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Svarbu patiems prisiminti reikšmingus savo tautos istorinius įvy
kius.

Dar įdomiau, kai kiti, svetimtaučiai, juos mums primena. O to
kių atvejų nestinga, ypač šiais paskutiniais laikais. Daug kitataučių 
iškelia musų istorijos faktus, į kuriuos mes patys, deja, permažai 
dėmesio kreipiam.

Net daug ir nek..talikų savo spaudos puslapiuose, radijo translia
cijose bei asmeniniuose kontaktuose nuolat primena Lietuvą, Štai, 
Sibiro kankinio amerikiečio pastoriaus Richard Wurmbrand biule
tenis „Kankinių balsas", išeinąs daugiau kaip 30-ty kalbų, Anglijoj 
išeinantys žurnalai,,Religija komunistų kraštuose", >r „Teisė tikėti", 
Prancūzijoj leidžiamas žurnalas „Katakombos," bei kitur kiti pana
šūs informacijų organai nuolat primena Lietuvą ir jos kančias. Pran
cūzas past. Michel Bourdeaux išleido net knygą apie persekiojimus 
Lietuvoj užvadintą „Lietuva, kryžių šalis"..

ir ne tik kad neužmiršta Lietuvos spaudos puslapiuose, bet ir 
meldžiasi už ją. Štai, tas pats Sibiro kankinys, past. R. Wurmbrand, 
rašo (itališkos) ELTOS redaktoriui: "... Žinokit, kad mes neužmirš
tam melstis už Lietuvos krikščionis ir už jūsų tautos laisvę... Aš, 
nors protestantas, kasdien kalbu lietuvaičių Sibire sukurtas maldas. 
Aš nebuvau pratęs kalbėti maldą į šv. Kazimierą ir, bendrai, specifi
niai katalikų maldų; tačiau, nežiūrint to, aš kalbu tas maldas, kad 
galėčiau jaustis vieningas dvasioj su tom mergaitėm, kurios tiek iš
kentėjo už Kristų, kaip ir su kitais lietuviais kankiniais..."

Amerikietis protestantas ir pasaulinio sąjūdžio organizatorius 
kasdien meldžiasi į šv. Kazimierą ir kalba maldas iš lietuvaičių Sibi
re sukurtos maldaknygės. Jis kasdien meldžiasi už Lietuvą. O pa
tys lietuviai... kažin, ar jie turi laiko nors kartais prisiminti Lietuvą 
maldoj? .

Štai kitas paskatinimas — irgi iš svetimšalio. Tai neužmirštamo 
a.a. Vengrijos kardinolo Joseph Mindszenty žodis lietuviams.

"Žinau apie Lietuvos ir lietuvių paaukojimą Nekalčiausiajai Ma
rijos Širdžiai, įvykdytą 1951 m. gegužės 13 dieną. Ir žinau, kad ši 
diena kasmet švenčiama kaip maldos ir atgailos diena už Lietuvos 
išlaisvinimą ir už pasaulio taiką...

Jūs esat viena iš seniausių tautų Europoj, tvirtai išsišakniję tikėji
me ir vienybėje su Kristumi. Kartu su mano tauta, jūs pergyvenot 
garbingus istorinius laikotarpius, o taip pat - kas dar svarbiau — 
persekiojimo ir kančios laikus. Šiandien jūsų tauta stovi gal prieš 
didžiausią grėsmę, kurią tik yra turėjusi savo istorijoj. Tačiau ne
praraskit drąsos.’ Neteisybė, smurtas ir nusikaltimas niekad nepa
virs teisybe, teise ar dora vien tik dėl to, kad ilgai išsilaikė. Pasitikė
kite.' Melskitės.’ Atsinaujinkite dvasioj! Ir jūsų tauta, o taip pat ir 
valstybė, atgaus laisvę ir savo orumą. Nepasiduokit keršto pagun
dai. O melskitės. Juo daugiau ir geriau melsitės už savo persekioto
jus, tuo greičiau pakreipsit jų širdis jūsų trokštama kryptim..."

Gegužės 13-toji — ypatinga lietuvių tautos MALDOS ir ATGAI
LOS DIENA. Organizuokim.
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Lietuvos charge d’affaires dr. 
S.A. Bačklo žodis, pasakytas 
Washingtono lietuviam vasario 
13, minint Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo su
kaktį

Šiandieną minim 59-ąją Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį skirtingesnėse sąlygose, 
negu anksčiau. Ne tik mes, bet 
ir Vakarų pasaulis dabar žino, 
kad Sovietų okupuotoj Lietuvoj 
yra leidžiami slapti leidiniai — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika ir Aušra, nebekalbant 
apie kitus atskirus leidinius bei 
atsišaukimus. 1976 gruodžio 1 
Lietuvoj pradėjo veikti kelių as
menų grupė, kurios tikslas sekti, 
kaip vykdomi Helsinkio aktuose 
paskelbti nuostatai. Vienas tos 
grupės narys, Tomas Venclova, 
neseniai yra pasiekęs Vakarus; 
minėtu klausimu jis kviečiamas 
liudyti specialioj JAV atstovų 
rūmų komisijoj.

Sovietų Sąjungoj ir ypač Lie
tuvoj vykstanti disidentų veik
la, pagal Peter Reddaway studi
ją (Dissent in the Soviet Union, 
p. 145), atrodo, yra “masinis 
judėjimas”.

Žinodami apie Lietuvoj spin
duliuojančią pasipriešinimo 
nuotaiką, nežiūrint didžiausių 
pavojų ir bausmių, turim susirū
pinti, kaip geriau veiktina už 
Lietuvos nepriklausomybės at

gavimą, nepaisant, kiek ir kaip 
ilgai reikėtų aukotis.

Ta Lietuvoj vykstanti kova už 
žmogaus teises, tautines tradici
jas, tikėjimo bei kitokias laisves 
mus įpareigoja susimąstyti ir pa
tikrinti savo veikimo kelius.

Galvodami, kaip ir kiek Lie
tuvos bylai galim geriausiai pa
tarnauti, lietuvių kenčiančiai 
tautai padėti, prisiminkim dr. 
Joną Basanavičių, tautos pat
riarchą, Vasario 16 akto pirmąjį 
signatarą, nuo kurio mirties 
šiemet vasario 16 sukanka 50 
metų. Jis visą savo gyvenimo 
laisvesnį laiką skyrė lietu
viškiem reikalam. Ypač prisi
minkim jo šūkį, kad “sądora 
ir meilė viešpatautų tarp visų 
Lietuvos gyventojų ir idealu vi
sų luomų taptų — lietuvybė”. 
Tas jo šūkis tesustiprina mūsų 
susiklausymą ir vieningą, ryž
tingą darbą tėvynės labui.

Su pagarba mes minim ir mi
nėsim savo brolius, kritusius ko
vos lauke, kankinius Sovietų 
kai ėji m uose-ir jų vergų stovyklo
se. Su pagarba gėrimės ir gėrė- 
simės disidentų drąsia veikla. 
Mum negresia tokie pavojai, ko
kius pergyvena jie. Šiandieną 
svarbiausiu mūsų uždaviniu ir 
pareiga yra informuoti Vakarų 
pasaulio spaudą, visuomenes, 
parlamentų narius, vyriausybes 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
okupuotoj Lietuvoj ir lietuvių 
tautos aspiracijas.

7AŪSU
LIETUVA 500!

Su šiuo numeriu MŪSŲ LIETU
VA 1500-tąjj kartą išeina j lietuviš
ką Brazilijos pasaulį.

Tai vistik nemažas gyvastingumo 
ženklas lietuviškos išeivijos bei trem
ties gyvenime.

1500 numerių.
Skaitant aplamai dabartinės ML 

forma, tai būtų 15.000 puslapių lie
tuviškos spaudos;

jei būtų buvęs dienraštis, būtų 
lankęs KASDIEN lietuvių šeimas 
per beveik 5 metus ..

Ateinančią vasarą ML sulauks 
30 metų. Ir švęsim jos sukaktį

Betgi būtų gerai ir 1500-tąjį oa- 
sirodymą paminėti.

Data - galėtų būti ir gegužės 29 
diena.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVA DIDŽIŲJŲ DERYBOSE
STEPAS VARANKA

Naujoje John Toland knygoje 
“Adolf Hitler” (Doubleday & 
Company, Inc., Garden City, 
New York, 1976 m.) rašoma ir 
apie Lietuva.

Pasak autoriaus, 1935 m. kovo 
15 d. ápie šimtas užsienio kores
pondentų buvo sukviesti i Rei
cho propagandos ministeriją. 
Niekas nežinojo kodėl jie buvo 
iškviesti. Salėje vyravo smalsu
mas. Po kiek laiko į salę įėjo pil- 

. nas didybės bei susirūpinimo 
Goebbelsas ir pranešė naują 
dekretą, skelbiantį naujokų ėmi
mą Į kariuomenę bei padidini
mą jos skaičiaus iki 300.000 vy
ru.

Prancūzijos ambasadorius 
Francois-Poncet protestavo, sa
kydamas. kad tai yra Versalio 
sutarties nesilaikymas. Hitleris 
į tai atsakė, kad Prancūzija ne
turi ko bijoti. Jo pagrindinis 
priešas esą komunizmas, kurį jis 
išvadino visokiais žodžiais, tuo 
nuramindamas ambasadorių, ku
ris tikėjo, kad Hitleris nori su
naikinti tik Sovietų Sąjungą.

Prancūzija pareiškė maža
reikšmį protestą Tautų Sąjun
goje. Kovo 25 d. britų delegaci
ja susitiko su Hitleriu gerai nu
siteikusi. Paul Schmidt, Hitle
rio vertėjas, pastebėjo, kad va
do šypsena buvo draugiška, kai 
jis sveikino Sir John Simoną, 
Anthony Edeną ir ambasadorių 
Sir Eric Phipps.'J. Simonas sa
kė, esą Anglijos vyriausybė ir 
žmonės nori taikos, pageidauja, 
kad ir Vokietija siektų to paties. 
Anglai nesą nusistatę prieš vo
kiečius. Hitleris atsakinėjo dip
lomatiškai, lyg sutikdamas ir sy
kiu grasindamas. Hitleris teisi
no visus savo veiksmus, liečian
čius Versalio sutartį, ir pareiš
kė pastarosios nepasirašęs. Prie 
to dar pridėjo, esą būtų geriau 
miręs negu ją pasirašęs. Vokie
tija nesanti sulaužiusi jokių su
tarčių. Išimtis buvusi, kai Prūsu 
armija padėjo Anglijai prie Wa- 
teloo. bet tada Wellingtonas ne
protestavęs. Tuo pasakymu Hit
leris Anglijai politiškai gerai 
įkando.

Rytiniame posėdyje Hitleris 
nustebino ne tik britus, bet ir 
savo vertėją savo šaltumu ir 
mandagumu, diskutuodamas su 
svečiais įvairias problemas. Ta
čiau po pietų, kai priėjo prie 
Rytų Europos ir kai iškilo Lie
tuvos reikalas, pasimetė. Gal 
pasitvirtino priežodis “pasiuto 
kaip vokietis po pietų”. “Mes 
nieko bendro nenorime turėti 
su Lietuva”, — sušuko susijau
dinęs Hitleris.

Tuo metu Lietuvoje vyko Sas- 
so-Neumanno (sasininkų) teis
mas. Hitlerio akys degė, lyg 
perkūnus mėtė, ir balsas perėjo

MUSŲ LIETUVA

i urzgimą. “Mes niekados, — su
riko Hitleris, — nepadarysime 
jokios sutarties su valstybe, ku
ri mindžioja vokiečių mažumą 
Klaipėdoje ...”

