidėjo smurtas,už
puolimam visi nusikaltimai. Koks nors smur
tas atsitinka kas 30 sekundžių. Kas pusvalandis yra nužudomas vienas amerikietis. Kas
trylika minučių iš

M.Mažvydo biblioteka

Kas 82 sekundės kas nors apvagiamas ir
kas 86 sekundės kurs nors pilietis yra užpuo
lamas. Per paskutinius penkerius metus
nužudymų skaičius pašoko 51 procentą

ROMA.

Mirė R-omos miesto ir vyskupijos vikaras
kardinolas DalTAcqua. Buvo 68 m.amžiaus.
Jis ilgus mêW priklausė popiežiaus užsienio
reikalų tarnybai,

URUGVAJUS
Vėl stiprų smūgį gavo teroristai „tupamarai“ Net 25 suimti.
JAPONIJA, TOKIO. Šios savaitės ket«
virtadieni%Havajų salose susitiks Japonijos
min.pirmininkas Kakuei Tanaka^u Ameri
kos prezidentu ilgesniam pokalbiui. Tana
ka užtikrinsią prez. Niksona kad jo sutar
tys su Kinija nė kiek nepakenksiančios Japinõjos Amerikos santykiams.
BELGIJA.
Vengrijos senelis kardinolas Mindszenty.
kentėjęjkomunistų kalėjime, aplankė Belgi
joje gyvenančius vengrus. Čia jiems laikė
Mišias ir pasakė pamokslą .Per pamokslą jis
pabrėžė, kad „ nuo 1956 m?nepasisekusio
vengrų sukilimo prieš savo engėjus bolševi
kus, visas tas laikas buvęs tragiškiausias mo
derniojoje Vengrijos istorijoje.“. Jo žinio
mis per paskutinius 12 metų buvę krašte
padaryta 2 milijonai abortu ir kad moterys
čių suardymai esą pasiekę
savižudiškų
proporcijų. Kardinolas kvietė vengrus lais
vame pasaulyje pasipriešinti modernioms
klaidoms.

AIRIJA.
Per praėjusį savaitgalį Š. Airijoje žuvo
nuo kulkų ir bombų 11 žmonių. Vis nesi
baigia to nelaimingo krašto kataliku ir
protestantų kovos.
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Ganytojiniame laiške rašoma:
daugeliu atžvilgių skiriasi nuo
"Mieli Broliai ir Sesės Kristuje! žemiškos valstybės priemonių’
Neseniai šventėm Kristaus Pri (Gaudium
et
Spės... toliau
sikėlimo šventę — Velykas. Toje
/kaitmuo neįskaitomas).
"Šia proga mes norime pri
pergalės ir džiaugsmo dienoje
visų mūsų vyskupijų bažnyčiose minti Jums kai kurias; negero
dalyvavo daug tikinčiųjų. :Tai ves, pasitaikančias mūsų religi
labai džiugu. Tai rodo mūsų mei niame gyvenime:
"1. Atsitinka, kad kai kuriose
lę Išganytojui, katalikų-tikėjimui
parapijose tikintieji nenori pri
ir Bažnyčiai.
Tačiau
mūsų
džiaugsmą pažinti tiesioginių savo ganytojų
temdo kai kurie rimti dalykai, ir "apaštalavimo’ darbą parapi
nuodijantys bažnytinį gyvenimą, joje ima dirbti šalia klebono ar
net prieš kunigo pastoraciją.
ardantys tikinčiųjų vienybę bei
nešantys skaudžius padarinius
"2. Neretai . tikintieji pa
pačiai Lietuvos Bažnyčiai. Šie
faktai skatina mus prabilti šiuo reiškia niekuo nepamatuota ne
pasitenkinimą, kai jų kunigas ke
bendru laišku”.
,
liamas į kitą parapiją. Vysku
Toliau per keturiasdešimt
pijų Valdytojai, turėdami prieš
penkias eilutes kalbama apie
akis visos jiems patikėtos
susiklausymo reikalą Bažnyčio
Bažnyčios reikalus, kunigus taip
je, apie reikalą pasitikėti popie
skirsto, kad tikintiesiems būtų
žium ir vyskupais su išvada:
“Taigi, mes visi kartu: Popie
kiek galint' daugiau dvasinės
žius, vyskupai, kunigai ir tikin
naudos.
tieji, sudarom Katalikų Bažny
’ '■ "3. Pagaliau, paskutiniu laiku
čią. Mūsų Bažnyčios ‘ vienas iš
kai kuriose parapijose neatsakin
esminių bruožų buvo ir tebėra gi asmenys, kunigų ir tikinčių
tvarka, vienybė, susiklausymas, jų vardu, prie bažnyčių ar net
tarpusavio pasitikėjimas, pasiti- pačios® bažnyčiose,, o kartais
kėjimas aukščiausiu Ganytojumi
lankydamiesi į namus, renka ant
Popiežiumi ir atskirų Bažnyčių.
lakštų su tekstu ar net be jo
Ganytojais.
kio - teksto parašus, neva tam,
'"Tačiau įvairūs faktai, išplau
kad, kleboną- iškeltų, kad bažny
kiantys iŠ ypatingo istorinio mo
čios neuždarytų, kad paskirtų
mento, kuriame Bažnyčia gy
kunigu kad: klebono ar vikaro
vena mūsų dienomis, kai kurių
neiškeltų ir tt. Tie parašų rin
kunigų ir tikinčiųjų yra skubotai,
kėjai. Vėliau pakeičia ar parašo
lengva ranka, vertinami. Kai
tekstą, prie' jo- pridėdami surink
kas, matydamas atskirus Bažny
tus parašus. Bet juk . tai yra klas
čios sunkumus, nusimena), daro
tojimas. Mus labai stebina, kad
trumparegiškas išvadas, pra
pasitaiko tikinčiųjų, kūne pa
deda nepasitikėti net Dievo Apsirašo, nežinodami dėlko ir kam
bei negalvodami, kokios bus to
nesirūpintų savo Sužadėtine
pasekmės.
Bažnyčia. Tokie asmenys, ne
"Mes neturėtume pamiršti,
turėdami jokios teisės, imasi ne
kad neatsakingų raštų, pasitaši-'
pateisinamų veiksmų, tarsi jiems
nėjimas atsiliepia santykiams
nerūpėtų Bažnyčios ateitis^ tarsi
tarp Bažnyčios ir Valstybės, ke
jie būtų pamiršę, kàd Bažny
lia. nesusipratimus. Tokie daly
čia naudojasi vien tomis, priemo
kai negali atnešti Bažnyčiai nie
nėmis, kurios sutinka su Evange
ko -gero.
lija ir bendruoju labu, atsižvel
- - "Mes norėtume atkreipti jūsų
giant j laiko ir vietos skirtingas
dėmesį -į tai,-jog kiekvienas ti

Dievo žodžio uamybai,.-.•.piivaio
naudotis Evangelijai būdingais
keliais ir priemonėĮ^<:.kurios

kintysis, o-juo labiau kunigas
privalo jausti atsakomybę už
savo veiksmus. prieš Bažnyčią
ir Dievą.

“'baigdami norėtume jus visus
paraginti II Vatikano Susi
rinkimo žodžiais: uoliau ugdyki
me pačioje Bažnyčioje tarpusa
vio pagarbą ir santaiką. Tebū
nie būtinuose dalykuose vieny
bė ir visur meilė (plg. Gaudium
5t Spės, 92).
LIETUVOS VYSKUPIJŲ
VYSKUPAI m VALDYTOJAI.
1972 m. balandžio 11 d.
DD.GG. Klebonus ir bažnyčių
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Administratorius prašome šį raš
tą perskaityti iš sakyklos 1972 m.
balandžio 30dieną, sekmadienį,
vietoje visų tą dieną sakomų
pamokslų”.
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"Katalikų Bažnyčios Lietuvoje
kronika” — tokiu - vardu pasi
rodė šiemet pogrindinis leidinys
su konkrečiais religinio gyveni
mo faktais. Atrodo, pasirinktas
toki s kelias, kokis praktikuoja
mas Rusijoje leidžiant "Eina
mųjų įvykių kroniką”, kuri pasi
rodo kas mėnuo.
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BOLŠEVIKAI VERČIA LIETUVOS KUNIGUS BAŽ
ČIOSE SKAITYTI LAIŠKUS,: SMERKIANČIUS PA
RAŠŲ RINKIMĄ
VILNIUS. Iš okupuotos Lietuvos ateinančios žinios sakojog
valdžia naudoja visokiausias priemones it pristatę pasirūpino,
kad vyskupai išleistą raštų k perspėtų žmones dėl rinkimo para
šų. MatytJog okupantams buvo labai skaudus tiek dsnįSTF
kiaciųįų pasirašyti ir j užsienius pateku raštai prieš religinę prie
spaudą Lietuvoje. Nežiūrint diddžics prievartos, net apie trys
ketriniM kunigą to rašto bažnyčiose neskaitė““
Dabar kalto reikalą valdininkai nebeatiminėja iš kunigą dar
bo pažymėjimus. Tačiau vyskupiją valdytojai verčiami apmalšin
ti veiklesniuosius kunigus, juos iškelti j užkampius. Tie kunigai,
kuriems negalima sudaryti baudžiamują bylą, nes jie visą, širdį
atiduoda Bažnyčiai, nepažeisdami civilią istatjąną, yra kitaip
persekiojami. Pav. kun.L Kunevičius ir Valkininką klebonas pa
imti kariuomsnėn&mgai imami i darbo batalionus arba už ne
kalčiausius ir net sufabrilmotus priekaištus apdedami bausmė'
mis po 50 rublių, dar grasinant, kad burių šunim baudžiami, jei
tai kartosis. Parapiją komitetams grasinama, itimti bažnyčias,

