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Lietuva Toronte
Kanados lietuvių, ypač Toronte gyvenančių, laukia di

džioji savaitė — Pasaulio Lietuvių Dienos š.m. birželio 28
— liepos 3 dienomis. Tai bus pirmas tokio masto renginys 
ne tik š. Amerikoje, bet ir visoje išeivijoje. Jis apims 
sportines žaidynes, dainų šventę, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą ir kitus mažesnius renginius. Paskirai 
imant, visi šie renginiai nėra pirmiena, bet jų sutelkimas
— naujiena. Iki šiol buvo manoma, kad lengviau ir geriau 
yra rengti tokio masto šventes paskirai, idant rengėjų ir 
visuomenės dėmesys nebūtų perdaug išblaškytas. Kitokios. 
betgi nuomonės buvo pvz. estai ir latviai. Toronte ir kituo
se Š. Amerikos miestuose jie ėmė organizuoti didžiausio 
masto sutelktinius renginius, apimančius visas pagrindines 
tautinio gyvenimo sritis — religiją, muziką, dainą, šokį, 
vaidybą, sportą ir 1.1. Toronte nekartą buvome liudinin
kais minėtų didžiųjų renginių. Ypač sėkmingai pasirodė 
estai, sutraukę Į sporto stadijoną iki 20.000 žiūrovų. Tiek 
estų, tiek latvių didieji renginiai*trunka ištisą savaitę. Jų 
žmonės, suvažiavę iš viso laisvojo pasaulio, jaučiasi kaip 
savoje žemėje, nes gali pilnai pasinerti Į tautinę savo at
mosferą. Rengėjams tai sudaro didelę Įtampą, tačiau jie 
nesigaili pastangų ir sako, jog verta taip daryti, nes pilna 
rūpesčių savaitė tampa didele ir plačia tautine atgaiva.

TAIGI, mūsų kaimynų patirtis rodo, kad plataus masto 
renginiai palieka stiprius pėdsakus savoje visuomenė- 
nėje ir net senojoje tėvynėje. Reikia tikėtis, tokius 
pėdsakus paliks ir būsimos Pasaulio Lietuvių Dienos. Kad 

taip įvyktų, jos visų pirma turi būti sėkmingos savo tvar
ka. Jei rengėjai nepajėgs apvaldyti didžiojo renginio, bus 
chaosas, kuris paliks tiktai kartaus nusivylimo pėdsakus. 
Dėlto rengėjų viršūnės neturėtų pasikliauti tradicinių Lie
tuvių Dienų rėmais, bet imtis platesnio masto strategijos, 
kurioje niekas nepaliekama paskutinėm dienom ar minu
tėm. Nieko nėra blogesnio, kai rengėjai, ramiai sėdėję 
ištisus mėnesius, pradeda gaudytis paskutinėm dienom. 
Kaip matyti iš pranešimų. PLD rengėjų komitetas ruošiasi 
planingai. Šalia bendrojo organizacinio komiteto veikia at
skiri vienetai, kuriems pavesta rūpintis PLD šakomis — 
sportinėm žaidynėm, dainų švente ir PLB seimu. Prie to 
reikia pridėti bendras pamaldas, dailės parodą, liieiaLuros 
vakarą, mokytojų savaitę, jaunimo ekskursiją laivu ... Vi
siem tiem renginiam vadovauja atskiros komisijos, atsa
kingos tik už savo sritį. Bet visa tai sudėjus, susidaro di
delė mašinerija, reikalaujanti daug jėgų iš Toronto lietu
vių. Svarbu, kad toji mašinerija nepradėtų girgždėti nė 
vienoje srityje, nes vienos dalies gedimas labai atsiliepia 
ir į visumą.