Po to Hitleris vėl normaliai 
vedė diskusijas ir reiškė prie
šingą nuomonę dėl galimo susi
tarimo tarp komunizmo ir nacio- 
nalsociaxizmo. Jokio bendradar
biavimo su komunizmu negali 
būti, — sake Hitleris.

Tą vakarą, per banketą, Hit 
leris su Edenu kalbėjosi ir dali
nosi savo karo metu patirtais 
nuotykiais. Abu pradėjo braižyti 
ant pietų sąrašo tuometinio 
fronto linijas. Pasirodo, Hitleris 
ir Edenas buvo prie Oise upės, 
vienas vienoje, kitas kitoje pu
sėje. Winston Churchillis taip 
pat netoli ten kovojo. Tą jų pa
sikalbėjimą nugirdo Prancūzi
jos ambasadorius Francois-Pon- 
cet ir paklausė Edeną, ar iš tik
rųjų taip buvo. Kai gavo teigia
mą atsakymu, tarė: menkas iš 
tavęs šaulys, kad nepataikei į 
ji • ■ •

Kai buvo diskutuojamas gink
lavimosi klausimas, Hitleris 
staiga iš kažkur ištraukė tele
gramą ir pradėjo skaityti pakel
tu tonu. Jo laikysena, išvaizda ir 
balsas visiškai pasikeitė. Tele
gramoje buvo rašoma: teisia
mieji Lietuvoje vokiečiai buvo 
rasti kalti valstybės išdavimu. 
Ką darytų britai, klausė Hitle
ris, jeigu Versalio sutartis at
plėštų dali jos teritorijos ir duo
tų tokiam kraštui kaip Lietu
va? Kas Imtų jeigu anglai būtų 
kankinami ir sodinami į kalėji
mą tik už tai, kad jie elgiasi 
kaip anglai?

Po Lenkijos padalinimo 1939. 
IX. 17, kai Vokietijos užsienio 
ministeris Ribbentropas rugsė
jo 27 d. buvo Maskvoje tartis 
dėl naujo sutarties, gavo iš Ber
lyno žinią, kad rusai paims Esti
ją ir Latviją. Ribbentropas jau
tė, kad Stalinas pasiūlys jam vi
lionę, už kurią reikės atsilyginti 
augšta kaina.

10 v.v. prasidėjus oficialiam 
posėdžiui Kremliuje, Stalinas 
pasiūlė Vokietijai dalį Lenkijos 
į rytus nuo Vyslos. Tai labai 
tirštai apgyventas žemės plotas. 
Jame buvo daug žydų. Tai tiko 
būsimiems Hitlerio planams. Už 
tai Stalinas norėjo gauti trečią
ją Baltijos valstybę — Lietuvą.

Po trijų valandų derybų Rib
bentropas pasiuntė Hitleriui 
Stalino pasiūlymą. Hitleris įga
liojo savo ministerį pasirašyti 
sutartį ir “padovanoti” Stalinui 
Lietuvą. Tai buvo augšta kaina. 
Hitleris tikėjosi, kad tą “dova
ną” vėliau jėga atsiims.

Kai rugsėjo 29 d., 5 v.r., Mo
lotovas ir Ribbentropas pasira
šinėjo sutartį. Stalinas pasilen
kęs žiūrėjo ir šypsojosi. Ribben-

r—

\epriklausomos Lietuvos užsienio reikalų min. J. Urbšys (kairėje) ir Vo
kietijos užsienio reikalų min. J. von Ribbentropas pasirašo prievartinio 
Klaipėdos atidavimo sutartį.

tropas pareiškė esą rusai ir vo
kiečiai niekad neturėtu kariau
ti. Jam tai pasakius, užviešpata
vo nemaloni tyla.

Oficialiai atrodė, kad tarp 
dviejų nenatūralių sąjunginin
kų santykiai vystėsi sklandžiai, 
be užkulisių. Kai jau buvo baig
tas ruošti planas “Barbarossa” 
1941. I. 10 (tai kodas pradėti ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, S.V.). 
Hitleris paskelbė pasirašytas su
tartis. Prie tu sutarčių buvo su
darytas slaptas protokolas, ku
riame Vokietija atsisakė savo 
ankstyvesnio reikalavimo į dalį 
Lietuvos teritorijos už 7.500.000 
auksiniu doleriu. w €

n*

Prie to galima pridurti, kad 
Lietuva yra viena iš Europos 
valstybių, kuri nuo amžių ne
turėjo ramybės Didieji kaimy

Maskvoj suimtas
Juri Orlov

Maskva. — Milicija suėmė Jurj 
Orlovą, Helsinkio susitarimams 
sekti grupės vadovą. Jis buvo 
jau anksčiau šaukiamas į sau
gumą, tardytas, bet paleistas. 
Paskui slapstėsi. Suimtas drau
go bute.

nai ją puldinėjo, naikino, 
skriaudė, pardavinėjo, dalino, 
vieni kitiems dovanojo — kišosi 
i vidaus reikalus. Pagaliau cari
nė Rusija, Austrija ir Prūsija 
1772. 1783 ir 1795 m. pasidalino 
Lietuvos-Lenkijos valstybes. 
Lietuvą pasiėmė Rusija ilgon 
vergijon.

Per kiekvieną karą Europoje 
Lietuvai visada tenka sunkiai 
nukentėti. Tragiškai šiandieną 
atrodo, kai mažos Afrikos taute
lės ar gentys gauna nepriklau
somų’ valstybių teises, o senos 
kultūringos Europos tautos ati
duodamos vergijon. Nors yra 
paskelbti Atlanto Chartos dės
niai, tačiau didžiosios iemokra 
tijos tyli ir nekreijia iemesio į 
mažųjų Europio alsivbių norus 
būti nepriklausomom

Tėviškės Žiburiai

Orlovas yra ketvirtas suim
tasis. Praėjusią savaitę suėmė 
Aleksandrą Ginzburgą, ukrai
nietį Nikolą Rudenko ir dar 
vieną, kurio vardas nežinomas

VVashingtonas. — 53 kongres- 
manai parašė raštą prezidentui 
Carteriui ir išdėstė savo nepasi
tenkinimą, protestą Maskvai 
dėl Orlovo suėmimo ir AP ko
respondento George Krimsky 
ištrėmimo.

Sen. Clifford Case (R.. N. J.) 
pasakė: “Sovietai turėtų su
prasti, jog kaip jie elgiasi su 
savo piliečiais, mes žinosime 
kaip elgtųsi ir su ne savo, sve
timomis tautomis”

Naujas karinis
satelitas

Oape Canaveral, Fla. — Karo 
aviacija j tolimąsias erdves iškė
lė kuris turės tikslą sekt: 
sovietų ir kinų satelitus kitiems 

naikinti.
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LIETUVOJE U:'jdas šimutis iš kalėjimoMHJJMjRfB PALEISTAS
Vasario 17 gauta iš Lietuvos 

žinia, kad ten paleistas iš ka
lėjimo Liudas Šimutis. Kalėjime 
jis išbuvo 21 metus ir 8 mėne
sius. Jis dėkoja visiem, kas prisi
dėjo prie jo išvadavimo iŠ sun
kaus kalėjimo.

Kas tas Simutis?
Ši trumpa žinia tuoj iškėlė 

klausimą: kas tas Simutis? Kodėl 
dabar jis dėkoja užsienio lietu
viam ir apskritai laisvai pasau
lio spaudai?

Tie iškilę klausimai privertė 
grįžti į praeitį, vartyti Darbinin
ko komplektus. Ten ir buvo ras
tas tas kalinys Liudas Simutis, 
rastas su visa savo istorija. Bū
damas sunkiausiame kalėjime, 
jis 1970 liepos 20 pasiuntė laiš
ką — prašymą Sovietų aukš
čiausiam prezidiumui, kad jį iš 
kalėjimo paleistų. Tą prašymą 
jis pasiuntė ne per kalėjimo ad
ministraciją, bet kitais kanalais. 
Prašymas pateko į sovietų aukš
čiausią prezidiumą, bet drauge 
'įsa jo bylos medžiaga pateko j

REŽIMUI UŽKLIŪVA
IR VYSKUPAI, IR KLIERIKAI
Iš L.K.B. Kronikos Nr. 24

Vilnius
1976 vasarą grįžtančius iš Ro

mos vyskupus L. Povilonį ir R. 
Krikščiūną Maskvoj iškrėtė mui
tinės pareigūnai. Atėmė visas 
devocionalijas. Krėsdami iš
ardė net vysk. L. Povilonio 
kaklaraištį. Muitinės darbuo
tojos juokdamos kabino sau 
ant kaklo rožančius, tuo’giliai 
įžeisdamos aukštus Bažnyčios 
asmenis.

Lietuvoj įvairiai komentuo
jama ši krata. Vieni mano, kad 
vyskupai neatlikę jiem skirto 
valdžios uždavinio. Kiti — kad 
krata susijusi su kai kurių Eu
charistiniame kongrese dalyva
vusių kunigų intrigomis. Treti 
įtaria, kad tai buvęs apsukrus 
saugumo ėjimas, norint pakelti 
Vatikano .akyse vyskupų autori
tetą.

Kaunas
1959-1961 kun. L. Jagminas 

Tarpdiecezinėj Kauno kunigų 
seminarijoj dėstė Šv. Raštą. Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinio 
reikalavimu jis buvo pašalintas 
iš kunigų seminarijos dėstytojo 
pareigų. Rugienis kaltino, kad 
kun. L. Jagminas per paskai
tas skleidęs antitarybines nuo

pogrindinį leidinį 'Paskutinių 
įvykių kronikos”. Tos kro
nikos plačiai aprašė jo bylą ir 
atspausdino jo laišką aukščiau
siam prezidiumui. Kronikos pa
teko į vakarus, ir tada daug kas 
apie tuos įvykius rašė ir komen
tavo. Rašė ir lietuvių spauda.

1970 balandžio 7 Liudo Simu
čio pilnas laiškas buvo atspaus
dintas ir Darbininke. Užėmė 
antrą ir trečią puslapius. Iš to 
laiško sužinome visąjo istoriją.

Tėvas — Rainių kankinys
Liudas Simutis yra gimęs 

1935. Jo tėvas Adomas Simutis, 
kilęs iš Vegerių valsčiaus, Ma
žeikių apskrities, nuolat gyveno 
savo namely Kaunatavoj, Luo
kės valsčiuj, Telšių apskrity. 
Dirbo , padieniu darbininku, 
buvo vedęs, turėjo du sūnus. 

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais politinėm organizacijom 
nepriklausė.

Kai buvo Lietuva sovietų oku
puota, dvi savaitės prieš karą, 
1941 birželio 8 enkavedistai jį

taikas. Iš tikrųjų Religijų reikalų 
tarybos įgaliotiniui nepatiko 
rimtas ir nuoširdžiai savo parei
gas einąs dėstytojas. Laikas nuo 
laiko Religijų reikalų taryba 
“apvalo” seminariją nuo panašių 
dėstytojų, norėdama, kad į gy
venimą išeitų neprincipingi ir 
mažai bažnytinės dvasios turį 
kunigai.