jie prigrasomi. Iš kunigą reikalaujama nekenkti ateimuivaiką
ir jaunimo nemokyti religijos»
Šiųl metą bal.20 Girdžių klebonas nubaustas 50 rublių,kad
leido mokiniams dalyvauti procesijoje, nešti vėliavas, barstyti
«r
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Krauju paliudytas šauksmas
Lietuvoje kartojasi tragiški įvykiai — susideginimai-.Susidegindami tikintieji, jauni ir seni,
liudija pagalbos ir įspėjimo
šauksmą.
Pagalbos —- nes Lietuvoje te
bėra vilties, kad Vakaruose kilęs
opinijos balsas palengvins jų paĮspėjimo — nes jų šauksmas
Vakaram reiškia: jūs tebesate tas,
kas mes buvome; jūs būsite tas,
kas mes esame, jeigu . . .
Įspėjimas ir lietuviam Vaka
ruose: nebūkite silpno tikėjimo
(jei tokių pasitaiko tarp jūsų);
neišduokite laisvės bei nepri
klausomybės už lęšiukų dubenį
— už “satelito status’", už iliu
ziją, kad, nutildami apie nepri
klausomybę, sustiprinsite gali
mybes tautai išlikti gyvai; mes
tapome degančiais žibintais, ku
rie išdegintų ir jūsų galimus su
svyravimus, nes nėra pakaitalo
Žmogaus Laisvei.

Aklieji ir praregėję
Lietuvos žmonių viltis buvo
Jungtinės Tautos, kurios skelbia
si saugojančios Žmogų, Tei
singumą, Laisvę; Bažnyčia, kuri
yra Tikėjimo tvirtovė, išpažįstan
ti tikinčiųjų bendravimą bei so
lidarumą; Jungtinės Valstybės,
kurios pavergtųjų akyse yra lais
vės rėmėjų simbolis.
J. Tautos šiemet surengė tarp-

žemei, orui, žuvim, banginiam,
ereliam ginti nuo sunaikinimo.
Bet ginti Žmogų nuo sunaikini
mo — tam šauksmui jos pasirodė
kurčios.
Jungtinės Valstybės savo pozi
ciją išreiškė per valstybės de
partamentą. Atsakydamas į Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninko rūpestį dėl įvykių Lie
tuvoje, departamentas tepasakė
neturįs apie įvykius autOtiškų
žinių iš asmenų, kurie įvykius
matę. Tai lyg ir vėl pasiaiški
nimas ^komunikacijos stoka *.
Bet departamentas pabrėžė,
kad Amerikos “nepripažinimo..
politika* ’Nesitęsia ir po Nikono kelionės. Tai ypačiai ryškiai
pabrėžė atsakyme į Baltijos Lais
vės Tarybos raštą prezidentui.
Pabrėžė, kad “per prezidento
lankymąsi Sovietų Sąjungoje
nebuvo jokio veiksmo mūsų ne
pripažinimui prievartinės Balti
jos valstybių agresijos pakeis

BRANGŪS

LIETUVIAI

3L mi ..m buvo mūsų tautai tiek turtingi ir tragiškais ir
ti” . .. “Ir jūs g ite būti tikri, ramiais įvykiais, kad ne kartą'pripildė mūsų sielas ir skausmu
kad mūsų tvirtas užsiangažavi k pasigėrėjimu. Tiesa, kad tauta Lietuvoje ne viskuo galėjo pa.
mas Visuotinės žmogaus teisių sidriaugti kuo mes džiaugėmės, o ten išgyventos tragikus gal
deklaracijos principam Sovie tik silpnas aidas pasiekė mūsų sielas. Viso to pasėkoje nepamirslame ir eilinių mums reikšmingų momentų.
tam buvo ai. -lai pareikštas”.
Šį kartą pasistenkime ir prisiminti k pajusti, kad rugsėjo aš
Bažnyčia girdėjo šauksmą iš
Lietuvos, bet vieno vieningo tuntoji turi mums pastovią reikšmę. Dèbeüès istorinių faktų
balso nepajėgė pakelti. Lietuvių primenančių mums tą dieną, ji yra savyje ir tori būti mūsų pro
Kunigų Vienybės iniciatyva tams ir širflbns tautos religine švente. Salia kitų istorinių» moty
Bostono kunigų senatas priėmė vų. tradiicįĮą ją padarė tautos pamaldumo savaitė į Švenčiausią
balsą dėl tikėjimo persekiojimo Mariją. Jeigu žmones tvirtina ten įvykus daug stebuklų jų kū
Lietuvoje. Bet prie to balso at nams , tai žymiai daugiau yra tokių kurie ten patyrė stebuklų
sisakė prisidėti Amerikos kuni savo sielai. Užteks priminti, kad Lietuvoje jr dabar ta diena yra maldos diena. Per laukus ir miškus daugelis slaptai keliauja
gų tarybų federacijos konven
i tą vietą, kur iš nematomo šaltini© pasiseimja jėgos ir drąsos pa»
cija (Denver kovo 12-16).
kelti tą visokios vergijos jungą ir terorą, šiandien slegiantį Lietu
Gal tų kunigų nebūtų paveikę, vą ir jos žmones.
jei šauksmą būtų sustiprinę ir
Jungémés maldai ir tarpusavei vienybei užjausdami Simą Ku
stebuklai, kaip net Kristaus
dirką. Tikrumoje daug daugiau negu 17.000 drįsusių viešai pa
stebuklai neveikė ano meto žydų
reikšti pasauliui -Lietuvos žmonių sąžinių ir širdžių skundą, už
kunigų. Laimė, padėtį gelbėjo jausdami ir pagerbdami Romą Kalantą. Rugsėjo 8 susijunkime
atskiri
kardinolai, vyskupai, malda,širdimis, jausmais su visa besimeldžiančia Lietuva. Tiesa
kunigai, pakeldami balsą savo fed už Lietuvos ši Marijos gimimo šventė bus švenčiama ne vi
ribose.
sose lietuvių bažnyčiose. Tačiau jau ne kartą parodėme, kad
Nevienodu aidu nuaidėjo ir mes mokame melstis kartu ne vien švenčių dienomis. Jeigu tai
Lietuvos šauksmas Amerikos mokame kitais atvejais, tai mokėkime ir šiuo, kada melsis vi
sa Lietuva. Kur ši Marijos gimimo šventė būtų minima viešom
katalikų spaudoje. Iš redakci
pamaldom, melskimės visi vieningai. Kur nebūtų viešos šven
ją pasiekusios spaudos atrodo tės, ten nors pavieniai malda susijunkime visi vienon besimel— stipriu aidu nuaidėjo vadina džian£ion tautom Mokėkime* ir tesėkime vieningai kartu mels
moje konservatyvioje spaudoje, tis, karto veikti, karto kovoti.
tyliau, toje, kuri vadinama liberaNuoširdžiai Jūsų
bne;
Vysk. Vincentas Brizgys
Kai katalikų liberali®^ spauda
buvo apykurtė, už tat juo nuos
tabiau, kad prabilo tokis libera
lų laikraštis kaip N. Y. Times
vedamuoju. Atrodo, šauksmas iš
Kai 17.054 parašais Lietuvos tikinčiųjų peticija išėjo aikš
Lietuvos jį įtikino, kad Sovietai
tėn, reikėjo laukti Maskvos reakcijos Jos reakcija įprasti
vykdo rusifikaciją ir tikėjimo nai
nė. Ne pašalinti peticijos pagrindą t.y. ne sudrausti valdžios
kinimą; šauksmas jį nustebino,
pareigūnus, kurie laužo sovietinę konstituciją ir Žmogaus
kad nepriklausomybės nema
teisių deklaraijąbet nutildyti suėmimais, tardymais, grasi čiusi karta trokšta nepriklauso
nimais.
mybės. Lyg šauksmas iš Lietu
Kita Maskvos įprastinė reakcija - pasklidusią tiesą apie tikė
vos sugriovė ankstesnes liberalų
jimo persekiojimą paneigti balsu tų, kurie turi stovėti tikėji
iliuzijas apie režimo švelnėjimą,
mo sargyvboje - vyskupų balsu.
demokratėjimą, žmogaus teisių
Vyskupų balsas turi nutildyti kunigus. Kunigų balsas turi
pagerbimą.
nutildyti tikinčiuosius.
• Lyg ir musų laikais kartojasi
Vyskupų balsas turi kelti tikinčiųjų nusivylimą ir nepasitikė
šv. Luko aprašytas pasakoji
jimą vyskupais Netekę tikinčiųjų pasitikėjimo,vyskupai bus
mas apie žmogų, kuris buvo
padaromi klusniu ateistinės valdžios trankiu, kaip jau yra
•galvažudžių sužeistas, apiplėš
nutikę su. ortodoksu Bažnyčios ganytojais.
tas ir paliktas pusgyvis. Keliu
Rusų rašytojas Solženicinas šių metų Velykų proga rašė laiš
ėjęs kunigas ir praėjęs. Keliu ėjęs
ki ortodoksų Bažnyčios galvai su priekaištu:,,Laužoma teisė
levitas, kunigo padėjėjas, ir pra
laikytis tėvų tikėjimo, tėvų teisė auklėti vaikus pagal savo paėjęs. Sužeistąjį aprišo ir nugabe
* saulėžiūrą, o jus, bažnyčios hterarchai, su tuo susitaikėte ir
no į užeigos namus žydų nieki
tam padedate...“
namas samarietis.
Gyvenantieji laisvėje neturim moralinės teisės vertinti Lietu
Lietuvą, apiplėštą, sužeistą, var
vos vyskupų laiško. Tegalim reikšti visa širdimi užuojautą,
giai kas paglobos; ji palikta sau.
kad jiems tenka ganytojų dalia toje diaboliškoje sistemoje,
Bet Vakaruose Šauksmas apie
kur nebaudžiama už įstatymo laužymą, o baudžiama už jo
jos galvažudžius reiškia budru
vykdymą. O tik to vykdymo ir norėjo Lietuvos tikintieji
mą patiem Vakaram. Anot Wasavo peticijoje
shingtono Bendruomenės pir
Toje komunistų sistemoje iškyla ir ypatingas vaidmuo ei
mininko J. B. Genio, “Pabuski
linio tikinčiojo tikėjimui išlaikyti ir jam ginti, kada, anot Solo
me, kol dar nevėlu” (The Eve
ženicino, jiem tenka gyventi pirmųjų amžių kankinių gyveni
ning Star, birželio 29).
mu.