KADANGI Pasaulio Lietuvių Dienos nėra vien toron- 
tiečių, bet viso laisvojo pasaulio užmojis, ir tai pir
mas tokio pobūdžio. visi turėtų ateiti talkon. Toron- 
tiečiai paruošiamąją dali atliks, bet ar atliks savo pareigas 

visi kiti? Tokiame plačiame renginyje labai svarbus yra 
masinis lietuvių dalyvavimas. Ne torontiečių galioje jį iš
judinti. Tiesa, jie kviečia visus, bet to neužtenka — rei
kia mases sudominti, išjudinti, palenkti dalyvavimui. Tai

Žmogus be balso... Amnesty International, kuri šiandien 
priskaito šimtą tūkstančių narių visame pasaulyje, kovoja už 
žmogaus teises. Neseniai išleido žymių dailininkų pieštą albumą, 
pavaizduoti politinių kalinių padėti. Nuotraukoje vienas iš pie
šinių — ’’Žmogus be balso”.

“Lttva” plaukios 
iš Londono

Londonas. — Iš Britanijos 
uostų f kitus Europos kraštus tu
ristus vežios ir sovietų keleiviniai 
laivai. Iš Londono į Prancūziją 
sovietų laivu kainuos 17 svarų, o

į Leningradą 91 sv. Tarp kelių lai
vų, kurie tuo užsiminės, minima 
ir laivas “Litva”. Tas laivas nėr.' 
didelis, tik 5,035 tonų, aptarnau
jamas rusų, bet jo įrengimai da
ryti Klaipėdoje ir vidus papuoš
tas lietuvių dailininkų paveiks
lais, vaizduojančiais Lietuvos 
gamtą.

gali padaryti laisvoji lietuvių spauda, radijo programos, 
organizacijos. Jos turėtų nuolat informuoti savo skaityto
jus bei klausytojus ir skatinti dalyvauti. Antra, nei sporti
nės žaidynės, nei dainų šventė nepasieks reikiamo lygio, 
jei nesuvažiuos pakankamai aktyvių dalyvių. Ypač tektų 
susirūpinti visų chorų dayvavimu. Kaip matyti iš pra
nešimų. sportininkai rodo nemažai aktyvumo, ypač Š. Ame
rikoje ir .Australijoje, bet mažiau girdėti apie choristus, 
jų pasiruošimą, jų rūpesčius, dalyvavimą ir t.t. Kadangi 
dainų šventė bus PLD viršūnė, reikėtų gyvesnio sujudi
mo šioje srityje. Galbūt jis ir vyksta, bet spaudoje perma- 
žai atsispindi. Dabar visiem yra prakaito metas — juo 
daugiau jo bus išlieta pasiruošimui, juo mažiau reikės jo 
lieti paskutinėmis dienomis ir pačiuose renginiuose. Geras 
pasiruošimas yra pirmasis sėkmės laidas. O jo reikia, kad 
Toronte gyvai suspindėtų laisvoji Lietuva!
-- ___________________ __________Tėviškės Žiburiai _
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IŠ “LKB KRONIKOS” ARCHYVO

NR. 14(1549) 1978.IV.13

Kunigų — kankinių sąrašas
PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KUNIGAI, NUŽUDYTI 

ARBA KENTĖJĘ KALĖJIMUOSE IR SIBIRE

(Tęsinys iš vakar dienos)

Kunigai, buvę Rusijos kalėjimuose ir Sibiro 
lageriuose —1977 metais dar yra gyvi:

1. Kun. Bardonas Juozas suimtas — ■ ■■ 1947
grįžo 1954

2. kun. Jatulis Jonas suimtas 1949
grįžo —■■■UI 1956

3. Kun. Juodelis Jonas suimtas «•—- 1950
grįžo 1956

4. Kun. Jurgaitis Jonas suimtas «MMI 1949
grįžo 1956

5. Kun. Juška Antanas suimtas •na 1949
grįžo —— 1956

6. Kun. Kadžius Alfonsas suimtas. —— 1949
grįžo 1957

7. Kun. Krikštonąitis Stasys suimtas 1—.f 1951
grįžo 1 • 1956

8. Kun. Kuzmickas Petras suimtas — ■a 1947
grįžo 1953

9. Kun. Meškauskas Anicetas suimtas — ■■ai 1949
grįžo 1955

10. Kun. Mitrikas Antanas suimtas —- 1949
grįžo ■■■■■■ 1972

11. Kun. Nagulevičius Jonas suimtas —n 1947
grįžo 1952

12. Kun. Pelešynas Steponas suimtas 1950
grįžo 1957

13. Prel. Pratkelis Leopoldas suimtas a»»» mm 1950
• • • - ■ grįžo 1956

14. Kun. Prijelgauskas suimtas —— 1949
Henrikas grįžo ta, i.. 1957

15. Kun. Puriuškis Izidorius suimtas —— 1949
grįžo •aaeaa 1956

16. Kun. Senulis Petras suimtas —...... 1947
grįžo —— 1955

17. Kun. Stonys Mykolas suimtas 1947
grįžo 1956

18. Kun. šermukšnis Matas suimtas 1949
grįžo 1956

19. Kun. Šiaučiūnas Ignas suimtas — 1949
grįžo — 1956

20. Kun. Buliauskas Jonas suimtas •aaaa 1947
grįžo 1956

21. Kun. Tamašauskas suimtas. — 1949
Lionginas grįžo —1956

22. Kun. Vaišnoras Eduardas suimtas — 1950
grįžo — 1956

23. Kun. Vikšnelis Titas suimtas — 1949 
grįžo — 1956

Kunigai, kuriems buvo atimta teisė dirbti 
savo pareigose:

x 1, Kun. Antanavičius Juozas

2. Kun. Buliauskas Jonas

3. Kun. Gylys Mykolas
*

4. PreL Dulksnys Kazimieras

5. Kun. Gražys Alfonsas
6. Kun. Masys Vytautas

7. Kun. Nykštus Petras

8. Kun. Strelčiūnas Alfonsas

9. Kun. Svirskis Povilas

10. Kun. šumskis Juozas

11. Prel. Šidlauskas Povilas

— 1964 -1965 m.

— 1960 -1962 m. 
ir už vaikų ka- 
tekizaciją 1957 
nubaustas 
2000 rb.

— 1962 -1963 m.

— ištremtas iš s 
vyskupijos: 
Merkinėje, Ne-j 
dingėję - 1959 
- 1963 m.

— 1962 - 1963 m.
— 1958 - 1959 m.

— 1965 - 1967 m.

— 1962- 1963 m.

— 1967 - 1968 m.

— 1964 - 1965 m.

— ištremtas iš 
vyskupijos ir 
tremtyje mirė 
1961 -1973 m.

12. Kun. Uždavinys Sigitas — 1965 - 1966 m.

Panevėžio vyskupijoje parapijos be kunigo:

1. Baltriškės
2. Dambava
3. Dapčionys
4. Eriškės
5. Imbradai

6. Palévenélé
7. Panemunė
8. Smilgiai
9. Uliūnai

10. Velykiai

“LKB Kronika” prašo ir kitų vyskupijų ku
nigus sudaryti panašų sąrašą.

Ū KULTÜKWEJE VEIKLOJE
EILĖRAŠČIŲ, APSAKYMŲ IR 

APYBRAIŽŲ konkursą, skirtą savo 
400 metų sukakčiai, paskelbė Vil
niaus universitetas su Lietuvos Ra
šytojų Sąjunga. Laimėtojams yra nu
matyta pirmoji 500 rublių premija, 
dvi antrosios po 300 rb,, trys tre
ciosios po 200 rb. Konkurso laurea

tus žadama paskelbti 1979 m. pra
džioje. Konkursinių kūrinių temas 
pasirenka patys dalyviai, tačiau jos 
turi būti susietos su Vilniaus univer
siteto istorja, jo dabartimi, žymiau
siais auklėtiniais, mokslininkais, stu
dentų gyvenimu bei darbu. Apie 
konkurso tikslą rašoma: “aukšto

lygio kūriniais populiarinti universi
teto istoriją ir šiuolaikinį gyvenimą, 
marksistiškai įvertinti universiteto 
reikšmę respublikos mokslui ir kul
tūrai”. Taigi, dėl to marksistiško 
žvilgsnio nebus išsiversta be komu
nistinės propagandos.