Kaunas
1976 rugsėjo mėnesį į Berly

no taikos konferenciją buvo nu
vykęs Kunigų seminarijos rekto
rius, lydimas Šakių dekano kun. 
J. Žemaičio. Tarybinė valdžia 
stengiasi dr. V. Butkui į paly
dovus įpiršti rimtus kunigus, 
kad pakeltų jo autoritetą. Kun. 
J. Žemaitis važiavo į Berlyną 
ne savo noru, tačiau tikintieji 
inteligentai ir daug kunigų šiai 
kelionei nepritarė. Berlyno tai
kos konferencijos Lietuvoj verti
namos kaip didelis melo burbu
las, kurį rimtiem kunigam pūsti 
nederėtų.

Kaunas
1976 metais į Kauno kunigų 

seminariją tarybinė valdžia lei
do įstoti devyniolikai jaunuolių. 
Kandidatų buvo apie trisdešimt. 

suėmė ir patalpino į Telšių ka
lėjimą.

Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
karas prasidėjo 1941 birželio 22. 
Rusai traukėsi, taip enkavedistai 
naikino visa, ką tik galėjo. 1941 
birželio 24 jie išžudė visą Tel
šių kalėjimą, išvežę 72 kalinius į 
Rainių miškelį. Nukankino ne
girdėto žiaurumo būdais. Ten 
žuvo ir Liudo tėvas — Adomas 
Simutis.

Į partizanų eiles
Liudui tada buvo 5 metai. 

Jis girdėjo nepaprastas moterų 
aimanas, girdėjo prakeikimo žo
džius bolševikam ir matė savo 
tėvo lavoną, kuris buvo apde
gintas karštu vandeniu, ištrauk
tas liežuvis, sudraskytas, sunie
kintas.

Antros okupacijos metu jis irgi 
matė didelius žiaurumus, gy
ventojų vežimus, terorą. Taip jis 
jaunutis pasidarė Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio narys. Akty
viai trejus metus kovojo su gink
lu prieš okupantą.

Vienas iš valdžios patvirtintų 
kandidatų neatvyko, o jo vietą 
užimti kitam valdžia neleido.

Šiais metais stojantieji į semi
nariją buvo ypatingai uoliai ver? 
buojami dirbti neetatiniais sau
gumiečiais. Tenka apgailestauti, 
kad šiais metais į Kunigų se
minariją pateko kai kurie kandi
datai, kurie ten neturėjo pa
tekti, o nemaža tikrai rimtų kan
didatų dėl tiesioginio Valstybi
nio saugumo įsikišimo negalėjo 
įstoti. Kai kuriem buvo pareikš
ta, kad net ateityje nebandytų 
stoti į seminariją, nes nebūsią 
priimti.

Taigi tarybinė valdžia šiais 
metais padarė nuolaidą, sutikda
ma padidinti stojančiųjų į semi
nariją skaičių, bet už tat padarė 
visa, kad būtų blogesnė kandi
datų kokybė.

TOMAS
VENCLOVA
NEW YORKE

Tomas Venclova, sausio gale 
pasitraukęs iš Lietuvos, vasario 
15 atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Pirmiausia jis sustojo 
Washingtone. Praeitą savaitę jis 
pasirodė ir New Yorke, vasario 
18 lankėsi priėmime pas Lietu
vos gen. konsulą, o vasario 20 
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime. Ir priėmime ir 
minėjime jis kalbėjo viešai susi-

Susirgęs stuburo džiova, jis 
sugebėjo iš sąjūdžio pasitraukti 
ir buvo ligoninėj, kur jį įdėjo į 
gipsą. Ten 1955 jį suėmė ir tais 
pačiais metais Pabaltijo karinis 
sovietų tribunolas jį nuteisė su
šaudyti. Aukščiausias sovietų 
prezidiumas 1956 bausmę pa
keitė 25 metais griežto režimo 
pataisos darbo kalėjimu.

Tame kalėjime sąlygos buvo 
sunkios. Jis buvo nuolat alka
nas, bet buvo pavyzdingas kali
nys — nesipriešino esamai tvar
kai, tik nemokėjo veidmainiauti. 
Jis sakė tiesą, ką jis galvojo ir 
jautė. Po 15 metų kalėjimo jis ir 
parašė aną prašymą, kad jį pa
leistų, nes jis kalėjime esąs ne
naudingas. Išleistas į laisvę jis 
būsiąs naudingesnis ir nebūsiąs 
aiskam našta. Kalėjime esanti ir 

5® sveikata pablogėjusi.
Aukščiausias sovietų prokuro

ras jam pranešė, kad nesą pa
grindo jo bylą peržiūrėti.

Ir vėl jis buvo kalinys. Kai jis 
buvo aprašytas pasaulio laisvoj 

spaudoj, į jį jau buvo pažiūrėta 
kitaip. Jo bausmę sutrumpino 
trejais metais ir keturiais mėne
siais, po 21 metų ir 8 mėnesių 
kalėjimo jį paleido. Jis dabar 42 
metų, iš jų pusę amžiaus pralei
do baisiausiame sovietiniame 
kalėjime.

rinkusiem. IŠ New Yorko vėl 
grįsta į Washingtoną, kur jis liu
dys. kaip Sovietų Sąjungoj yra 
persekiojamos žmogaus teisės.

Ateistinių studijų 
institutas .

Roma. — Prie Popiežiškojo 
Urbono universiteto Romoje vei
kiantis Ateistinių studijų institu
tas vakar, vasario 14, pradėjo 
naujuosius mokslo metus. Moks
lo metų atidarymo paskaitą tema 
‘‘Mokslinio ateizmo žlugimas” 
skaitė Vatikano sekretoriato 
santykiam su nekrikšeionimis 
palaikyti pirmininkas Vienos^ar- 
kivyskupas kardinolas Koenig, 
Ateizmo studijų instituto kursai 
tęsiasi šešis mėnesius. Kursai 
vyksta trijose pagrindinėse moks
lo sekcijose: teoretinis ateizmas, is
torinis ateizmas ir fenomenolo
ginis ateizmas. Po trejų metų kur
sus lankantiem studentam, išlai
kius žagiamuosius egzaminus, iš
duodami atitinkami diplomai,
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A GEGUŽĖS MĖNESIS — MARIJOS GARBEI varpelis

Pagarba Marijai, Dievo Sū
naus Motinai, slenkant am-

• žiams vis labiau didėjo. Jos 
garbei buvo sukurtos gražiau
sios maldos, giesmės, įvestos 
šventės, pastatytos jos vardo 
bažnyčios, įkurtos brolijos, 
pavesta ne vien tik viena 
savaitės diena — šeštadienis, 
bet ir visas ištisas gegužės 
mėnesis. Bažnyčia šį gražiau
sią pavasario mėnesį parinko 
ypatingam Marijos garbinimui 
ne atsitiktinai. Tas metų lai
kas, kai gamta atbunda, pa
sipuošia gražiausiais žiedais, 
labiausiai tinka pagerbti tai, 
kurią Bažnyčios liturgija va
dina Jeriko rože, Libano ked
ru, kvapiu cinamono ir bal- 
samo medeliu. Kadangi gam
ta išsiskleidžia visu savo 
grožiu ypač gegužės mėnesį, 
tai jis ir yra paskirtas misti
nei rožei pagarbinti. Kasdie
ninės šio mėnesio pamaldos 
Marijos garbei yra vadinamos 
gegužinėmis,. pamaldomis. 
Gegužės mėnesį Bažnyčia 
ragina tikinčiuosius rinktis į 
Marijos šventoves, prie jos 
altorių, paveikslų ir nešti jai 
ne tik iš laukų surinktas, bet 
dvasines gėlių puokštes — 
maldas, prigimties ir malonės 
žiedus Nekalčiausiajai ir 
Skaisčiausiajai Mergelei Ma
rijai, Dievo Motinai.

Gegužės mėnesio pamaldu
mas į Mariją nėra grynai li
turginis. Jis priklauso prie 
taip vadinamų pridedamųjų 
pamaldų, atliekamų kiekvie
name krašte pagal to krašto 
papročius ir visada savo gim
tąja kalba. Tačiau šis pamal-

• durnas, kadangi yra visuoti
nis, įvestas visoje Bažnyčio
je, savo pobūdžiu priartėja 
prie bendrųjų Bažnyčios pa
maldų.

Čia trumpai susipažįstame 
su gegužinių Marijos garbei 
pamaldų kilme ir istorija.

Ištiso mėnesio Marijos gar
bei paaukojimo, kaip ir kitų 
Marijos garbinimo formų, rei
kia ieškoti Rytuose. Jau V 
amžiuje Mažosios Azijos kop
tai ištisą mėnesį, vadinamą 
Kiahc (gruodį), kuris gamtos 
atžvilgiu atitinka mūsiškį ge
gužės mėnesį, buvo skyrę 
ypatingai Marijos garbei. Tra
dicija sako, kad šią pamal
džią praktiką yra įvedęs šven
tas Kirilas Aleksandrietis,

J. Vaišnora, M.I.C.

tasai uolusis Marijos Dievo 
Motinos garbės gynėjas prieš 
Nestorijų. Iš vėlesnių amžių 
žinoma, kad Bizantijos impe
rijos graikai Mariją ypatingai 
garbindavo rugpjūčio mėne
sį, nes jame buvo svarbiau
sioji ano meto Marijos dan
gun paėmimo šventė.

Vakaruose Bažnyčia paves
dama Marijos garbei gegužės 
mėnesį, pastatė šį pamaldu
mą prieš pagonių pavasario 
šventę Florą, kuri Romos im
perijoje buvo švenčiama ba
landžio mėnesio gale ir gegu
žės mėnesio pradžioje. Jos 
metu cirkuose buvo rengiami 
žaidimai, o liaudis, pasipuo
šusi galvas gėlių vainikais kel
davo orgijas, vadinamas Flo- 
realia. Nors pagoniškos flore- 
alijų šventės, krikščionybei 
įsigalėjus, buvo panaikintos, 
tačiau jų pėdsakai.. dar buvo 
užsilikę liaudies papročiuose 
iki XVI amžiaus, kaip matyti 
iš Milano arkivyskupo šven
tojo Karolio Boromiejaus, ku
ris smarkiai kovojo su tomis 
pagoniškomis liekanomis.

Marijos garbinimo gegužės 
mėnesį idėją pirmasis išryš
kino Ispanijos karalius Alfon
sas X savo poemoje “Cantegas 
de Maria”, kurioje Marija ly
ginama su gegužės mėnesio 
grožiu. Bet gegužės tnėnesio 
pamaldumo į Mariją atbalsį 

randame ir viduriniuose am
žiuose, ypač vokiečių misti
kų, kaip Henriko Seses ir 
kitų raštuose. Kitas vokietis 
Wolfgang Seidl 1549 Muen- 
chene išleido knygą Mai- 
us Spiritualis”, kurioje griež
tai pasisako prieš bet kokią 
to mėnesio profanaciją, nes 
jis esąs skirtas Marijos garbei.

Laikui bėgant atsirado pa
maldžių asmenų, kurie gegu
žės mėnesio Marijos garbi
nimui yra parašę knygelių — 
vadovėlių su nurodymais, 
kaip reikia šis pamaldumas 
atlikti. Ypač tuo pasižymėjo 
italai jėzuitai. Vienas jų Muz- 
zarelli 1785 m. išleido kny
gelę vardu ‘ Gegužės mėnuo” 
ir ją laišku išsiuntinėjo vi
siems Italijos vyskupams 
prašydamas įvesti gegužines 
pamaldas jų vyskupijose. Pir
miausiai Romoje gegužinės 
pamaldos pradėtos jėzuitų ko
legijos studentų bažnyčioje. 
Iš ten greitai jos paplito po 
visas Romos bažnyčias, o iš 
Čia ir po kitus Europos kraš
tus. Pop. Pijus VII 1815 m. 
gegužinių pamaldų praktiką 
aprobavo visai Bažnyčiai ir 
jose dalyvaujantiems suteikė 
gausių atlaidų.