To ir reikėjo laukti
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Pagal sunkiai patikrinamas ži
nias, Lietuvoje padėtis tarp ti
kinčiųjų,
kunigų,
vyskupų,
saugumo vis labiau įsitempia.
~r Dekanai buvo įpareigoti
kiekvieną kunigą aplankyti, kad
jis paskaitytų ganytojinį laišką.,
Su kai kuriais kunigais kalbėjo
k- -saugumo atstovai*.’ -Kaį kurie
deksm&i .būW šaukiami y-kurL
ją> pasiaiškinti, kodėl jų dekana
tuose nebuvo skaitytas ganytojinis laiškas.
— Saugumo organai tiria, kas
iŠ kunigų skaitė, kas ne vysku
pų laišką.
— Kapsuko rajone buvo
sudarytos aktyvistų grupės po
du, kad patikrintų kiekvieną
bažnyčią, ar laiškas buvo skaity
tas.
— Aukštojoj Panemunėje.
prieš balandžio 30 dieną viduri
nėje mokykloje valdžios atsto
vas perspėjo mokinių tėvus, kad
nepasirašinėtų jokių religinių
skundų, ir ta proga paskaitė iš
trauką iš vyskupų gahytojinio
laiško.

į
|

MI, JOG ANKSČIAU į
AR VĖLIAU MŪSŲ jį

baudžiami

TAUTOS BALSAS
BUS IŠKLAUSYTAS.

PAMALDOS PRASI-

į

DĖS LYGTAI 17 V.

— Girdžių parapijos klebonas
š.m. balandžio 20 nubaustas ad
ministraciniu būdu 50 rublių už
tai, kad leido mokiniam daly
vauti procesijoje — nešti vėlia-

vas, barstyti gėles.
— Kun. Gudanavičius taip pat
nubaustas 50 rublių už tai, kad
leido vaikam tarnauti prie mišių.
Jurbarko rajono liaudies teis
mas baudą uždarame posėdy
patvirtino.
— Liubavo klebonui rajono
pareigūnai ir įgaliotiniš Šiite

reikalam Rugienis grasino pa
liksią parapiją be kunigo, jei
klebonas leis vaikam tarnauti
prie altoriaus.
— Valkininkų klebonui kun.
Alg. Keinai atimtas pažymėji
mas ir paimtas į kariuomenę,
į darbo batalijomis. Taip pat kun.
K Kunevičius.

Tikinčiųjų prašymai ir-koki atsakymai
•— Klaipėdos katalikai 1972 ko
vo mėn. pasiuntė Brežnevui
prašymą* kad grąžintų tikintie
siems neteisėtai paimtą ir už
darytą bažnyčią. Pareiškimą
pasirašė 3,023, Prašymas buvo
pasiųstas bažnytinio komiteto
nario Jono Saunoriauš vardu. Po
kelių savaičių atėjo pranešimas,
kad laiškas įteiktas adresatui, bet
tuojau pat atvykę saugumo orga
nai . pašto- pranešimą atėmė ir
keletą kaitų
tardė, kas buvo
prašymo iniciatoriai.
<
— Kučiūnų parapijos (Lazdijų
rajono) tikintieji 1971 gruodžio
mėn. pasiuntė Brežnevui prašy-

naą, kad leistų užbaigti mūrinę
bažnyčią, kurios sienos buvo pa
statytos dar prieš karą. Vietoj
atsakymo Rugienis išsikvietė
■klebeną ir komitetą, raginda
mas nuraminti žmones. Kleboną
išsikvietė dar ir'Lazdijų saugu
mas, pasakė, kad leidimo niekas
neduos, ir pagrasino: ""Jei kas
rašys skundus, pasodinsime, o
medinę bažnyčią, atsiuntę gais
rininkus, uždarysime, gi mūrinę
naktį išsprogdinsime”. Vėliau
atvykę pareigūnai iš rajono pra
šė bažnytinį komitetą, kad mū
rinės bažnyčios sienas atiduotų
restorano statybai. Tikintieji pro
testavo.

Naujų, kunigų per metus 6, o mirė 12
š. m. balandžio 16 kunigystės blioteką. Priekaištavo, kad kliešventimus gavo 6 klierikai. O rfkai ne skaitą Lenino raštų. Ru>
1971 m. visoje Lietuvoje mirė . gienis terorizuoja kandidatus į
12 kunigų.
seminariją. Kurių prašymus at
•— 1971 m. kulto reikalų į- metę sykį, atmeta ir antru kartu
galiotinis Rugienis net du kartu paduotas, kad nesusidarytu di
tikrino kunigų seminarijos bi- desnis skaičius kandidatų.