BELGRADO PARODOJE “Aukso 
akis” laimėjimų susilaukė ir Lietu
vos fotografai. Didįjį prizą laimėjo 
vilnietis V. Butyrinas už nuotraukų

seriją “Vakaras”, nuotraukas “At
mintis”, “Maudymasis vidurnaktį”, 
“Moteris ir jūra”. Bronzos medalius 
gavo kaunietis R. Rakauskas ir vil
nietis V. Koreškovas.

KOMPOZ. C. SASNAUSKO 110-tą- 
jį gimtadienį klaipėdiečiai paminėjo 
mažojoje filharmonijos salėje. Pra
nešimą apie jo kūrybą ir gyvenimą 
padarė muzikologas V. Landsbergis. 
Porą vargoninių Č. Sasnausko kūri
nių atliko vargonininkė A. Kiškely- 
tė, jo dainas “Lėk, sakalėli”, “Užmi
go žemė”, “Kur bėga Šešupė” “Žmo
nijos gerovė”, ištraukas iš “Re
quiem” ir kantatos “Broliai” — miš
rus kamerinis Klaipėdos mokytojų 
namų choras, diriguojamas F. Serei
kos. Berniukų choras “Gintarėlis”, 
vadovaujamas A. Rožės, programą 
papildė dviem antifonom ir oferto- 
rijum, dainele “Tai bent dyvai”, mo
kytojų choras — Č. Sasnausko aran
žuota S. Moniuškos “Senovės lietu 
vių žygio daina”. Minėjimas užbaig
tas abiejų chorų atliktu sveiki
nimu “Ad multos annos!”

' KERAMIKOS MUZĖJŲ Kauno ro
tušės požemiuose įsteigė M. K. Čiur
lionio muzėjus. Iš jo fondų parūpin
tų rodinių buvo atidaryta nuolatinė 
dabartinės lietuvių keramikos paro
da. Kauniečių čia laukia apie 200 
darbų, sukurtų V. Miknevičiaus. J. 
Mikėno, V. Manomaičio, L. Strolio, 
kitų viduriniosios kartos ir jaunųjų 
dailininkų. Kad nebūtų užgožti se
nieji gotikos skliautai, keramikos 
darbai yra išstatyti ant specialių sto
vų; padarytų iš~armatūrinės geležies 

_ ir stiklo. Monotoniškumą padeda iš
sklaidyti keletas gobelenų, iš juos
telių per garsintuvus skambanti se
novinė muzika. Parodos projekto au
toriai — E. Jaudegytė, K. Žitkus ir 
P. Varkalis. Ateityje rotušėje įsikurs 
ir keramikos kūrinių saugyklos. Pati 
atnaujintoji Kauno rotušė dabar yra 
paversta civilinės metrikacijos biuro 
jungtuvių sale. Senosios keramikos 
paroda veikia netoliese esančiuose 
Perkūno namuose. Jon buvo sutelk
ti Rotušės aikštėje ir Kauno sena
miestyje atliktų kasinėjimų radiniai, 
ši paroda betgi yra laikinio pobū
džio — jos rūdinius numatoma per
kelti į Kauno istorijos muzėjų, kuris 
nepriklausomybės laikais buvo vadi
namas Vytauto Didžiojo muzėjumi.

DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE kū
rybinius bandymus atskleidė Vil
niaus dailės instituto studentų paro
da, susilaukusi net 370 dalyvių su 
maždaug 800 įvairių darbų — pieši
nių, grafikos lakštų, skulptūrų, ta
pybos, dailiosios tekstilės, kerami
kos kūrinių, architektūros projektų. 
Parodos atidaryme apie joje sutelk
tus rodinius kalbėjo instituto rekto
rius V. Gečas.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
_ Klaipėdos fakultetai yra išvystę ne

mažą kultūrinę veiklą. Dramai atsto
vauja mėgėjų teatras, paruošęs R. 

- Skučaitės dviejų dalių pjesę “Aš ir 
mano moterys”, kuri buvo suvaidin
ta ir kituose aplinkiniuose rajonuo
se. Bene plačiausiai pagarsėjo chore
ografinis - vokalinis studentų an
samblis, pernai vasarą sėkmingai 
koncertavęs Čekoslovakijoje. Veikia 
taipgi liaudies šokių grupė, pučia
mųjų orkestras, chorai ir liaudies 
instrumentų ansamblis.