Lietuvoje gegužinės pamal
dos pirmiausiai įvestos buvu
sioje Seinų vyskupijoje, kai 
tos vyskupijos valdytojas But
kevičius, būdamas Romoje 
matė, kaip ten atliekamos ge
gužinės pamaldos, ir grįžęs 
tuojau jas įvedė Seinų vysku
pijos bažnyčiose. Seinus tuo
jau pasekė Vilnius ir Žemai
tija. Tai įvyko apie 1855-60 
metus.

Tuojau gegužinių pamaldų 
reikalui buvo sukurta gražio
ji giesmė "‘Sveika Marija, Mo
tina Dievo . ,atsirado vad. 
mojinių knygelių su kiekvie
nos dienos skaitymais, litani
ja, giesmėmis. Plačiai Lietu
vos katalikų vartotoje malda
knygėje “Šaltinis” yra nuro* 
dymas, kaip gegužines pamal
das atlikti: “Kurie negalėsi
te per darbus dienose to gra
žiausio mėnesio lankyti baž
nyčią ir ten būti pamaldumo 
dalyviais, tai įveskite tas pa
maldas jūsų namuose ir so
džiuose. Papuoškite gražius 
altorėlius parinktoje koplytė
lėje (jei tokią kaime turite)

1 ■ b O S t .

3



NR. 17 (1500) - 1977.IV.28

JAUNIMO ŽVILGSNIS Į VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Jaunimas - koks gyvas žodis. 

Pridėk jį prie bet kokio kito žo- 
ižio ir staiga pradedi galvoti a- 
oie vikrumą, energiją ar linksmu
mą. Gal ir todėl amžinos jau
nystės ieškojimas yra toks popu
liarus šiandien. Tačiau jaunimas 
yra toks platus žodis. Esi 5 meti; 
— priklausai jaunimui, esi 25 
metų irgi priklausai jaunimui. 
Todėl ir norėčiau šį žodį nors 
kiek apriboti. Naudodama jį, aš 
turiu minty mokyklinio ar stu
dijuojančio amžiaus jaunimą. Tai 
yra tik dalis jaunimo, bet man 
geriausiai pažįstamo, o mano 
tema: Kaip jaunimas žiūri į Vasa
rio 16-tąją? Kalbant apie Vasario 
16-tą, reikia kalbėti apie laisvę, 
nepriklausomybę ir viltį. O tie 
žodžiai tokie migloti-,, neaiškūs. 
Tačiau idėjos, nors ir ne visai 
pilnai suprantamos, yra paaiški
namos, ir todėl aš norėčiau pri
statyti jaunimo idėjas ryšium su 
Vasario 16-ta ir iš jos išplau
kiančias temas.

Ar yra koks nors lietuvis, ku
rio kalendoriuje nėra pabraukta 
vasario mėnesio 16-toji diena? 
Abejoju. Prisimenu savo pirmus 
įspūdžius iš Vasario 16-tos. Dar 
buvau darželyje. Po visų kalėdi
nių pasiruošimų, sausio mėnuo 
atrodė toks nuobodus ir papras
tas, kol vieną dieną mokytoja 
pranešė, kad reikia ruoštis kitai 
didelei šventei. Iš pradžių ma
nėm, kad ji jau apie Velykas kal
ba, bet netrukus ji mums papa
sakojo apie Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. Niekad neužmir
šiu, kokia didi ’Jaučiaus pirmą 
kartą apsirengus tautiniais rū
bais, tvirtai laikydama mažytę 
trispalvę ir giedodama naujai iš
moktą Lietuvos himną. Menkai 
supratau, ką nepriklausomybė 
reiškė, bet lengvai pajutau, kad 
čia kažkas labai svarbaus.

Šiandien suprantu prasmę, bet 
anas svarbumo jausmas vis dar 
pasiliko. Tačiau, tai asmeniški 
jausmai ir negaliu pritaikyti jų 
visiems.

Dūmojimai laisviausiame krašte

Man atrodo, kad prieš kal
bant apie jaunimo galvoseną 
Vasario šešioliktos proga, reikia 
suprasti lietuviško jaunimo sam
protavimą laisvės tema. Tas jau-, 
nimias, apie kurį aš kalbu, yrą* 
gimęs išeivijoje — ar tai būtų 
JAV-se ar kitur. Jis yra gimęs to
kiame krašte, kur laisvė yra prii
mama, kaip kasdieninė realybė. 
Apie ją gal daugiau pagalvoja
ma tik liepos ketvirtos proga, bet 
kaip laisvi buvom vakar, esam

OFELIJA BARŠKĖTYTĖ
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šiandien ir rytoj atsikelsim, 
•būdami vis tiek laisvi. Nors.esa- 
me tokiame krašte, mūsų “senes
nio” jaunimo (tai yra studentiš-į 
ko amžiaus jaunimo) pozicija y- 
ra dar dvipusiška. Esam gimę 
laisvame krašte, bet mums arti
miausi dar yra daugiausia gimę, 
Lietuvoje. Nelaisvė, okupanto 
vergija ir jos rezultatai buvo juos 
palietę kasdien. Sibire miręs se
nelis, iš kariuomenės pabėgęs 
dėdė yra mums kasdieninė realy
bė. Kai artimas šeimos narys fpa-. 
pasakoja apie kančią, yra daug1 
didesnis įspūdis, negu pasiskaity-1 
tį apie kančias istorijos vadovė-, 
lyje.- Tad, nors augam laisvame Į

■ krašte, galime suprasti, kas yra 
nelaisvė, nes ji yra palietusi mūsų 
artimuosius.

Tačiau jaunesnio — mokykli
nio amžiaus jaunimo nuomonė 
skiriasi nuo minėtųjų. Man leng
viausiai būtų išaiškinti vienu 
pavyzdžiu — išgyventu įvykiu. 
Tai atsitiko lituanistinės mokyk
los aštuntame skyriuje. Ten aš i 
mokytojavau.

Kalanta — laisvės simbolis

Visi, tur būt, esate matę tuos 
LB išleistus sąsiuvinius, naudo
jamus lituanistinėse mokyklose. 
Vienas mokinys turėjo tokį sąsiu
vinį, kurio viršelyje buvo Romo 
Kalantos nuotrauka. Vieną šeš
tadienį vienas mokinys atsinešė 
šį sąsiuvinį, bet jau Romui Ka
lantai mandriai nupiešęs ūsus, 
pypkę ir kepurę. Iš pradžių norė
jau jį aprėkti, bet. pergalvojus

•pasišaukiau pasiaškinimui. Pir
mas mano klausimas buvo, ar jis 
žinojo, kas buvo Romas Kalanta. 
Mokinys man smulkiai paaiški- j 
no. Tada paklausiau, kodėl jis 
taip negarbingai jį “papuošė”. 
Jo atsakymo niekad neužmiršiu: 
‘‘Mano tėvelis sakė, kad Romas 
Kalanta yra didvyris, bet aš ma
nau, kad jis buvo “nuts”. Kodėl 
žmogus susidegintų tik dėl poli
tikos? Amerikoj taip nedaro”.

Iš pradžių galvojau, kad šis 
mokinys šaipėsi, bet dabar su
prantu jo atsakymą. Romas Ka
lanta yra lietuvių simbolis prieš 
vergiją. Jis atidavė savo gyvybę, 
norėdamas atkreipti dėmesį į Lie
tuvos nelaisvę. Tačiau tas moki
nys to nesuprato. Ne todėl, kad 
jis buvo beširdis ar per jaunas, 
bet dėl to, kad laisvė ar nelaisvė 
jo gyvenime turi mažai reikšmės. 
Jis auga viso pasaulio laisviausia
me krašte, kaip ir jo tėvai augo. 
Jis nekreipia daug dėmesio į lais
vę, nes JAV-ėse laisvė yra kasdie
ninė realybė. Neturint kontakto 
su pavergtaisiais, nelaisvė gali 
būti labai neryški. To mokinio 
senelė ar prosenelė gal ir pasako
ja jam apie pavergtą Lietuvą, bet 
jam visa tai yra lyg “mitiškas” 
kraštas, nes jis, ir, tur būt, net jo 
tėvai. Lietuvos nėra matę.

Vergiją ragavę supras 
Ips baisumą

.Aš niekad neatsistebiu, ką jau
ni mokiniai, dar nedaug studija
vę Lietuvos geografijos ar istori
jos, galvoja apie Lietuvą. Lietuva 
yra toks tarp debesų paskendęs 
kraštas. Joje geltonkasės mergai
tės, apsirengusios tautiniais rū
bais, praleidžia dienų dienas 
verpdamos linus ar šokdamos 
■tautinius šokius. Aišku, Šie vai
kai dar jauni, ir tikiu, kad beau
gant ir jų pažiūros pasikeis. Lie
tuva fpásidarys realistiškesnis 
kraštas. Jie išgirs ir apie komu
nistus, apie Sibirą ir žmonių tei
sių laužymą. Tačiau kiek iš jų tai 
supras? Yra vienas pasakymas, 
kuris man atrodo labai tinka
mas: “Sunku nelaimingą supras
ti, niekad pačiam nelaimingu 
nebuvus”. Ar nėra tai nei leng
viau pritaikyti, kalbant apie lais
vę ar nelaisvę?

Visur gyva veikla
Tikiu, kad suprantate mano 

mintis apie jaunimo pažiūras į 
L laisvę. Aišku, jos netiks kiekvie

nam, bet manau, kad nemažai 
t panašiai pasisakytų. O išeinant 

iš kalbų apie laisvę, galima na
tūraliai kalbėti jau ir apie lietu-_

rusų 'pavergimo

-------- -------- .------------ - ■, w w 

vių didžiausią laisvės kovos sim
bolį - Vasario 16-tos šventę. Kal
bant istoriškai, 1913 m. vasario 
16-toji buvo viena iš svarbiausių 
lietuvių istorijos datų. Po 123 m.