Stasys Vancevičius

KUN. B.SUGINT AS

v

Kun. B. Sugintas, belankydamas SJPauio.
lietuvius, suregistravo apie 7000. Totíe didėw
lio adresų sąrąs© dar niekas nebuvo sudaręs.
Iš tų'tautiečių jis tikėjosi surinkti reikalingus
pinigus bažnyčiai paskalyti. Bet au&os biro

ne doleriais, kaip Amerikoje, tik trupiniais,
. po vieną kitą m&reisą. O ir tuos trupimus su
kalėdoti kun. Sugintai teko braidžioti po vi
sus S. Paulo priemiesčius, negrįstomis gatve
lėmis, kur dažniausiai gyveno lietuviai. Visa
tai atliko pėkftute.
Kartą kun. Benediktas užėjęs į „Lietuvio“
redakciją man pasigyrė, kad jam lietuviu baž
nyčiai statyti aukoją net lietuviai komunistė
liai.. Tikrų komunistų S.Paule buvo tik maža
saujelė, bet save tokiais Mon&ų^uagituotų,
ir suklaidintų buvo apsčiai. Kaip karakteringą nuotykį pacituosiu vieną ištrauką iš Kl.
Juros knygos „Tėvynės Vaidila66:

Kartą apie >0 vai, vakaro fam. Sugintas
griūva į vieną tokią pastogę. Rado apie 10 tau
tiečių pingute neraminančių savo sielvartus.
Pagarbino Kristų. Tyla. Niekas neatsiliepė.
Vienas dar prunkštelėio.

Kapelionas aukštas. Ilgas kaip kartis. Suly
sęs. Nubraukė nuo veido drumzliną prakaitą.
Nusiėmė akinius. Lėtai’ apžvelgęs nustebusią
„publiką66, prabilo:
- Matau gurkšnojate, mieli tautiečiai. Tai
gal nepašykštėsite. bent kokį milreisiuką ir lie.
taviŠkos bažnytėlės statybai?
■ -Re... Ne ten patropinai, kiinigėL. Vienas
drąsesnis atsiliepė.
. - Čiaamat mes... komunistai.
- Bažnyčia mums pasenęs prietaras.
... KvailiuJoasieškokJIdtai^
s
- Nei kvaišų, nei protingų aš neieškau. Aš ren
ku aukas statomai lietuvių bažnytėlei. Ti
kėjausi ,kad busiu patekęs tarp lietuvių, o čia,
matytjuskelių esama.

- Ne suskiai, kunige, bet komunistai, jau
sakėm.
jJ5,su_politika man nerūpi. KpffinSžaL-ag
fašistai. Aš statau bažnyčią tiknetaviams. Gi
lietuvis lietuviui visada brolis buvo. Jeigu jum
bažnyčia nereikalinga, Dievas su jumis. Tik
neužmirškite - yra tokių tūkstančiai, 'kuriem
ji net labai reikalinga. Ar tikras lietuvis nepaddėdavo savo kaimynui? Jeigu vadinate s lietu
viris, privalote pagelbėti kitiems lietuviams.
Komunistėliai sumišo.'
Klebonas juos neišpildo, nepradėjo įrodi
nėti, kad bažnyčia ir jiems yra lygiai reikriinga,;ar kad jie yra velnio vaikai, nuklydėliai ir
klioki nevaleivos.
Tas juos smarkiai paveiktė. Vienas į kitą
pasižiūrėję pasiūlė.
-Jeigu tamstai,kunigėli,ir mes esame lietu viri broliai, tai išgerk su mumis, štai, ėėrką
pingos.
- Jei paaukosite bažnyčiai, išgersiu dvi.
- Paaukosim, paaukosim...
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- Antonio Dovydauskas
- Maria de Rosario Musnickas
- Silvia Bendoraitytė
- Claudio Roberto Baužys
- Roberto Sakalauskas
- Claudio Butkevicius
- Albinas Ramoška
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TAÜTOSAKOS

Antigamente nao todas as pessoas viviam na, cidade---- umas viviam em acampamento perto do mar Baltico9 Uma
família de pescadores vivia lá e tinham uma linda filha cha
mada Ambarita*
Um dia, fazendo, muito calor, ela foi nadar» La na praį
a começou nadar, . e Nadando sentiu alguma coisa puxandoa para baixoe A ma© dela foi ver o que tinha acontecido e
não encontrou ninguém. Começou a chama-la, mas
nin guem respondia» De repente ela viu um peixinho que lhe
disse: nSua filha está com o rei dos mares e receio que
não poderá voltar mais," A mãe insistiu ao peixe tanto que
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Nadou, nadou, nadou ate que viu um castelo feito de Gin
taras (ambar)3 Indo entrárviu polvos e peixes espadas «Vin
do que nao podia entrar disse ao polvo que tinha que dar um
recado ao rei. O polvo deixou entrar.
Depois-de uns minutos viu o rei e Ambarita0 Ele disse
ao rei que a mao e o pai queriam ver Ambarita. O rei lé--vou a ate a ponta e Ambarita disse a seus pais que lhes tra
ria todos os dias que tivesse tempestade gintaras.

CLEVELANDO

EUROPOJE

šį menesį 19.000 kilometru kelionėn buvo išvykusi tautinių šo
kių grupė Grandinėlė, viena iš išeivijos lietuvių geriausių sambū
rių. 1970 metais koncertavo Kolumbijoje ir Venecueloje, o siais
Jaunimo Metais patraukė į Europa, lydimi savo vaodovų Liudo ir
Su keliasdešimt šokėjų išvyksta 12 suaugusiųjų ir paties jauni
mo 7 asmenų orkestras a Grandinėlė paruošė naujų repertuarą,
kurio gera dalis yra vestuvine šventė--šia nauja programa ir pa
rode Jaunimo Kongreso atstovams studijų,savaitės pirmąjį vaka
rų Kent State universitete, netoli Clevelando, JAV-se.
Londone koncertavo Commonwealth. Instituto salėje, kurioje žiūrovų buvo apie 40Qa Sekan
čia diena, rugpiūcio 6, dar Šilčiau priėmė Manchesterio publika (apie 800 asmenų),kuriu dau
guma anglai* Per Belgija nuvyko ų Vokietijos
sostinę Bonna, kurioje pasirodė VIII 8# Neto
li Hamburgo prie Baltijos juros pasisvečiavo,
o VIII 11 Hamburgo universiteto patalpose bu
vo vėl koncertas»
, Grandinėlė per Vasario 16 gimnazijų nuvy
ko į pietus, apkeliaudama 7 kraštus su savo
žaviais šokiais ir muzika. Lietuvių Fondas
paskyrė 2,000 doL kelionei, o likusius pini
gus sudėjo lietuviai, daugiau negu kiti tikėjo- .
ĄU U
si, nes šiais metais buvo daug reikalinga pi
nigų Jaunimo Kongresui, IV Laisvojo pasaulio
tautinių šokiu šventei, stovykloms, lietuviškai
operai. Koncertų žiūrovus žavi ir Grandinė
. Kongreso metu įvairios grupes jaunimo lanke
lės tautiniai rubai bei nauja išeigine uniforma
lietuviškas i staigas --čia DRAUGO spaustuvę
ą

u
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POKALBIS SU T. ANTANU SAU
LAIČIŲ APIE JAUNIMO KONGRE
SĄ, (SPŪDŽIUS IR TOLIMESNĖS
VEIKLOS PLANUS.
T. Antanas Sauląitis labai daug prisidėjo
prie II Pasaulio liet. Jaunimo Kongreso ke^
lionės organizavimo,buvo stovyklos vyriausia^
galva, lydėjo mūsų jaunimą autobusu per Ka
nadą, dalj Amerikos, iki pat lėktuvo namo su
grįžti. Tai rūpėjo patirti, kokie jo įspūdžiai,,
kokios nuotaikos ir tt. Jo atsakymais pasidali
jame su ML skaitytojais.
Mielas Tfeve Antanai, kokios pokongresinês nuotaikos liko JAV«se&
Antrasis PLJ Kongresas teritoriniai buvo
plačiau išsidėstęs negu pirmasis. Kongreso ati
darymo 4 dienos Čikagoje; penkių dienų stu
dijos Kent universitete; septynių dienų sto
vykla Kanadoje už Toronto..Dvi dienos kon
greso uždarymui Toronte.Prisidėjo pokongre
sine kelionė , kurios metu 115 užsienio atsto
vų apkeliavo 15 vietovių, kur juos priėmė ir
vaišino vietos lietuviai. Aukotojai, rėmėjai,ne
dalyvavę kongrese galėjo sutikti jaunimą is
7 kraštų~Tos ekskurisjos buvo suorganizuo tos su Kongreso finansų komisijos pagalba.
Tiek žmones gyvais žodžiais, tiek lietuvių
spauda Amerikoje dar mėnesį po kongreso
buvo pilna pastabų apie šį didįjį įvykį'.
Kaip pasirodė P. Amerika, o ypa§ Bra
zilijau.
Labai gerai. Pirmiausia - skaičiumi.Iš PA
merikos buvo pusę visų Jaun.Kongreso daly
vių. Atskiri jaunuoliai-ės gražiai prisidėjo prie
įvairių darbų, pokalbių,programųvadovybes,
o visi paskleidė namažai žinių apie mūsų šalis
Teko,pav., man būti po kongreso Romuvos
stovykloje, kur ir mes stovyklavome,ir kur
dabar stovyklavo 250 skaučių ir skautų: Wasa
goję 100 ateitininkų, Neringoje su 80 berniu
kų. Nors čia stovyklavo jaunesni, Kongrese
nedalyvavę, bet Brazilijos jaunimas turėjo
jų tarpe draugų, nes mūsų jaunimas buvo ap
sigyvenęs pas jų tėvelius. Visose trijose sto
vyklose skambėjo braziliečių išpopuliarinta
daina: „Mamaei, eu quero...“.
Kokių didesnių sunkumų ar problemų
pasitaikė Kongreso metu&
Visi galim didžiuotis, kad d
Visi galim didžiuotis, kad didesnių nema
lonumų nebuvo. Nė bendrai, ė ypatingai iš