V Kst.
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Dainų šventė ir seimas Toronte
-£9

Dainų šventė įvyks 1978 m. 
liepos 2, sekmadieni, 3 v.p.p., 
Toronte, Maple Leaf Gardens 
sporto arenoje,

Šiuo metu jau yra užsiregist
ravę 37 chorai, jų tarpe po vie
na iš Australijos ir Škotijos. 
Chorų skaičius gali kilti net iki 
40, o choristų — per 1000. Dai
nų šventės programa jau suda
ryta. chorai repetuoja parinktą
sias dainas. Dainų šventės pa
ruošime dalyvauja lietuviai mu
zikai. kompozitoriai ir dirigen
tai. Visa programa neturėtų 
trukti ilgiau kaip dvi valandas.

Maple Leaf Gardens arenoje 
telpa 16,000 žiūrovų. Dainų 
šventėje kiekvieno lietuvio pa
reiga dalyvauti. Bus nemažai 
garbingų svečių, kitataučių. Vė
liau bus paruoštas žemėlapis. 

kuris tiksliai nurodys dainų 
šventės bei aplamai Pasaulio 
Lietuvių Dienų adresus.

BENDRUOMENĖS SEIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimas yra vienas Pasau
lio Lietuvių Dienų renginių. 
Prasidės š.m. birželio 30, penk
tadieni, Toronte, Kanadoje, 
Royal York viešbutyje (100 
Front St. West),

Tai penktasis PLB seimas. 
Kiekvienam kraštui nustatytas 
sekantis atstovų skaičius: Ar
gentinai — 5, Australijai — 6, 
Austrijai — 1, Belgijai — 1, 
Brazilijai — 6, D. Britanijai — 
4, Danijai — 1, Italijai — 1, 
JAV — 45, Kanadai — 16, Ko
lumbijai — 2, N. Zelandijai —■ 
1, Prancūzijai — 2, Švedijai — 
1, Šveicarijai — 1, Urugvajui 

— 3, V. Vokietijai — 5, Vene- 
cuelai — 2. Visų kraštų atstovų 
skaičius — 103. Taip pat, kaip 
pilnateisiai atstovai, seime da
lyvaus PL Jaunimo Sąjun
gos nariai — 12, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
nariai, LB kraštų valdybų, gar
bės teismo ir kontrolės komisi
jų pirmininkai ir Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos atstovas 
(ŠALFASS).

Dabartinė PLB valdyba, vad. 
inž. Br. Nainio, yra Čikagoje. 
Seimui numatyta plati darbų 
eiga. Dėlto seimas gali trukti 
iki liepos 4 d. imtinai. Tarp ki
tų seimo darbų numatyti ir 
PLB valdybos rinkimai.

PLD Informacija

LILIJA ZENKEVIČIŪTĖ, iškilioji šių metų Toronto lietuvaitė. “Vilniaus” 
paviljone tautybių savaitės — Karavano metu Nuotr. St. Dabkaus

DR. JONO BASANAVIČIAUS 50 
metų mirties sukakties minėjimas 
sausio 21 d. įvyko Britanijoje, Brad- 
forde, Vyčio klubo salėje. Įvadinį 
žodį tarė klubo pirm. J. Adamonis. 
Pranešimą apie dr. J. Basanavičiaus 
veiklą bei jo darbus padarė rašyto
jas R. Giedraitis - Spalis. Minėjimo 
dalyviams jis priminė, kad dr. J. Ba
sanavičius buvo savotiškas tremti
nys, nes liko ir mirė Lenkijos oku
puotame Vilniuje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis būtų susilaukęs dides
nės pagarbos, tačiau pasirinko Vil
nių, būdamas ištikimas senajai Lie
tuvos sostinei. Trumpai prabilo ir 
minėjime dalyvavęs dr. A. Štromas, 
dr. J. Basanavičiaus “Aušrą” susie
damas su dabartine pogrindine 
“Aušra” Lietuvoje, kuri taip pat ke
lia laisvės idėjas. Simbolinis “Auš
ros” atgimimas rodo nenutrūkusį tų 
idėjų tęsimą. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

V-TOJO PLB SEIMO PROGRAMA

PLB seimas įvyks 1978 m. birželio 30 — liepos 4 Toronte, Kana
doje.