- Lietuva vėl
tapo laisva. 100 metų — ilgas 
laikotarpis, pakankamai laiko 
visai generacijai gimti,, .augti ir 
mi-rti, niekad laisvės .. neregėjus. 
Tačiau lietuviai neprarado vil
ties ir todėl vieningai:.kovojo už 
tą dar niekad nepajustą laisvę. 
Šiandien — 1977.nÇyáSàrio" 16- 
-toji dar mums ;viSjWarbi. Tik 
reikia pažvelgti į lietuvišką..vi
suomenę, ir jos svarbumas tuo
jau paaiškės. Visur gyva veikla. 
Nuo mažiausių klubų iki didelių 
organ i zaci jų veikmei vasa rio 
mėnesyje pagyvėja,į sustiprėja. 
Lyg koks naujas vėjelis.per visus 
perpučia. :

O kaip reaguoja Jaunimas? Ar 
ir jie jaučia tą svarbą? Kai kurių 
vyresniųjų organizacijų. sVarbi au- 
sia veikla ir sukasu apie Vasario 
16-tąją. Ar ir pas’įifšbnimą tas 
pats? Esu girdėjuSii;į®|Šalįės daug 
negatyvių atsakyritųųjfe$ą, jauni
mui nerūpi LietųMVišlaisvini- 
mas, jiems yra Sv^WãiVpramo
giniai suėjimai. Jų stovyklos, su
važiavimai, šokių grupės, chorai 
— gausūs, nes čiapyra progos 
pabondrauti ir susipažinti su ki
tais lietuviais O po susipažinimo, 
kai reikia veiktiįjįtegima tik 
ta pati maža grupelėj/veidų, mi
nimos vis tos’ pačios pavardei?. 
Negaliu pilnai priešintis šiems 
priekaištams, nes juose yra dalis 
teisybės, bet man átródo, kad 
daug ką reikėtų matyti- kitoje 
šviesoje. Teisybė, kad daug šių 
dienų jaunimo^b^Šnizičijų yra 
pramoginės, bet ; .dąugiausią jos 
yra pusiau pramėį^fe?#7 pusiau 
rimtą darbą dirbančios.-

Jaunimo organizacijos ruošia 
vadus laisvės kovai

Vasario 16-toji tas laisvės 
kovos simbolis yra -gyvas ir tarp 
jaunimo. Jaunimas gal ir žiūri j 

; tą pačią šventę ne su tokiu rim- 
■ tumu ir gal ta data jiems nėra 
i tokia pilna sentimentalumo, bet 

ji yna jiems simbolis visų metų 
veiklai. O kad jaunimas tik 
linksminasi, tai tikrai neteisybė. 
Paviršutiniškai gal tokios orga
nizacijos, kaip skautai, ateitinin- 
Kai, akademikai nepasižymi sa^o 

I plačia laisvinimo veikla. Jų tiks- 
i lai skiriasi, ir apie jas, reikia ki
taip galvoti. Šios ■Organizacijos 
ruošia ir augina vtadus laisvės 
kovąi. . Pasižiūrėkite^- dabartinius 
išeivijoje dirbančius lietuvius ir 
pamatysite, kiek jų priklauso ar 
priklausė vienai ar-kitai iš šių 
organizacijų. Vadas- neišauga per 
•pora savaičių. Jis .pradeda nuo
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RŪKYMAS

Kodėl žmonės rūko? Ar jie 
Ltiprina savo sveikatą? Ar tai 
mados reikalas?

Žmonės rūko, nes jiems pa
tinka. Jie jau yra pripratę prie 
tabako skonio. Jie žino, kad 
rūkymas kenkia sveikatai, bet 
negali sustoti rūkę.

Ką rūkoriai tokiu atveju ga
lėtų daryti9 Mesti rūkymą yra 
sunkus pasiryžimas. Jauni bū
dami pradėjo rūkyti, manydami, 
kad čia kažkas ypatinga. Lai
kui bėgant, priprato. Vėliau 
pasidarė sunku nustoti. Daug 
rūkančių, būdami tvirtesnės va
lios, rūkyti metė, bet daug te

berūko. Gaila, kad į rūkorių 
eiles jungiasi jaunimas.

Kaip rūkymas kenkia sveika
tai? Keleriopai. Tabako dū
mai vargina plaučius, sunkina 
kvėpavimą. Jie vargina širdį ir 
bendrai nuodija organizmą. Rū
kymas silpnina žmogaus ener
giją. Rūkoriai 
vargsta bėgdami,

greičiau pa
dirbdami ar v C

M 34* *3f
41

Taigi, rūkymas nieko gera 
neduoda. Geriau net nepradėti 
rūkyti, kad paskui nereikėtų 
gailėtis.

Rūta Valavičiūtė, 
VUI A kl. K. Donelaičio 

lit. m-la.

Mariją per ištisą mėnesį ypa-
tingomis pamaldomis, bent

GALVOSŪKIAI (Žiūrėkite piešinį). Sujungę 
taškus sužinosite, kas vaikščioja miške

arba švariose seklyčiose^ 
švenčiausios Marijos paveiks
lą gražiai apkaišę, žvakes 
prieš jį uždegę, ir visi drau
gėn susirinkę užgiedokite šitą 
giesmę: Sveika Marija, Moti
na Dievo . . .

Tokio paraginimo Lietuvos 
katalikai paklausė. Senesnio 
amžiaus žmonės gali papasa
koti, kaip seniau, kada nie
kas nedraudė tikėti ir mels
tis, tiek bažnyčiose, tiek kai
muose ir namuose per išti
są mėnesį aidėjo žmonių mal
dos ir giesmės Marijos gar
bei. Deja, šiandien bent ne 
bažnyčioje viešai tas yra drau
džiama, kad neerzintų ateistų 
įsitikinimų. Tačiau, negalint 
viešai, draugėje pagarbinti 

koti savo ne tik maldas, bet 
ir dvasines kančios, priespau
dos aukas, kurios atstos ki
tados buvusį viešą pamaldu
mą, kurį Lietuvos katalikai 
taip mylėjo ir brangino.

Mums visiems tinka Romos 
Vikarijaus kardinolo Del’ 
Acqua žodžiai, kuriais jis ra
gina tikinčiuosius uoliai daly
vauti gegužinėse pamaldose. 
Tarp kita ko jis sako: “Ma
rijos buvimas Bažnyčioje la
biausiai turi būti jaučiamas 
sunkiais momentais. Šiandien 
daug yra sunkenybių Bažny
čioje ir visuomenėje. Marija 
tesuminkština širdis, kad 
baigtųsi neapykanta ir klasių 
kovos, o įsiviešpatautų lais
vė ir visuotinė meilė”.

J. Narūne

LIETUVA
Lietuva!
Nora toli 
ta esi —

jtemė —.-to»
Švauta!
^emė — mano tėvų!
Nors tavęs 
niekados 
nemačiau,

Bet ta man
artima
vis labiau, vis labiau!

DIDVYRIS

Buvo karšta vasaros diem.. 
Jonukas ėjo paupiu namo. Vie- 
noje rankoje nešėsi meškerę, o 
kitoje — kirbinę žuvų. Jis ėjo 
namo linksmai pasišokinėti 
mas ir džiaugėsi, kad bus žuvų 
pietums. Jis artėjo prie upės 
pasisukimo, kai staiga išgirdo 
kažką šaukiant “Gelbėkite51 
skęstu! Jonukas numetė meš
kerę, žuvis ir nubėgo į tą vietą. 
Pribėgęs Jonukas pamatė vaiką 
upėje. Jis buvo pasinėręs ik 
kaklo, bet laikėsi įsikibęs į nen
drių pluoštą, kas jam neleido 
paskęsti. Arčiau pribėgęs prie 
upės, Jonukas pamatė, kad tai 
buvo jų kaimyno vaikas Anta
nukas. “Antanuk, laikykis, aš 
tave ištrauksiu”. Sušuko Jo-

stipriai susiorganizuoti ir vadus 
išauginti. Tik tada galėsim tikrai 
veikti. Mano manymu, kongre
sai, stovyklos ir suvažiavimai tai 
mėgina atlikti. Matome, kokią į- 
taką turėjo kongresas Pietų Ame
rikos jaunimui. Ar ten ne pavyz
dys? Tad nesmerkime jaunimo. 
Tegul Vasario 16-toji būna 
mums visiems simbolis - simbolis 
bendros stiprios kovos. Nežiūrė
kime i ją kaip į vieną metų die
ną, kurią reikia pagerbti senti
mentaliais minėjimais. Tegul Va
sario 16-toji būna simbolis lais
vės kovos. gvvos mumyse vi
sas 360 metų dienas

DRAUGAS 

JAUNIMO ŽVILGSNIS. . .

mažesnių darbų ir vis kopia 
aukštyn.

Jaunimas už Kudirką ir Kalantą

O kad jaunimas nieko nenu
veikia — tik šoka ar dainuoja, 
tai tikrai negalima sakyti. Ar pa
miršote Simo Kudirkos laisvini
mo darbą, Kalantos žygį? Kas 
demonstravo, kas laiškus rašė? 
Gerai, mes dar nesam profesio
nalai,- neturim specialybių ir mū
sų vadovavimo patirtis menka, 
bet organizuotas balsas vis girdi- 1 
mas. Tad jaunimo darbas ir yra

nukas ir šoko į vandenį. Jonu
kas ištraukė Antanuką iš van- 
den ir parvedė namo. Netrukus 
visas kaimas žinojo, kad Jo
nukas buvo didvyris.

Gintas Buinevičius, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 6-s k 

mokinys

NUPIEŠK IR NUSPALVOK
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MŪSŲ ŽINIOS NUVYKO ČIKAGON

Kun. A. Saulaitis balandžio 9 
atskrido Čikagon, dešimtį dienų

LITERATŪROS RATELIO 
POPIETĖ

PRO LIBERTATE" KOMITETO
VEIKLA

'UŽ PAVERGTŲ TAUTŲ LAIS
VĘ (Pro Libertate)' Komitetas fak
tinei išsivystė iš Pabaltiečių komite
to, kaip šio pastarojo prasiplėtimas. 
Dabar jį sudaro 13 tautų (kurių,tar
pe net keli Azijos tautų atstovai).

Anksčiau buvusi TFP globoje ir 
patalpose, nuo gegužės pradžios jau 
turi savo būstinę nuosavose patalpo
se Av. Angelica. Čia bus vietos ne 
tik eiliniams susirinkimams bei vie
šiems minėjimams, o taip pat bus į-

Rašo t. Saulaitis

CARACAS, VENEZUELA

Venecuelos lietuvių kapelionas 
salezietis kun. Antanas Perkumas 
šių metų rugsėjo 8 minės savo 
darbo 25 m. sukaktį šiame krašte, 
kuriame aptarnauja lietuvius Ca- 
racase, Valencijoje, Maracay, Bar- 
quisimento Maracaibo ir kitur. 
1978 m. pati kolonija minės imi
gracijos pradžios trisdešimtmetį: 
turbūt ir ypatingu metraščiu.

Kovo pabaigoje lietuvių ir lat-

praleidęs pas savo tėvus (netoli 
New Yorko), kur keliose vietose 
rodė skaidrių iš Brazilijos lietuvių 
gyvenimo ir gamtos vaizdų.

Literatūros ratelio popietė bus

Čika- 5269
gos lietuvių televizijos programo
je balandžio 24 dalyvaus pusės va
landos pokalbyje su skaidrėmis iš 
Brazilijos stovyklų, parodos, šo
kėjų pasirodymų, Penkiasdešimt
mečio šventė ir kt. Skautininkų 
draugovė taip pat pasikvietė ro
dyti skaidrių. Gegužės viduryje 
praves pašnekesį apie „Skaučių 
vadovės darbus" suvažiavime Cle- 
velande. Pakviestas religinei prog-

balandžio 30 d... 16 vai. pas pp.
Čiuvinskus, Praça Visconde de Sou 
za Fontes, 191, apt. 1 - Telef. 63-

M0Sl| MIRUSIEJI

rengta tarptautinė biblioteka su kiek-vių jaunimas kartu stovyklavo, 
vienos organizacijai priklausančios 
tautos skyriais. Taip pat kiekviena 
tauta stengsis parūpinti plokštelių, 
skaidrių ir visos kitos medžiagos,ku
ri tik gali tarnauti supažindinti bra
zilus bei kitataučius (ypač studentus 
ir žurnalistus) su kiekvienos tautos 
istorija, folkloru, muzika, menu,gy
venimu.

Daromi žygiai, kad kai tik bus pa
kankamai numatytos medžiagos, su
sitarti su TV, radijo ir spaudos orga
nais ir pravesti galimai platesnį supa- 
žinimą su pavergtų tautų geografija, 
istorija, kultūra, dabartine padėtimi.