VINCA6

Pietaris

ant rytojaus,
B2GK5TANT
PO PUSANČlUS KAI
MO DEÓÉSÍUS 6U0U-

MŪSŲ

LIETUVA___

musų jaunimo pusės. Reikia stebėtis, Kaū to
kio> plataus masto įvykis buvo taip gezai suor
ganizuotas.
k vien tik Čikagos centriniame
komitete d 3 Tavos! 90 asmenų,kurie rūpinos
įvairiausiais teikalais.O ką jau bekalbėti apie
kitus 13 kraštų ir keletą dešimčių vietovių"
Atstovų ir kitų dalyvių elgesys buvo pagirti
nas. Kongreso rengėjaiįrėmėjai ir dalyviai bu
vo tikrai patenkinti.
Kaip musų jaunimas suvirškino tokią pil
na 30-ties dienu programa? .

Tik Amerikon nuvykęs supratau, kad mū
siškiai iš Brazilijos nėra turėję tokių ar pana
šių progų dalyvauti sudėtinguose suvažiavi
muose se begale diskusijų, pokalbių,paskaitų
programų registracijų. Per paskutinį PALKo
kongresą 1965 metais jie tebebuvo per jauni.
O studentų, kultūros, mokslininkų ir panašių
pas mus nebuvo. Todėl buvo lengva oasimest
Tačiau mūsiškiai laikėsi gera’
Bus daugiau

BENDRUOMENĖS SĄJŪDIS
Visų tautų išeiviai pamazęse nutausta, ypač nutrukus ryšiams su tautos kamėnu. Tai
suprasdamas VLIKas ėmėsi kurti Pasaulio
lietuviu Bendruomenę, turinčią apimti visus
viso pasaulio lietuvius ir padėt jiems išlaikyt
ti savo teaifiskumą ,remti tėvynės kovas dėl
laisvės ir padėt jai atsikurti ją atgavus.
Bendruomenė, kaip apimanti visus lietu
vius, jų tarpusavio ryšių neturinčias organiza-

cíjas, turėtų koordenuoti jų veiklą, plėsti į
veiklos dar neapimamas sritis, arba organiza
cijų nesant, pati imtis reikalingos veikos.

Bendruomenė pačių vUHnlnku Tuvb pa
vadinta lietuvybės tvirtove. Vlikas įkurda
mos lietuvybės išlaikymo tarnybą,paliko
plačias teises krašttų bendruomenėms sava
rankiškai tvarkytis, neieškojo kraštuose or
ganizacijų ar vadovų, kuriems būtų pavesta
sudaryti tarybas, nereikalavo nė subordinuo
ti Bendruomenei kitas organizacijas.Bend
ruomenės kūrėjai nenusakė organizacijų tar
pusavio santykių... Tai sudarė sąlygas seno
sioms organizacijoms bei jų vadovams laiky
tis nuošalyje Bendruomenės, nepaisyti jos
sioms organizacijoms bei ju vadovams laiky
tis nuošalyje bendruomenės, nepaisyti jos
sugestijų^ veikti nepriklausomai ir kartais ją
boikotuoti. Todėl Bendruomenė dar neišsi
vystė i Lietuvių Chartos ir jos paxios nuos
tatais numatytą visuotinę organizaciją. Pa-

________

. __ ___ ________ ______ JL.

kaulio lietuvių seimo autoritetas buvo pras
kiestas kitų organizacijų seimų ir Bendruo
menei pasisekė suburti tik dalį lietuviuos
visuomenės. Gal tik Kanados, Australijos ir
Venezuelos bendruomenės? susidariusios iš
politinių pabėgėlių, galėtų pasidžiaugti dides
niu narių skaičiumi. Bendruomenės organi
zavimo neskladumų' pavyzdžiu gali būti
Brazilijos lietuvių kolonija. .
Br. Liet. Bendruomenė įsisteigė pavėlavu
si 12 metų. Po trijų metų likvodavosi.Po ki
tų trijų metų atsikūrė ir per 4 metus
subūrė apie 500 narių rėmėjų. Be to, rinkėjų
skaičius, kaip ir kituose kraštuose, yra lin
kęs mažėti. Visa tai yra ženklas, kad ima ma
žėti išeivijos masėje tautinis susipratimas.
Šviesuomenės ir visų susipratusių lietuvių par
eiga yra juos žadinti,kelti, judinti,aiškinti
Bendruomenės svarbumą, jos prasmę ir dau
giau su viens kitu bendrauti reikalą. Ben
druomenei į tai neatkreipus pakankamai dė
mesio, susidarė sunkiai beužlopomų spragų,
ypatingai jaunimo gretose. Tas spragas užpil
dyti stengiamasi šokiu būreliais, jaunimo
kongresais, stovyklomis. Tai labai gera Bet

čia dalyvaujančių skaičius yra gana ribotas.
Juos tenka laikyti tik pionieriais ledlaužiais.
Bet tas jaunimas yra geriausia aktivistamš“
medžiaga, kurie galėtų gražiais pasidarbuot
grąžinti nors dalį nutolusių nuo lietuvybės,
o jai tebepriklausančius palaikyti.

Stebint mūsų kolonijos gyvenimą regime
kad viešuosiuose susibūrimuose vyrauja se
nimas. Bet ir to yra tik maža visumos dalis.
Kita dalis, nors tebekalba lietuviškai, lietu
vybe nebesidomi. O vis dėlto jie dar atsime
na, ar iš tėvų yra girdėję apie Lietuvą ir dar
nėra visai sutirpę svetimoje aplinkoje. Gal
net gera jų'dalis galėtų būt laimėta gyvajai
lietuvybei, Jei tik kas juos paskatintų. Jau
nosios kartos S. Paule gali būt apie 5000.
Pamaldose ir parengimuose regim jų apie
pustrečio šimto. Raminamės jog ateityje liks
tik viena organizacija - Bendruomenė - nes
tik ji turinti užnugarį, yra iliuzija. Iki šiol lie
tuvybés tvirtovei padėjom tik pamatus ir
plonutes sienas iš senimo. Tos tvirtovės į
rengimui trūksta jaunimo.
Naujieji Bendruomenės organai rengiasi
pradėti sąjūdi įtraukti Bendruomenėn ko
daugiau žmonių, ypač jaunimo. Pionieriais
turėtų būti II PU Kongrese ir Tautinių šo
kių festivalyje dalyvavusieji. Tik stipri BenTęsinys 8 psl. ...___ _
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Petras Pakalnis