Seime balsavimo teisę turi:
a) atskirų kraštų lietuvių bendruomenių atstovai,
b) kur nėra bendruomenių, PLB valdybos pakviestų tuos kraštus 

atstovauti organizacijų atstovai,
c) PLB valdybos nariai,
d) kraštų Lietuvių bendruomenių valdybų pirmininkai,
e) Garbės teismo ir Kontrolės komisijos pirmininkai
f) PLJS ir Lietuvių jaunimo sąjungų kraštų valdybų pirmininkai 

arba jų atstovai.
PLB seime bus padaryti PLB valdybos, PLJS, kraštų bendruome

nių bei kraštų jaunimo sąjungų veiklos ir PLB Kontrolės komisijos 
bei Garbės teismo pranešimai, 'šnagrinėti bei priimti ateities veiklos 
planai ir išrinkta penkeriems metams PLB valdyba bei kitos PLB ins
titucijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, apsvarsčiusi išeivijos 
veiklos budus siekiant atgauti okupuotai Lietuvai laisvę bei išeivijo
je išlaikyti lietuvybę ir ieškodama šiai veiklai realesnių atramų, pras
mingesnių ir konkretesnių darbų bei našesnių jų rezultatų, nutarė 
pateikti atstovams svarstyti penkias pagrindines tos veiklos sritis ir 
kviesti seimą paruošti jom galimai realesnius, gyvenimiškesnius, įvyk
domus planus. Referatus ruošia tom sritim vadovavę patys PLB val
dybos nariai arba jų pasikviesti kiti tas sritis pažįstantieji asmenys, 
Referantų temomis pasisakyti taip pat bus kviečiami ir koreferentai.

Svarstyboms bus pateiktos šios veiklos sritys:
1. Lituanistinis švietimas ir auklėjimas — referentas PLB vicepirmi

ninkas Jonas Kavaliūnas,
2) Kultūrinė veikla ir kultūriniai ryšiai tarp išeivijos lietuvių —refe

rentas PLB valdybos vicepirmininkas Romas Kasparas,
3. Lietuvos reikalai ir jos laisvinimo darbas - referentas Algiman

tas Gureckas,
4. Išeivijos jaunimo reikalai — referentė PLJS valdybos pirminin

kė, PLB valdybos narė Gabija Juozapavičiūtė,
5, PLB valdybos lėšos — PLB valdybos vicepirmininkas Kostas 

Dočkus.
Lietuvos laisvinimo veiklą laikydama vieną iš pagrindinių išeivijos 

uždavinių, tokią pat reikšmę PLB valdyba skiria ir kultūrinei veiklai, 
nes ji yra išeivijos tautinės gyvybės šaltinis ir nuo jos priklauso išeivi
jos išlikimas. Tikėdama, kad tik įvairia ir vispusiškai plačia kultūrine 
veikla išeivija teišliks gyva savąjai tautai ir seime šią mintį norėdama 
giliau išryškinti, tradicinei paskaitai temą PLB valdyba parinko iš 

kultūrinės srities.
Paskaitą skaitys prof. dr. Rimvydas Šilbajoris.
Paskaitos tema: Lietuvos kultūros židinys Vakarų Pasaulyje.

Šiai programai įvykdyti darbotvarkė bus pranešta vėliau.
PLB valdyba, iš anksto pranešdama visuomenei šią programą, tiki

si susilaukti iš jos viešų pasisakymų, diskusijų ir nuomonių, kurio
mis galėtų pasinaudoti seimo atstovai, darydami sprendimus. Reikia 
manyti, kad visuomenė atsilieps.