Lietuviams svarbu kiek galima gau
siau ir plačiau užpildyti savo skyrių. 
Šiam tikslui kviečiame visus, turin
čius tinkamos medžiagos - ypač sve
timomis kalbomis (dar nepasenusių) 
veikalų apie Lietuvą, juos perleisti 
PRO LIBERTATE komitetui gali
ma (per ML administraciją). Prašom 
ypač JAV bei Kanados politines ir 
kultūrines organizacijas šį komitetą 
aprūpinti ten išeinančia tokia kultū- 
rine-politine-propagandine medžiaga, Jaitis apmąstė Gavėnios prasmę ir

Dar pastebima, kad PRO LIBER
TATE komitetas turi atviras duris j 
plačią vietinę spaudą. Tik jam reikia 
tinkamos, aktualios, žurnalistinės 
medžiagos, betkokia plačiau pažįsta- los-susitaikinimo maldas paruošė 
ma kalba. dalyviai (apie 35 asmenys) ketu-

Brazilija baisiai bijo komunizmo riais būreliais, o vargonais giesmes 
ir prieš jį kovoja. Todėl brazilai yra palydėjo dr. Vytautas Dambrava, 
imlūs betkokiai antikomunistinei in- JAV atstovybės kultūrinių >r švie- 
formacijai. Nors dabar. Todėl reikia timo reikalų vedėjas, 
pasinaudoti.

Nuolatinis BLB-nės atstovas PRO 
LIBERTATE komitete yra kpt. J. 
Čiuvinskas.

ramai nariu JAV Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo taryboje. Ko
vo mėnesį Vlado Vijeikio spaus
tuvė atspausdino Lietuvių Skau-

orieš tai surengę sėkmingą pabal
tiečių savaitę su rinktinio meno 
parodą Caracase.V-toje tautinių 
šokių šventėje 1976 rugsėjo Čika- tų Brolijos ir Seserijos išleistą jo 
goję dalyvavo Jungtinė Caracaso 495 psl. knygą „Skautiškųjų vie- 
ir Valencijos šokių grupė, po 10 
asmenų iš miesto.. Nežiūrint nuo
tolių ir repeticijų su ilgom kelio
nėm, vadovė Amelija ŽalmėriūnaL 
tė-Ross ir Caracaso mokytojas Ju
lius Guiga sugebėjo grupę puikiai 
paruošti.

Prie Lietuvių centro La Vega 
baire aikštė paversta parku, ir ne
begalima automobiliais privažiuo
ti. Tai apsunkina lietuvių susirin
kimus. Jaunimas šokius repetuo-. jose. 
ja saleziečių mokykloje Altamiro- 
je (miesto dalis).

Kovo 29 kun. Perkumas suor 
ganizavo susikaupimo vakarą dr 
Vytauto Dambravos namuose,ku 
riame dalyvavo jaunimo ir vyrės 
niųjų. Sekė šeimininkių paruoš 
tos vaišės. Prieš pamaldas ir pa 
mokslėlyje svečias kun. A. Sau

netų vadovai ir vadovės", kurią 
perrašė (rinko) „Mūsų Lietuva" 
ir kurioje yra fotografijų iš „Pa
langos" vieneto veiklos São Pau
le. v

Lietuvių jėzuitų tarpe kun. Sau
laitis eina provinciolo kun. L. Za
rembos padėjėjo ir sekretoriaus 
pareigas. Š. Amerikos vasarą, nuo 
birželio vidurio iki rugsėjo pra
džios, stovyklaus įvairiose stovyk-

Balandžio 6 d. Vilniuje mirė 
VIKTORIJA EMILAVIČIENĖ, 
86 metų amžiaus. Jos duktė,Pet 
ronėlė Katilienė, gyvena čia, São 
Paule, ir užprašo 30 dienos Mi
šias, kurios bus šv. Kazimiero 
koplyčioj gegužės 1 d., 7,40 vai. 
(prieš 8 vai. Mišias).

Balandžio 30, šeštadienį, 19 vai. 
šv. Kazimiero p-jos koplyčioj Mi
šios už a.a. DOMININKĄ LAUČIŲ 
(pustrečių metų) ir jo draugą a.a. 
JONĄ DIMŠĄ. Užprašo ir kviečia 
Mišiose dalyvauti

Uršulė

REiWmAS ^OOKÜJ

Šv. Kazimiero parapijoj laukia
ma atvykstant kitų dviejų kunigų 
-misionierių iš Europos. Šiai pro
gai namų administratorius-klebo - 
nas stengiasi nors kiek apšvarinti, 
pavalyti parapijos būstinę. Perda- 
žydino salę, o dabar remontuoja 
ir dažo koplyčią bei vieną kitą 
daugiau nu kentėjusį, kambarį -

Šiuos darbus gražiai atlieka J. 
Šepetauskas su savo trupe.

Beveik pagrindinai pertvarko - 
ma biblioteka.

GUAJARÁ-MIRIM, RO

nuolankaus ryžto svarbą lietuvių 
bendruomenės-šeimos gyvenime. 
Vakare dalyvavo ir jaunimo, buvu
sio III Jaunimo Kongrese. Atgai-

Kun. Dr. Aleksandras Bendo- 
raitis kovo viduryje susirgo hepa
titu ir paguldytas lovoje. Ligoni
nės priestatas prie vaikų skyriaus 
jau baigtas, su užkrečiamų ligų 
kambarių, patalpomis dviem gy
dytojam ir kitais kambariais. Lai
vo-ligoninės darbai taip pat eina 
prie galo.

Dr. Antanas Sutkus, gyv. Čika
goje, lankydamasis São Paule, už
prašė Mišias už savo giminaitį, a.a 
mokyt. SIMĄ BAKŠĘ kurios bus 
aukojamos š.m. gegužės 1 dieną, 
sekmadienį, 8 vai... šv. Kazimiero 
p-jos koplyčioj.

Draugai ir pažįstami yra kvie
čiami dalyvauti Mišiose ir pasi
melsti už mirusįjį

P8RMASIS LIETUVIS KREMATO
RIUME

Užeina anądien j kleboniją Zeli- 
noj, po 7-tos dienos Mišių už moti- 
ną. ANELĖS BRAZDŽIONIENĖS 
(iš Quinta das Paineiras) sūnus su 
motinos pelenais po pažasčia...

Tai, atrodo, pirmoji iš lietuvių, 
kurios lavonas buvo sudegintas V. 
Alpinos kapinių krematoriume.

Gegužės 8 dieną sueina 3 
mėnesiai nuo a,a. J O N O 
D I M Š O S mirties.

Gegužės 7 d., šeštadienį 19 
vai. šv. Kazimiero koplyčioj 
bus laikomos Mišios už jo vėlę

Velionies žmona Veronika 
kviečia bičiulius, pažįstamus ir 
visus tautiečius šiose pamaldo
se dalyvauti.

Ltetuviškai kalbanti
Vyrų - moterų - vaškų 

gydytoja ■

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

. Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilio Carlo-Baino do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

R CoeJho Sorrack», 104 - Fow&a: 2740577 • 
V. PructeMe Paste

FÁBRICA DE 0UARDA-CHUVAS
CUAOOA CH WAS Oft TOOO8 08 T1PC8, PABA MOMSP5Ô, »M««ORA© Ž 

CRlAfKAe TIPO ITALIANO í ALKMÂO.
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PABALTIJO TAUTU GEDULO

LKB-nės Choro valdyba

Lietuvis Sąjungą Aliança
U s

LIETUVIŠKOS SODYBOS 
REIKALAI

P I E

Balandžio 20 dieną Vila Zelinos 
Klebonijoje įvyko lietuviškos sody
bos sklypininkų susirinkimas. Ka
dangi visi pirkusieji buvo pirkę ne 
atmatuotus sklypus (parte ideal), 
tai dabar, padarius matavimus irpla 
ną, įvyko sklypų pasidalinimas. Bu 
vo traukiami burtai, kas turės teisę 
išsirinkti pirmas, kas antras ir t.t.

Ši lietuviška sodyba jau turi 44 
gyventojus, kurie ten įsigijo savo 
nuosavus sklypus. Likusiems skly
pams yra daugiau kandidatų, negu 
sklypų Be to buvo nutarta sody- 
bo; kelius apsodinti pušelėmis, pa
samdyti sargą švarai prižiūrėti.

P. Jonas Tatarūnas pranešė, ko
kioje padėtyje yra planas dėl elek
tros įvedimo. Buvo iškeltas pasiū
lymas, galimai greičiau rūpintis van
dens įvedimu. Pirmiausia bus pasta
tyta talpi pastogė piknikams.

Stovyklos matavimus atliko sū
nus ir tėvas Galinckai iš Jundiai. P.' 
Valavičius pažadėjo pasirūpinti ma
šina žemės lyginimo darbams atlikai 
ti. Visą stovyklos piniginę sąskaity
bą veda p. J. Tatarūnas.

Susirinkimas nutarė, kad darbai, 
kurie nereikalaus iš sklypininkų di
desnio prisidėjimo negu tūkstantis 
kruzeirų. gali būti atliekami komi
sijos atsakomybe. į komisiją įeina 
Jonas Silickas, Vincas Tūbelis ir 
Henrikas Evaldas Remenčius (skly
pininkų atstovai), kun. J. Šeškevi
čius ir Jonas Tatarūnas (L.K. Šv. 
Juozapo Bendruomenės atstovai) 
ir Algimantas Saldys ir Algirdas 
Sliesoraitis (Brazilijos Lietuvių Ben- gančio aukuro bus padėtas vaini- 
druomenės atstovai).

Susirinkimui pirmininkavo kun. 
J. Šeškęvičiūs.

Pabaltiečių - estų, latvių ir lie
tuvių — komitetas jau žengia į 
dešimtuosius savo veiklos metus. 
Nors sąlygom nelengvos, betgi ko
mitetas vistiek jaučiasi nemažai 
nuveikęs. Buvo surengta daug j- 
vairių švenčių, minėjimų, manifes
tacijų, bendrų pamaldų už žuvu
sius tautiečius bei kenčiančias sa
vo tėvynes; buvo suruošta net 6 
kultūros bei meno parodos, ku
rias kasmet aplankydavo apie 10. 
000 kitataučių, palikdami gra
žiausius atsiliepimus; tom pačiom 
progom buvo iš’eista ir išdalinta 
įvairiausių leidinėlių, nušviečian- 
cių musų tautų istoriją, kulturą 
kalbą, dabartinę padėtį. Visa tai 
tarnavo supažindinti vis didesnę 
kitataučių publiką su jiems toli
mais ir nepažįstamais, o rusų ty
čia slepiamais, kraštais.

Šiemet komitetas nusprendė 
neorganizuoti parodos, o sureng- 
j didingą BIRŽELIO GEDULIN- 
GIĮJŲ ĮVYKIU, (Dias de Luto dos 
Povos Balticos) minėjimą prieš ga
limai didesnę kitataučių publiką.

Jau gauta vieta — Karo Vetera
nų M^uzolėjus-Panteonas Ibirapu- 
eroj. Iškilmingas minėjimas bus 
birželio 9 dieną, ketvirtadienį, 
Dievo Kūno šventėj, Ibirapueroj. 
Prasidės ekumeninėmis pamaldo
mis, dalyvaujant lietuvių kuni
gams bei latvių ir estų dvasiš
kiams, ir Mišiomis.