SOVIETŲ IR JAV SANTYKIAI
Praėjusiu metu pabaigoje anapus Uralo
kainu buvo dideli šalčiai Jie iššaldo milžiniš
kus žiemkenčiu kviečiu plotus n padare ru• su žemes ūkiui didelius nuostolius Susietai
prižadėję pagerinti piliečiu gyvenimą beveik
visose sntvse. buvo priversti kreiptis i JAV
vyriausybe., kad ji parduotų rusams javu
Tuo tikslu gruodžio mėnesi Sovietu žemės
ūkio mmistens atskrido i Washmgtona ir pra
dėjo derybas su JAV prekybos mimsteriu
Vėliau derybos buvo tęsiamos Maskvoje ir
vėl Washingtone Apie javu pardavima kalbė
jo n Brežnevas su Niksonu. kai šis gegužės
mėnesi lankėsi Maskvoje. Galu gale liepos
pradžioje sutaria, kad JAV parduos Sovie
tams per 3 sekančius metus įvairiu javu už
750 milijonu doleriu Pagal pasirašyta sutar
ti. Sovietai galės pasirinkti bet koka kviečiu,
kukuruzu. miežiu ar avižų kieki, žinoma, ei
namomis tu mem kainomis Be to. susitarta,
kad bent trečdalis javu bus nugabenta i Ru
sija amerikiečiu laivais loji sutartis yra labai
naudinga abiem kraštams, nes amerikiečiai
sumažins milžiniškas javu atsargas, o rusai
užtikrins sau duonos Brežnevas, norėdamas
padidinti gyvuliu mėsos/ kieki, primygtinai
prašė amerikiečiu parduoti rusams ir pašari
niu javu. Amerikiečiai galėjo išpildyti ir ši
Brežnevo pageidavima.
Didžiausia JAV ir Sovietu prekybos sutar
ties išplėtimo kliūti sudaro amerikiečiu pas
kola rusams per antrąjį pasaulini karą. Vo
kiečiams užpuolus Rusija. Stalinas paprašė
Roosevelto. kad jis duotu rusams ginklu ir
žaliavų, nes kitaip jis negalėsiąs atsispirti na
ciams Amerikiečiai buvo dosnūs, ir iki karo
pabaigos suteikė rusams virš dvieju bilijonu
doleriu pagalba Pasibaigus karui ir atšalus
santykiams tarp JAV ir rusu. Stalinas ir jo
įpėdiniai delsė gražinti paskola ir pasiūlė to
kia maža sumą, kad JAV nesutiko jos priim
ti Dabai, pagerėjus santykiams tarp JAV ir
Sovietu, yra sudaryta bendra komisija, kuri
ta paskolos klausimą svarstys iš naujo. Mat.
iki šių metu pabaigos abu kraštai nori suda
ru n platesne sutarti ir pašalinti visus buvu
sius ir esamus nesusipratimus.
Sovietu ir JAV santykiu pagerėjimas nėra
atsitiktinas dalykas, bet gyvybinis abieju
kraštu reikalas ir politinės logikos išvada. Sa
vo laiku Stalinas, norėdamas pakenkti sąjun
gininkams. uždarė jiems kondoriu i Berlyną
ir norėjo juos iš ten išstumti. Bet sąjunginin
kai jo nepabūgo, ir sutraukę galingą oro lai
vyną. palaikė gyvybini susisiekimą su Vaka
ru Berlyno gyventojais ir privertė Staliną nu
sileisti Paskui jo įpėdinis Kruščiovas teigė,
kad per 10 metu ekonominiu atžvilgiu Ru
sija pralenksianti JAV, o komunizmas palai
dosiąs kapitalizmą. Abi pranašystės neišsipil
dė Neišsipildė ir jo noras paklupdyti JAV
ant keliu. įvežant atomines raketas i Kubą.
Nieko konkretaus neatsiekė rusai, remdami
Šiaurės Vietnamo komunistus ginklais ir pi
nigais. Kai prezidentas Niksonas paskelbė
Šiaurės Vietnamo uostų blokadą dvi savaites
prieš ‘viršūnių1’ pasitarimą Maskvoje, Krem
liaus vadovai pabūgo JAV ginkluotų pajėgų
ir pasitenkino švelniu protestu. Nuo 1956 m.
Sovietai tapo arabų draugais, padėjo jiems e-
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konomimu ir kariniu atžvilgiu ir sudarė drau
giškumo paktus su Egiptu ir Iraku Neseniai
rusai turėjo apleisti Egiptą, ir Sovietų bei arabų draugystė pergyveno krizą. Panašiai pa
sielgė su rusais ir Jemeno valstybė, kurioje
Sovietai buvo tvirtai įsistipriną.
Žiūrint i praeiti ir dabartį atrodo, kad So
vietai pradėjo keisti savo santykius su JAV
del 3 priežasčių. Visu pirma Rusijos atomi
nis karo pajėgumas prilygo Amerikos atomi
niam pajėgumui ir iš tos pusės rusams negre
sia joks pavojus. Tikras pavojus rusams gre
sia iš Kinijos, kuri šiomis dienomis atspaus
dino naują žemėlapi, i kuri įtraukė prieš pu
santro šimto metų rusų okupuotas Kinijos
dalis. Tų žemių Kinija formaliai neatsisako.
Antra. Sovietai aiškiai pamatė, kad jų suteik
ta pagalba kai kurioms Azijos ir Afrikos tau
toms nedavė pageidaujamų rezultatų ir nesustiprmo rusų pozicijos tuose kraštuose.Pi
nigu sumos, išleistos komunizmo propagan
dai svetur, galėjo būti geriau investuotos sa
vame krašte. Trečia. Sovietai taip pat paste
bėjo. kad be kapitalistu /Vakarų Europos ir
JAV pagalbos jie negalės išplėsti savp pra
monės ir žemės ūkio, kurie yra gana atsilikę
ir nepatenkina piliečiu poreikiu. Trumpai,
politiniai ir ekonominiai interesai verste ver
čia rusus ąerinti savo santykius su Vakaru
Europa ir Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis. kurias Brežnevas prižadėjo aplankyti
ateinančiais metais.

Atrodo, kad JAV ir Sovietai nori preky
bos santykius išplėsti. Rusai turi dideli kiekį,
kuris, paverstas skysčiu, gali papildyti JAV
trūkumą. Be to. rusai turi atliekamo vario,
chromo, platino, nikelio ir medžio, o ameri
kiečiai įvairiu mašinų, kurios Sovietų pramo
nei labai praverstų. Per paskutiniuosius dve
jus metus JAV prekybos ministerija atšaukė
draudimą eksportuoti i Rusiją apie 2.000 ivainu prekių kurios galėjo būti panaudotos
karo tikslams. Neseniai rusai pasirašė sutarti
su viena JAV bendrove, kuri paruoš Sovie
tams sunkvežimių liejyklos planus. JAV pre
kybos ministério nuomone. JAV ir Sovietu
prekyba galėtu pasiekti iki 1975 m. vieno bi
lijono doleriu sumą., t.y. penkius kartus dau
giau negu 1971 metais.

BENDRUOMENĖS SĄJŪDIS

Iš 7 psL
druomenė yra laidas ilgiau išlaikyti lietuviš
kumą, padėti tautai sunkiausiose istorijos
valandose, ir iškovoti jai laisvą.
Tam darbui reikalingi ir didesni ištekliai.
Be jų visi planai liktų tik archyvinė medžia
ga. Tad senimas ir jaunimas petys petin,sto
kim talkininkais pravesti mūsų tarpe Ben
druomenės sąjūjij lietuviams ssuburtikurie
tautinio solidarumo įnašais ir aukomis suda
rytų tiems darbams reikalingą fondą.
Ligi šiol Brazilijos lietuviai nepasižymėjo
savo dosnumu visuomeniniams reikalams.
Paramos tikėjosi vis iš kitur. Taip buv
Paramos tikėjosi vis iš kitur.Taip buvo
statant bažnyčią taip ir organizuojant jau nimo ekskursiją j kongresą. Bet Kongresan
keliavąs jaunimas susimokėjo savo išlaidu tre

čia dali ir 57 ekskursantai sumokėję 100 dol
viršaus kaip tik to jaunimo kelionei palengvin
ti. parodė ,jog paagitavus, paraginus ir nu pa
spaudus.kur reikia, galima atverti net šykštes
nes kišenes.
Zenonas Bačelis

KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS

Klebonas nedelsdamas užsivertė šleikštaus
gėralo stiklą, antrą, - išraugo. užsikosėjo ir ašarotomis akimis mirkčiodamas ištiesė ranką
- Valio.
•Ura mūsų klebonas.
Viva šaukė net uždusdami vyrai.
■ Viva klebonas, - šaukė net uždusdami vy
rai.

Bet apsiašarojusios kunigo akys ir ištiesta
ranka staiga užčiaupė jų šypseną. Kiekvienas
pasijuto sučiuptas už širdies ir paskubom ė
mė raustis kišenėse. Surinktus grašelius su
metė i krūvele ir nuleidę akis,pastūmė kuni
gui, kurs ramiausiai juos suskaitė, išraše kvi
ta, ir kiekvienam paplojęs per petį . vėl iš
niro j tamsią ankti. Jo kišenėje buvo virš 30
mil reisu.
................. ..............................