PLB valdyba
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wz<fc TIESA IR G Y V E N I MAS
lietuves šventeio belaukiant

IGN. URBONAS

Ką tik iš spaudos išėjo mūsų 
žinomo rašytojo kun. prof. Sta
sio Ylos išsami arkiv. Jurgio 
Matulaičio monografija. Ši mo
nografija bus bene pirmoji to
kio masto, su giliu psichologi
niu žvilgsniu pristatanti Jurgi 
Matulaiti kaip žmogų, didžią as
menybę ir modernų šventąjį.

Asmenybė
Tautų istorijoje pastebime, 

kad tam tikrais momentais, gal 
net šimtmečiais, iškyla tautoje 
didžių asmenybių, genialių ta
lentų. Taip ir mūsų tautoje XIX 
š. pabaigoje ir XX pradžioje iš- 
kilo didelių asmenybių Įvairiose 
tautos gyvenimo srityse: Valan
čius, Basanavičius, Matulaitis, 
Kudirka, Baranauskas, Čiurlio
nis, Maironis, Krėvė,, Vydūnas, 
Jablonskis, Vaižgantas.

Jurgis Matulaitis prašvinta 
lyg šviesi dvasinė žvaigždė lie
tuvių tautoje, kurios šviesa pra
siveržia toli už Lietuvos ribų. 
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
lietuvis tapo Romos popiežiaus 
asmeniniu, gerbiamu ir artimu 
bičiuliu. Apie ji Pijus XI yra 
pasakęs: “Matulaitis yra mano 
bičiulis, ir bičiulystė su juo man 
teikia garbę”. Popiežius pats sa
vo ranka rašydavo jam ir laiš
kus. Gal tik Matulaičio masto 
asmenybė galėjo atlikti lietuvių 
tautai ir Bažnyčiai tokius komp
likuotus ir tautiškai jautrius už
davinius, būtent, Lietuvos baž
nytinės provincijos Įsteigimą, 
Lietuvos konkordato paruošimą 
ir Vilniaus arkivyskupijos val
dymą. Kas Lietuvai Vasario 16 
aktas, tas Lietuvos Bažnyčiai 
nepriklausomos bažn. provinci
jos Įsteigimas. O Vilniaus vys
kupu, tuo metu ir tose sąlygose, 
joks kitas lietuvis nebūtų galė
jęs išbūti daugiau kaip porą mė
nesių. Matulaitis išbuvo septy
nerius metus. Lenkai, kurie jį 
skundė popiežiui, prašydami at
leisti iš Vilniaus vyskupo parei
gų, privačiai pabrėždavo, kad 
prieš ji kaip kunigą ir asmenį 
nieko neturi. Net Lenkijos vy
riausybė dejavo, kad Matulaitis 
yra perkilni asmenybė ir dėlto 
sunku ji pašalinti iš Vilniaus. 
Siūlė ji perkelti i Krokuvą.

Kun. Yla savo knygoje Į šią 
asmenybę .žvelgia...giliau ir ją 
nagrinėja Įvairiais atžvilgiais. 
Šiaip mes esame girdėję tuos, 
kurie kada nors Matulaiti buvo 
sutikę, kalbant — kažkas ne
paprasto, kažkokia meilės, ge
rumo ir išminties šiluma iš jo 
dvelkusi . . . Tą pati man yra 
pasakojęs ir prof. Viktoras Bir

žiška, kartą sutikęs Matulaitį 
savo brolio Mykolo bute Vil
niuje. Bet jie vis nežinodavo 
kaip visa tai paaiškinti, pasa
kyti žodžiais. Kun. Yla šią as
menybę paaiškina, atskleidžia, 
ją “perskrodžia” ir pagaliau 
prieina prie tos asmenybės kil
numo šaltinio — jos šventumo. 
Šventumas yra tas šaltinis ir jė
ga, iš kurio ta asmenybė taip 
gražiai skleidėsi Į visas gyveni
mo sritis.

Veiklos aplinka
Kun. Yla šioje monografijoje 

ne tik parodo Jurgio Matulaičio 
šventą asmenybę, bet ir deta
liai duoda pilną vaizdą — poli
tinės, kultūrinės ir socialinės 
aplinkos, kurioje jis turėjo gy
venti ir dirbti.