Prieš pamaldas prie nuolat dė

kas, pagerbiant mirusius Brazili
jos veteranus ir mūsų tautiečius, 
kritusius kovoj už Tėvynės laisvę 
ar žiaurioj tremty.

Yra jau užtikrinta iš brazilų 
pusės visa karinė pagarba, kokia 
vykdoma tik nepaprastai didelėse 
šventėse, ir spaudos aptarnavimas. 
Daromi konkretūs žygiai, kad įvy
kis būtų plačiausiai išgarsintas te
levizijoj, per radiją ir spaudoj — 
kad visas minėjimas būtų televi- 
zuojamas.

į šį Pabaltijo Tautų GEDULIN
GĄ MINĖJIMĄ kviečiamos ne tik 
trijų Pabaltijo tautų kolonijos,

- bet ir kitų komunizmo pavergtų 
tautų atstovai, vietinių politinių 

... ’ .On u.rso ®r.mmas Prat^s,amas organų pareigūnai ir, bendrai, bra- 
■ k. balandžio 30 d.enos, zj,9ų viUsuPome9ė..

STOVYKLOS VARDAS

Konkursui Stovyklos vardui iš
rinkti iki šiol buvo pasiūlyti sekan
tys vardai: Kalnupilis, Ramygala,Le
liūnai, Saulėnai, Laukuva, Vėluva,U 
pytė, Akmenė, Slėnis, Lietuvėnai, 
Dirvoniškiai, Ramūnai, Ramus Lie
tuvių kaimas, Rambynas, Sodyba- 
Lituanica, Stovykla, Kaimas.

Nepamirškite atsiųsti savo pasiū
lymus. Konkursas dar nepasibaigė.

A. A.

MYKOLUI A R A D Z E N K A I
mirus, sūnui Jaroslavui, šeimai ir visiems artimiesiems reiškia gilią 
užuojautą Lietuvių Sąjungos-Alianęa Valdyba ir Revizijos K-ja.

Prelatui Pijui Ragazinskui sulaukus 70 metų ju
biliejaus, LKB-nės choras ruos’ia PAGERBT U- 
V E S gegužės 15 dieną.

Programoj:
- 11 vai. IŠKILMINGOS MIŠIOS, kurių metu 

choras giedos;
- 12,30 vai. PAGERBIMO PIETŪS Jaunimo Na

muose.
Ši šventė - tai graži proga ir LKB-nės chorui, .. 

taip pat mininčiam savo 40 gyvavimo ir veiklos su
kaktį konkrečiai išreikšti padėką D.G. Prel. Pijui, 
paties choro įkūrėjui.

PAKVIETIMAI šiai nepaprastai progai galima 
gauti pas choro valdybos narius arba šiais telefo
nais: J. Bagdžius — 273-1865, Alb. Magyla — 274- 
1817, P. Šimonis - 63-4938.

Prašome pasirūpinti pakvietimais iš anksto, nes 
vietų skaičius ribotas,

Gegužės men. 22 dieną, 13 vai., sekmadienį, RUA LITUÂNIA, 67

Iš anksto esate kviečiami skirti šią dieną Motinų oagerbimui ir 
užsisakyti sau vietą Lietuvių Sąjungos-Aliąnęa ruo 
šiamame Motinos Dienos minėjime. Atvykę, linksmai, lietuviškoje 
nuotaikoje ir savųjų tarpe praleisite sekmadienio popietę ir pama 
tysite, kokius Sąjunga-Alianca vykdo pagerinimus savo patalpose 
kad, įvairiomis progomis, būtų maloniau mums visiems susirinkti

Iki pasimatymo Motinos Dienoje pas sąjungiečius.
TELEFONAI: 93-5470 ir 274-5116.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS-ALIAN 
ÇA VALDYBA KVIEČIA

DŽIAUGIASI ' PENKIASDEŠIMT 
MEČIU'

Kun. Kaz. Pugevičius, Lietuvių 
Religinės Šalpos bei Lietuvių Reli
ginės Tarnybos vedėjas JAV-bėse, 
rašo is’ Brooklyn©: „Nuoširdžiai dė
koju už jūsų taip puikiai išleistą lei-

Lietuvių Sąjungos-Alianęa Gar
bės nariui, Prel. kun. Pijui Raga- 
žinskui, 70-tų metų sukaktinių 
proga, ruošiamas pagerbimo ak
tas gegužės mėn. 15 d. 11 vai. V., dinį - "Penkiasdešimtmetis". 
Zelinos Jaunimo Namuose. Są- Ir praneša, kad L.K. Religinė 
jungos-Alianęa Vaidyba kviečia Šalpa bei Religinė Tarnyba persi- 
savo narius skaitlingai dalyvauti kėlė j naujas patalpas - tad ir nau 
šiame pagerbimo akte. jas adresas: 351 Highland Blvd.

_ Brooklyn, N.Y. 11207 - USA. .

SEMANÁRIO
Caixa Postai 4421

AUJSUI
tJETLJW

01000 São Patilo, SP

Diretor
Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO

Redige: Equipe Ednona!
Administrador: P. Danánte

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 kr. 
Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pagal 
didumą. Del kitų skelbimų tartis su administracija, čekius rašyti: 
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti stsaipsriai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Ui skelbimų Mbą ir turi
ni redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.
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A língua lituana

por Theodore S. Thurston

Este resumo é parte da introdução ao volu
me 11, do Dr. Thurston, denominado , Compa
rative Philology and an Outline of Lithuanian 
Grammar’, que foi publicado pela Gráfica Wil
liam-Frederick Press, Inc., 55 East 86 th St., 
New York 28, N.Y.

Esse volume contém informações muito im
portantes sobre a lingua iituana, sua origem no 
passado distante, e sua grande importância no 
campo da filologia comparativa.

O volume é de valor inestimável para a na
ção Iituana e seu povo. Também é considerado 
de grande valor como parte de sua leitura.

Os pedidos poderão ser encaminhados dire
tamente ao editor ou ao Sr. Theodore S. Thurs
ton, 103 West 16 th St., Rolla, Missouri, E.U.A.

Este volume foi preparado essencialmente para 
os estudantes de filologia; entretanto também será 
de grande interesse para as pessoas que sintam 
atração pela lingua Iituana e por sua beleza e anti
guidade, como vários linguistas eminentes já des
crevera.

A lingua Iituana é muito importante no campo 
de filologia comparativa, sendo considerada por fi
lologes renomados como chave da civilização do 
gênero humano.

O idioma lituano mostra através de suas palav
ras básicas e sua estrutura gramatical, uma semel
hança marcante com o Sânscrito, que data de an
tes de 2000 A.C. Este volume contém as regras 
gramaticais elementares para os estudantes de filo
logia, servindo também como introdução aos estu
dos mais intensivos da lingua Iituana e sua impor
tância no campo da ciência linguística comparati
va.

O inicio da lingua está além do nosso conheci
mento. Seja qual for a antiguidade da raça huma
na, não temos conhecimento real do seu idioma 
antes de 4000 A.C. Esse é o periodo dos mais anti
gos documentos Sumérios do vale do baixo Eufra- 

tes. Mesirio essa data deve ser um tanto tardia na 
historia da huniknidade, e sabe-se que o idioma já 
havia enfrentado uma grande evolução.

A lingua Iituana, não obstante sua antiguidade, 
tem estrutura perfeita, mais primorosa que o Sâns
crito ou o Grego, mais rica que o Latim e mais in
tensamente refinada que qualquer das três. Além 
disso,o idioma lituano tem forte afinidade com as 
três, que pode ser produzida pela natureza, não 
apenas nas raizes dos verbos, mas também nas for
mas de estrutura gramatical e construção morfoló- 
gica das palavras. A afinidade é tão intensa que 
qualquer filologo pode verificar que o Sânscrito, 
o Grego e o Latim devem ter nascido de uma fon
te comum, o Lituano.

Existe uma razão semelhante para supor que 
povos como os Erúleos, Gudos, Prussos e Letões 
bem como suas línguas, tiveram uma mesma origem, 
pois foram povos lituanos antigos.

Os cientistas reconheceram os lituanos como 
expoentes da cultura e civilização ariana primitiva. 
Filólogos renomados concordam que a lingua li- 
tuana não é apenas o idioma mais antigo do mun
do, como também a lingua utilizada pelos Arianos 
antes da invenção e evolução do Sânscrito. A anti
guidade da língua Iituana e sua estrutura gramati
cal colocam-na no mesmo período de mais antigo 
Sânscrito, antes de 2000 A.C.

O idioma lituano é Proto-.Arian o, e conforme 
linguistas renomados era conhecido como idioma 
não escrito na Europa durante muitos séculos. 
Entretanto, investigações linguísticas recentes pro
varam definitivamente que a lingua Iituana foi es
crita mesmo antes da Era Cristã, se bem que antes 
disso é difícil de determinar com certa exatidão. 
Mas através da evidência linguística e escritos anti
gos na índia e na Pérsia, é possível supor que o idio
ma lituano já era escrito há mais de mil anos antes 
do nascjmento de Cristo.

A herança cultural mais rica do povo lituano é 
a sua língua, que representa uma das maiores reali
zações da espécie humana. Ela suplanta todas as 
outras línguas européias em antiguidade, pureza 
de seus sons e sua estrutura gramatical perfeita. 
Pode ser verificado, através de um estudo da gra
mática desenvolvida e dos sons naturais de seu idio
ma, que os lituanos de fato possuem um gênio cri
ativo desde o inicio da nossa civilização. O siste
ma vocálico do idioma lituano é o mais antigo 
no seu estilo, chegando mesmo a anteceder ao 
Sânscrito, Latim, Grego e Letão.

Nenhum outro idioma tem um sistema de sons 
mais rico e mais perfeitamente desenvolvido que o 
alfabeto lituano. Os gramáticos lituanos antigos 
não inventaram os caracteres latinos, mas certa
mente eles os levaram ao grau de perfeição que 
hoje possuem. Tais gramáticos antigos foram dota-
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dos pela natureza com grandes forças intelectuais, 
merecedoras de admiração, e com idéias fisiológi
cas e linguísticas mais exatas que em outras nações. 
Os gramáticos lituanos penetraram tão profunda
mente nas relações de sons do seu proprio idioma 
que hoje podemos receber, através de seus conhe
cimentos, uma melhor compreensão dos sons do 
idioma inglês, que tem fonologia e morfologia de
turpadas. Somente por esta razão, nenhum alfabe
to ou idioma estão melhor qualificados para a for
mação de um alfabeto linguístico universal, com 
sons puros e naturais, do que o lituano.

De acordo com a paleologia linguística, é verda
de que de todas as línguas, somente a lituana con
servou a pureza da fala primitiva ariana desde os . 
remotos períodos da antiguidade até a idade mo
derna. Muitos idiomas antigos desapareceram há 
muito do conhecimento da humanidade; entretan
to, a lingua lituana é como um monumento anti
go de mármore branco — ainda permanece imacu
lado após muitos séculos da longa historia do ho
mem.

A morfologia da lingua lituana revela claramen
te muitos mistérios históricos da civilização antiga, 
expande o horizonte da ciência linguística e alarga 
o conhecimento humano sobre seu passado obscu
ro. O descobrimento da semelhança marcante da 
lingua lituana ao Avesta (pérsico antigo) e ao Sâns- 
crito abriu novas fronteiras no campo da ciência 
linguística de acordo com conclusão da morfologia 
comparativa. Além disso, a morfologia da lingua 
lituana prova que a classe dominante, ou os reis 
dos antigos Hititas, possuia sobrenomes semelhan
tes aos dos lituanos. O cientista inglês Robert G. 
Latham, estava certo quando afirmou: — “... Exis
te mais na lingua do que em qualquer de suas pro
duções. ”(1).