. ..i -
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—- Kun. Mečys Valiukevičius,

didelės parapijos Niteroi klebo
nas, vienos moterų kongregaci
jos įsteigėjas (apie 200 narių),
švęsdamas savo kumgyystės su
kaktį, kurioje dalyvavo daug lie
tuvių ir brazilų, pasakė patrio
tinę kalbą, didžiuodamasis esąs
kilęs iš lietuvių turinčių garbin
gą praeitį. Jaudinančiais žo
džiais kalbėjo apie tragišką mu
sų tautos religinę ir tautinę
būklę. Jis pasižadėjo glaudžiai
bendradarbiauti su lietuviais pa
triotais kovoję už Lietuvos lais
vę. Po jo kalbėjęs Brazilijoje gi
męs jaunai lietuvis kuu. Algir
das Ramašauskas, turistinės
Šv. Petro parapijos klebonas,
reiškė viltį, kad lietuvių tauta
atgaus laisvę.

— Prel. Z. Ignatavičius, atli
kęs savo misiją Brazilijoje, su
tvarkęs lietuvių sielovados rei
kalus, šio mėnesio gale grįžta į
Italiją, kun žada paruošti italų '
kalba Lietuvos istoriją.
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KONGRESAI IR LIETUVYBĖ
Jau ruosiam

Jau ruošiamės artimam Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresui} Ir,kiek vėliau,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui.
Juodu abu numatyti čia Brazilijoje.

Tiek pirmas, tiek antras kongresaa iš
mūsų pareikalaus finansinių pastangų,
vieningo ir planingo organizuotumo,
dosnaus pasišventimo, tautinio atsinau
jinimo ir - gal pirmiausia - tam tikro
nusistatymô atsinaujinti.
Šį kartą paliesim tik vieną',bet labai opų
reikalą—lietuvių kalbą. Juk per kongresą
teks susitikti su lietuviais iš plataus pasaulio.
Ir tikrai butų nesmagu, jei mes — ir mūsų jau
nimas - susikhlbėti su tautiečiais turėtume
griebtis kokios kitos kalbos, kadangi mūsų tė
kalba...jau pasenusi, užmiršta, paniekinta,ar
neišmokta.
Konkrečiai - lietuvių kalbos mokymosi ir
lietuviškai kalbęejimosi klausimas.

Liet, kalbos klausimas, deja, šiandien aktu
alus ne murnš vieniems čia Brazilijoje. Jis ly
giai gyvai liečia ir kitus pasauly lietuviu kolo
nijas. Gi su kalba surištas visas mūsų lietuviš
kumas. Jei kolonijoj - šeimoj, organizacijoj
bažnyčioj, sueigoj kalbėsimės lietuviškai, bū
sim lietuviai. Jei nutils lietuvių kalba šeimoj
organizacijoj, bažnyčioj, sueigoj - bus ženk
las, kad lietuvių kolonija jau mirusi. O kad ji
nutils, jei šeima ir prieauglis-jaunimas jos ne
puoselės, nereikia būti pranašu tai pramatyti.

„ Visos tautinės mažumos, bendruomenės,
stengiasi išlaikyti savo gyvatą pirmiausiai or
ganizuodamos savp prieaugliui tautines mo
kyklas“ skaitau Kanados „Tėviškės "Žiburiu6
š.m. 9 numerio vedamajame. „Ir lietuviai vi
sais laikąsi , kai tik atsirado išeivijoj didesnis
jų skaičių, organizavo savo mokyklas, siuntė
į jas savp vaikus. Tai visai natūralu. Daugelis
valstybių rėmė ir remia tokias ar augštesnes
mokyklas.
Brazilijos valdžia, kiek man žinoma, nei
mūsų nei kitų tautų'tokių mokyklų neremia.
Tai ženklas, reikia pripažinti, stokos gilesnio
ir platesnio akiračio brazilų valdžioj. Bet gal
kartu tai yra ženklas stokos kutūrinio mūsų
lietuvių, susipratimo, kad mes to reikalo nekė
lėmė ir tokios paramos nereikalavom. Netgi
priešintai: kai kas pradėjo eiti visai kitu keliių
kaip L. Tamošauskas pastebi minėtajame
vedamajam. Atsiranda, sako ir Kanadoj tėvų
nebekreipiančių dėmesio į lietuviškas mokyk

Ias ir nebeleidžiančių į jas savo vaikų. Vieni
nenori vaikų, vežioti į tolimą liet, mokyklą.
•Kiti klaidingai galvoja, kad lietuviškas auklė
jimas namie ir môkykloję pakenks vaiko vie
tines kalbos tarimui. Yra ir tokių,kurie nor
jau pasislėpti esą lietuviai. Pasitaiko tėvų.sa
ve dar laikančių lietuviais, veikiančių vienoj
kitoj draugijoj, bet savo vaikų neleidžian čių į lietuvišką mokyklą.

Minėtas laikraštis atskleidžia dar ir kitą lie
tuvių tėvu atsinešimą ,j*lietuvių kalbą. „Džiū
gu, kad dauguma tėvų tebeleidžia savo vaikus
į lituanistines mokyklas. Tačiau yra ir čia liūd
nų apsireiškimų. Daugleis tė\oj mano,kad,
siųsdami vaiką šeštadieniais i lietuviška mo
kyklą, jau atlieka visas savo vaiko auklėjimo
pareigas. Jie mano, kad viena mokykla, veik
dama kartą per savaitę, viską padarys...Dau
gelis tėvų visai nesidomi mokykla. Nelanko
tėvų susirinkimų. Vaikai tatai mato ir daro
savo išvadas: jei tėvams nesvarbi* ta lietuviš
ka mokykla, tai kodėl ji turi būt svarbi
jam?

l£aikurie tėvai nesidomi, ar vaikas atlieka
namie mokykloj užduotus darbus, ar paruo
šia pamokas. Kiti gi, leisdami vaika į lietuvis
ką mokyklą, namie tarp savęs kalbasi ir su
vaikais, angliškai(protugališkai). Tokjai situa
cijai esant, ir mokykla daug ko padaryti negal.
Malonu ar ne, turim sutikti ir su TŽ vedamajames iškeltomis pasekmėmis :„Suminėtos
priežastys' mus, lie tuvius,veda j greitą išnyki ma.“ Pabrėžkim rašančiojo išreiškimą : tokia
padėtis veda mus į išnykimą.
Pažvelkim trumpai į Brazilijos lietuviu pa
dėti. Pažvelkim į savo šeimass,į suaugusių ir
jaunimo organizacijas, į parapijas, bendrai į
mūsų kolonijąTaklauskim: jei tokiu keliu ei
sim, kaip dabar, kiek dar metų išsilaikys mū
sų lietuviška kolonija? Arba: jei gyvai nesukrusim, po kiek metų S.Paulo lietuvių koloni
jos. kaip tokios, bus tik vardas belikęs?
Negalim savę užliūliuoti aklom svajonėm
ir žengti pirmyn užrištom akim. T u rim
konkrečiai pažinti savo padėtį
Dabar jau yra techninių priemonių or tpkiom'socialinėm* apraiškom,kaip čia iškel to
ji , aptarti ir apmatuoti.
Manau, kad ši yra Brazilijos Liet.Bendruo
menės, parapijų, liet, organizacijų, susipratu
sių tautiečiu pareiga ieškoti priemonių
šiam mūsų kolonijos fenomenui aptarti.
Šį reikalą turim išstudijuoti ir išspręsti da
bar, besiruošdami V PAL kongresui, kad jo
metu galėtumėm pristatyti, savo studijų išda
vas Bendram P.Amerikos lietuvių apsvarsty
mui ir kaip medžiagą atitinkamom rezoliuci
jom.
Kun.Pr. Gavėnas
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Šaunus spaudos bičiulių balius bus rugsėjo
ęl7 dieną,sekmadienį, tuojau po sumos,apie
12.30 valandą. Šeimininkės, nevirkit namie
pietų . Atsiveskit visą šeimyną į balių. Visi
gardžiai pavalgysit, privalgysit ir dar nereiks
jums nei lėkščių plauti, nei puodų šveisti. Tie
sa, vieną kita kruzeiruką išmėsitė. Bet už tat
kiek malonumu turėsit. Ir k^s svarbiausia, PA
DĖSI! IŠLAIKYTI MŪSŲ KOLONIJOS VIE
NINTÉLI KAS SAVAITE JUS IŠTIKIMAI
LANKANTĮ LAIKRAŠTI.
Pakvietimus jau galima gauti abiejose klebo
nijose, pas Vyrų Brolijos nariusm Casa Verde
pas Jurgi Matelionį ir pas brolius Stankūnus,©
Prudentėje pas Motiejų Tamaliųna. Pas jį galit
ir telefonu ušisakyt vietą, o-gal net ir visą sta
lą. TeL: 274-0784.
• .

k KITA NA UJIENA, NA UJIENA1 NA UJ
Spaudos baliuje bus galima gauti lietuviš
kų plokšteliu, knygų nusipirkti Nepraleiskit
tokios geros progos.