Hoje, o mundo seria mais rico em sua cultura se 
a Lituania fosse independente, norque a nacão litua
na representa não apenas a civilização Proto-Ariana 
e sua cultura, mas também o tesouro mais rico do 
mundo — sua bela lingua antiga.

A lingua lituana foi enaltecida por sua antiguida
de e beleza e por sua grande importância no campo 
da filologia comparativa, não apenas pelos sábios 
linguistas, mas também pelo maior filósofo de to
dos os tempos, Emanuel Kant. As citações fragmen
tárias seguintes, de eminentes cientistas linguistas, 
irão mostrar o valor e importância da lingua litua
na para a cultura do mundo. Benjamin W. Dwight, 
no seu livro Modern Philology’ enfatiza fortemen
te o grande valor da lingua lituana no campo da ci
ência linguística. Ele comenta sobre a língua litua
na, como segue: —

“Esta (a lingua lituana) é uma lingua de grande 
valor para o filologo. É a mais antiga na sua forma, 
de todas as línguas vivas do mundo, a mais semel
hante em sua substância e espirito ao Sânscrito pri
mitivo.’ (2)

O renomado cientista francês, Elisée Rečius, no 
seu livro “Nouvelle Geography Universelie” descre
ve a antiguidade e beleza da lingua lituana em ter
mos exaltantes..Suas palavras elogiosas são dignas 
de nota. Ele comenta da seguinte forma sobre a lin
gua lituana: —

‘ De todas as línguas européias, a lituana tem o 
maior numero de termos afetuosos e diminutivos, 
mais do que o espanhol e o italiano, até mais que o 
russo, e eles podem ser multiplicados indefinida- 
mente, juntando-se a verbos e advérbios além dos 
adjetivos e substantivos. Se o valor de uma nação 
na soma total da humanidade fosse medida pela be
leza de sua lingua, a lituana teria o primeiro lugar 
entre as nações européias.” (3)

O eminenete linguista inglês, Isaac Taylor, no seu 
livro “The origin of the Aryans” faz um comentá
rio interessante e importante so.bre a lingua lituana. 
Ele afirma que a civilização ariana localiz;ou-se na re
gião da Lituania. Ele comenta: —

“Pode-se supor que se tivéssemos uma literatura 
lituana de uma data contemporânea com a mais an
tiga literatura da índia, poder-se-ia afirmar com ra
zão que o berço da língua ariana localizou-se na re
gião da Lituânia”. (4)

De acordo com o cientista eminente inglês, Ro
bert G. Latham, o idioma lituano tem forte afinida
de com o Sânscrito, mais do que qualquer outro idi
oma vivo ou morto. No seu livros,,Descriptive Eth
nology” ele comenta da seguinte forma sobre a lin
gua lituana:—

“Agora, sem dúvida, as afinidades com o Sânscri
to são mais próximas do lituano do que outro idio
ma na face da terrà’.’í5)

A importância da lingua lituana foi reconhecida 
também pelo maioi filósofo dos tempos modemo*, 
Emmanuel Kant (1724-1804), que nasceu na Prus- 
sia-Lituania, e teve um profundo conhecimento da 
língua lituana. No seu prefácio para o ,,Dicionário 
Lituano-Alemão’, ele mencionou que a língua litu
ana merece a proteção do Estado. Seu comentário 
sobre a lingua lituana tem grande significado histó
rico, pois suas afirmações são categóricas e seguras. 
Ele não foi apenas um filósofo, mas também linguis
ta. Comentou sobre o idioma lituano como segue :-

“Deve ser preservado, por possuir uma chave 
que solve os enigmas não somente da filologia, mas 
também da história primitiva”. (6).

As citações acima, dos renomados cientistas lin
guistas do século XIX, evidenciam o fato de que o 
mundo hoje seria mais enriquecido com uma Litua
nia independente e com seu idioma antigo e impor
tante no campo da ciência linguística. O idioma litu
ano não é apenas uma lingua Proto-Ariana, mas tam
bém um intérprete .da civilização ariana e de sua cul-
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i ura. de acordo com as conclusões da filologia com
parativa.

De fato, nenhum outro idioma no mundo rece
beu tantos elogios como o lituano. Os louros foram 
trazidos para o povo lituano por ter inventado, ela
borado e introduzido a fala humana mais desenvol
vida com sua fonologia bonita e clara. Além do mais, 
de acordo com a filologia comparativa, a lingua litua- 
na é a mais qualificada para representar a civilização 
e cultura ariana primitiva.

Tradução de Joana Satkunaité
Bibliografia: —

1) Robert Gordon Latham:— Man and his Migra
tions, New York, Charles B. Norton, 1952, p. 36.

2) Benjamin W. Dwight: -Modern Philology,New 
York, A.S. Bernes e Burr, 1860, Vol. 1, p. 113.

3) Elisée Rečius: — Nouvelle Geography Universt 
seile, Paris, Librairie Hachette et C., 1880, Vol. 5, 
p. 431.

4) Issac Taylor:— The Origin of the Aryans, New 
York, Scribner e Welford 1890, p. 15

5) Robert G. Latham:- Descriptive Ethnology, 
London, John Van Voorst, 1859, Vol.II, p. 293.

6) C. Mielke: — Deutsche—Littauisches und Lit- 
tauisches—Deutsches Worterbuch,JConigsberg,l 800, 
Nachschrift eines Freundes, Kant.

DE NOSSA HISTÓRIA

St. Barzdukas

A UNIFICAÇÃO DA LITUÂNIA

Os alemães conquistaram letões e prussianos. 
O mesmo destino esperava os lituanos, que escapa
ram deste perigo, graças a um grande homem, de 
inestimável energia e capacidade, que conseguiu 
abarcar todos os lituanos num só Estado, que des
sa maneira pôde resistir aos inimigos. Este homem, 
o primeiro unificador da Lituânia, foi o duque 
Mindaugas. No ano de 1.251, com o intuito de fa
zer cessar os ataques dos cruzados à Lituânia, ele 
deixa-se cristianiza^. Tornando-se cristão, foi-lhe 
concedido ainda, pelo papa, sagrar-se rei, dois

MŪSŲ LIETUVA em português
l?*i<b—iBiiirTnnnnr>iwWi i ■mu i r .   omri — iiiiniiiiin.iTBB«mnn nnrnimri m—i——

anos mais tarde. Com a coroação de Mindaugas, a 
Lituânia fica em pé de igualdade face a outros Es
tados cristãos europeus. Assim, a coroação de 
Mindaugas é um marco importante na historia da 
Lituânia. Contudo, a unificação lituana foi uma 
tarefa bastante árdua, já que incitou a revolta de 
invejosos duques, entre os quais encontravam-se 
até os seus próprios irmãos, os quais Mindaugas 
precisou afastar, a fim de poder permanecer no 
governo da Lituânia. Todavia, nem sempre Min
daugas agiu com a precaução necessária: por oca
sião da revolta de certos clãs lituanos que ele havia 
conquistado, revolta essa que se dera contra a or
dem dos cruzados, ele não enviara ajuda aos revol
tosos, embrenhando-se assim em conflitos internos, 
que culminaram com a confabulação dos duques 
Treniota e Daumantas, que vão assassiná-lo em 
1.263, juntamente com os seus filhos Ruklis e Ru- 
peikis, para que não ficasse nenhum herdeiro. No 
entanto, fica a idéia de uma Lituânia unificada e 
poderosa, a qual seria posta em execução no futu
ro.

O PERSONAGEM MINDAUGAS

Conquanto não tenham sobrado muitos dados 
acerca da vida de Mindaugas, tudo leva a crer que 
ele fora um homem verdadeiramente incomum. 
Mindaugas destacou-se mais por sua diplomacia 
que pela capacidade militar; enérgico e ativo, ele 
saía-se muito bem nas intrincadas relações feudais 
européias da época. Mindaugas logrou unir tão so- 
lidamanete toda a Lituânia, que mesmo após a sua 
morte esse império não se desintegrou, mantendo- 
se independente em uma época de grandes perigos, 
A ele devemos a criação de condições para a for
mação de um Estado lituano e uma vida nacional. 
Ele opta pela cultura do Ocidente, ao acolher o 
cristianismo de Roma. Os seus sucessores seguiram 
o seu exemplo, furtando-se às influências do Orien
te, que ameaçavam irromper na Lituânia, proveni
entes das terras russas.

MARTA, A ESPOSA DE MINDAUGAS

Tal como o seu esposo, ele também teve um 
papel de destaque na nossa história, sendo a pri
meira mulher de quem temos noticias de ter parti
cipado ativamente, ao lado de Mindaugas, não só 
como simples castelã, mas ainda em todos os even
tos politicos, muitas vezes até como conselheira. 
Eia era natural da Lituânia.

Tradução de Cristina Ž. Jüraitis
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O TESTAMENTO

O pintor lituano Mykolas K. Čiurlionis deixou 
uma espécie de mensagem sobre a arte, intitulado 
“O TESTAMENTO’’. Seu texto foi lido por mui
tas pessoas que visitaram há 2 anos atrás, a Expo
sição dos Países Bálticos em São Paulo, na praça 
Roosevelt.

Achamos interessante repeti-lo para nossos lei
tores e para todos aqueles que não tiveram ocasião 
de conhecer o ponto de vista da arte de M.K. Čiur
lionis.

"Cansado de percorrer as ruas de uma cidade 
grande, sentei num banco de praça.

Um ancião, arquejante, arrastando pesadamen- 
te os pés, apoiado numa bengala, balançando a ca
beça, parou à minha frente e começou a olhar-me.

— Mendigo, — pensei e já ia tirar do bolso uma 
moedinha, quando o velho, olhando de forma es
tranha e sussurrando, perguntou-me:

— Amigo, diga-me; como é a cor verde?
— A cor verde? ... Bem, a cor verde é uma cor, 

igual à da grama, das árvores.. É, as árvores são 
também de cor verde, também as folhas, •— disse e 
olhei ao redor. Não havia porém por perto nenhu
ma árvore, nem grama.

O velho riu e pegou-me pelo braço.
— Se você quiser, venha comigo, pois eu vou 

àquele país verde... No caminho vou lhe contar al
go interessante.

Levantei e ele iniciou a conversa:
— Há muito tempo atrás, quando eu era ainda 

jovem, como você, meu filho, num dia de muito 
calor, cansado de percorrer as mas de uma grande 
cidade, sentei num banco de praça. Fazia um calor 
horrível, os cartazes da rua brilhavam que doiam 
os olhos e por ali via-se uma torre que, pelo efeito 
do sol, parecia ouro. E as pessoas, torturadas pelo 
calor, andavam tao lentamente que pareciam dor
mindo. Observei-as por muito tempo e senti uma 
enorme saudade da grama, das árvores, do verde, 
igual àquele do mês de maio.

Levantei e caminhei a vida inteira, procurando 
inutilmente, esse verde naquela cidade. Estou po
rém certo de que ele existe neste país, só que eu 
talvez não venha a achá-lo, já sou velho.. Vá, vo
cê, vá, não desista... No caminho, conte a todos 
sobre a grama e árvores. . Olhe das torres altas 
para ver por onde ir. E se você perceber que ainda 
está muito longe e que a velhice já chegou, você 
vá encontrar um banco de praça e lá nunca faltará 
gente jovem..."

Tradução de Jeane Carretti
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