Bus geras pasirinkimas įvairios literatūros ir
vaikams, ir suaugusiems, ir religinių ir „svietiškųf
Čia bus galima užsisakyti ir kitų leidinių ir
plokštelių, kokių tik norėsit. Taip pat lietuviš
kų laikraščiu, žurnalų, Bus parduodami prie
automobilių langu priklijuojami lietuviški ženk
leliai-lipinukai, vytukės ir kiti
PRIEDAS

PRADĖS LANKYTI ŠEIMAS
Šv. Kazimiero lietuvių asmeininė parapija
apima milžinišką plotą. Visą S.Paulo arkivys
kupija, t IsĘSto Andrė vyskupiją. Lietuviai pa
rapijiečiai gyvena pasiskleidę visame tame plo
te.
Norint turėti gyvą ryšį su visais parapijie
čiais, reikia juos aplankyti. Neįmanoma visus
aplankyti dažnai. Todėl šv. Kazimiero parapi
jos kungai stengiasi NORS VIENĄ KARTĄ
PER METUS užeiti į kiekvieno lietuvio pasto
gę ,neaplenkdami nė vieno. Tai padaryti rei
kia. daug laiko. Todėl parapijiečius šiemet lankyti.pradėsim RUGSèí(f 1 DIENAS T.Petras
Daugintis lankys TUCUR ÜVI ir apylinkes, 0
T. Antanas Saulaitis S to Andrė ir jo priemies
čius.
Kunigai stegsis lankytis nuo 10 vai ryto
iki 10 vai vakaro.
Kai bus lankomos kitos vietovės, bus pra
nešama iš anksto M. Lietuvoje.

MIRUSIEJI
Rugpj. 5 V. Anastácio mirė

JULIUS ŠEŠERGIS.
Jis buvo taxi vairuotojas ir vežė trejetą kelei
vių tik prieš porą mėnesiu pirkta mašina.
Keleiviai jį nušovė i pakaušį. Buvo 49 metų
amfh amžiaus.
<
Rugpjūčio pradžioje mirė

Prie paskutiniame ML numeryje pasirodžiu
šio pranešimo „NETIKĖTA KAPELA*4 pride
dame:
Naujiems vargonėliams įtaisyti Zelinoje dar
aukojo: Pranas Šukys ir Monika Mkžebenė po
50 kr.,Be to p.Maželienės pastangomis surink
ta 130 kr. per Liet.Katalikių Moten? arbatėlę,
šv. Onos šventėje.
Monika Kleizienė ir Angelika Triubienė au
tojo ir po 50. kruzeirų.

PETRONĖLĖ GRUBLIAUSKIENÊ
76 m.amžiaus. Gyveno dažniausiai V.Bonilha pas savo sūnų

PASISEKĖ VAKARIENÉ-CHURRASCO

ALBINO MARKEVIČIAUS iš Vilkaviškio
išvykusios iš Lietuvos per II karą. Ieško brolis
Zenonas, JAV.

PALKongreso finansų komisijos rengtoji vaka
rienė churrasco praėjusį šeštadienį gražiai pasi
sekė.
Inž. Satkūnas parodė gražių spalvotų skaid
rių fotografijų ir porų filmelių iš Jaunimo Kon
greso ir NEMUNAS šauniai sušoko 4 taut, šo
kius. Publika šokėjams negailėjo karštų ploji
mų, ypaš po astuonyčio.
Programėlei pasibaigus apie 130 dalyvių
sotinosi churrasco gardumynais. Vakarienės
pelnas skirtas V. PAL Kongresui
V.PALKO KOMITETO POSĖDIS
ŽADA BOTI RUGSĖJO 7,KETVIRTADIE
NIO VAKARĄ. VISI KOMITETO IR KOMISijų NARiAJ KVIEČIAMS DALYVAUTI.
SVEČIAI I§ KOLUMBIJOS
Rio de Janeire atidalyta rugpj.26 dienų
tarpamerikinė filatelijos paroda. Vienas iš jos
teisėjų yra dr. Vytautas Stasiukynas iš Bogotos. Jis yra laimėjęs visų eilę medalių pašto
ženklų parodose. Atvyko i Rio su žmona NiAle. Žada apsilankyti ir S.Paule.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Mirusiųjų artimiesiems užuojauta

I I E Š K O MI
Š. Amerikos ir Venezuelos lietuviai teiravo
si T. Antano Saulaičio apie savo gimines Bra
zilijoje. Ieškoma:

AUGUSTO KRETINO, jo vaikų Juozo ir
Sofijos. Ieško kun. Gustas, JAV.

■ PETRO NAŠLĖNO iš Zarasų apylinkės ieš
ko Ona Zalubaitè-Jusiené, JAV.

PETRO VILTRAKIO, atvykusios Brazili
jon apie 1927 metus. Ar jo sūnaus Algirdo,
ieško brolis Jonas Viltrakis, Venezuela.
LEONARDO PESLiAKO ieško brolis
Zbignevas Pesliakas, Venezuela.
PETRO NAVICKO iš Šančių, arba jo broliu
bei sesers. Ieško Milčiūnai,Venezuela.

jono Jakimavičiaus iš Šančių, ar jo brolių
bei sesers ieško Milčiūnai. Venezuela.
Agronomo BAČKIO, apie 1933-35 metus
atvykusios į Braziliją ieško dr. Dambrava, Ve
nezuela.

MATILDOS BUTAUSKAITĖS,Onos dūk
terš, ieško Ona ZalubaitéJusiené, JAV.

Žinantieji kur šitie asmenys gyvena, ar su
interesuotieji malonėkit kreiptis į M. Lietuvą

ÍI PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO
KONGRESO PAREIŠKIMAS:
Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo- Kon
gresas, parengiamuosius darbus pradėjęs atski
ruošė kraštuose ir kolektyviai vykdęs Čikago
je, Kento ųniversitet, Romuvos stovykloje
bei Toronte, jpreigo
į pasaulio lietuvius kreipiasi šiuo pareiškimu:
Nuoširdžiai dėkoja visiems įgalinusiems
Kongresą įvykdyti: visų pirma savo instituci
jų darbuotojams, visiems rėmėjams, aukoto
jams.
Kongreso nutarimai s vykdyti ir jauni
mo veiklai rysianti bei planuoti, Kongresas
įstigė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą, ku
ri:<
1. veiks Pasaulio Liet. Bendruomenės ri
bose, glaudžiai su ja bendradarbiaudama ir
bendraudamas.
2. atskiruose kraštuose bus savarankiška
ir autonomiška, pagal vietos sąlygas bei gali
mybes.

3. jungs lietuvių jaunimo organizacijas ir
organizacijoms nepriklausantį jaunimą ir de
rins bendrą lietuvišką jų veiklą.
Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjunga savo pir"
mininku išrinko Antaną SaulaitįįSJ. ir valdy
bos nariais — Nelidą Zavickaitę iš Argentinos
Edmundą Andriuškevičių iš Urugvajaus, Ema
nte Mikuckytę ir Vilių Ambrozevičps iš
Brazilijos. Jaunimo Komunikacijos C Cent
ras sudaromas Jungtinėse Amerikos Valstybė'
se ir jam vadovaus Romas Saladolskis. .

H LJ K.*PREZIDIUMAS

Torontas, 1972 Jaunimo Metų liepos 16 cT

t Y f S .B H O S .
—
-taowta nepamatei
baidyklės savam ■darže?'”
— Nereikia. Visą dieną darže
būnu aš pati...
Vagis sMtyWje
Šėpos
pilies savininkė
tenxãs atbėgęs pranašai
.
Ponia, skaitykloje yra va
gis!
--- Taip? O ką jis skaito?
.
Mam, tas dailininkas labai
gražiai laivus, piešia... O laivių
statyboje jis galėtų dirbti?
— GalėtJL supili. Ir tada jo
darbas būtų daug naudingesnis.
#
— Mama, kodėl lietai lyjant,
žuvys Pieišplaukia į debesis?
— šito, sūneli, ir aš pati ne*
suprantu. Juk -.upės taip teršia
mos!
AIš.

PAULĖS JARMALAVIČIŪTĖS iš Biržų,
•f