Lietuva tik kilo nepriklauso
mam gyvenimui, Vilnius ėjo iš 
rankų Į rankas. Matulaitis rašė 
prof. Pr. Bučiui: “Nerą dvejų 
metų, o aš jau šeštą valdžią tu
riu Vilniuje”. Pagaliau Vilnius 
okupuojamas lenkų, šie dabar 
nukreipė savo jėgas prieš lie
tuvius ir, žinoma, vyskupą kaip 
lietuvi. Prasidėjo žymesnių lie
tuvių naikinimo banga, kuri pa
siekė net šiapus demarkacijos 
linijos. Vieno tokio Įvykio liudi
ninku teko būti ir čia rašan
čiam. Tai kun. dr. Juozo Bak
šio, Merkinės progimnazijos di
rektoriaus, nužudymas, kuri 
įvykdė atvykę iš Lenkijos agen
tai. Vienas jų 1941 m. prie Čer
venės miške, po ten garsių šau
dymo egzekucijų, prisipažino 
nužudęs kun. Bakšį ten pat 
esantiem broliam kunigam Pet
raičiam.

Likvidavę daugelį lietuvių, 
lenkai pasiryžo pašalinti iš Vil
niaus ir vysk Matulaitį. Kun. 
Yla smulkiai aprašo visas tas 
politines ir “dvasines” intrigas 
prieš vyskupą. Reikėjo tikrai 
didelės išminties, didelio takto, 
didelės artimo meilės ir didelės 
kankinio kantrybės šiame vys
kupo soste išsilaikyti ir vysku
po pareigas eiti. Vysk. Matulai
čio Vilniaus gyvenimo kelias — 
tai visų kankinių ir šventųjų 
kelias.

šventumo garsas
Knygos pabaigoje autorius iš

kelia šventumo garsą apie 
arkiv. Jurgį, garsą, kuris turėtų 
išsiskleisti Į šventojo garbę .al
toriuje. Autorius su pagrindu 
ir su tautiniu bei religiniu už
sidegimu apeliuoja į lietuvių 
sąžines, kad savo maldomis ir 
savo veikla jungtųsi Į didelį 
sąjūdį — žygi laimėti lietuvių

Arkiv. JURGIS MATULAITIS Romoje 1925 m. su būsimu Šv. Sosto nun
cijumi Lietuvai R. Bartoloni. Tuo metu J. Matulaitis pasitraukė iš Vilniaus 
vyskupo pareigų, ir popiežius Pijus XI jį pakėlė į arkivyskupus ir paskyrė 
apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai

tautai šventąjį arkiv. Jurgio 
asmenyje. Rūpintojėlių, kryžių 
ir kankinių lietuvių tauta tos 
garbės seniai jau verta! . . .

Mūsų gi kiekvieno, kaip lie
tuvio ir krikščionies, pareiga 
ne tik šią knygą perskaityti, bet 
ir išgirsti autoriaus balsą — is
torinį kreipimąsi Į visą lietmdų 
tautą. Religingos lietuvių tąu- 
tos garbė reikalauja šventojo!

Autorius savo knyga šią pa
reigą puikiai atliko ir lietuviš
ko darželio gėlėmis pabarstė 
taką, lietuvių tautai šventojo 
belaukiant.

Knyga parašyta sklandžiu, 
lengvu stiliumi. Pradėjus skai
tyti, sunku nuo jos atsitraukti. 
Tik gal kaikam nepatiks Matu
laičio nuotrauka knygos virše
lyje, kitur, pvz. 165-66 psl., yra 
kiek suardyta istorinė raida — 
iš 1919 m. grįžtama Į 1918 me
tus. Yra ir kelios korektūrinės 
klaidelės, bet visa tai yra 
smulkmenos.

Stasys Yla, JURGIS MATULAI
TIS. Asmenybės apybraiža. Vir
šelis — N. Vedegytės-Palubins- 
kienės. Išleido ir spaudė Nek. 
Pr. M. Seserys, Putnam, Conn., 
1977, 378 psl.

* TARPTAUTINEI. NATŪRA
LAUS ŠEIMOS PLANAVIMO KON
FERENCIJAI Melburne, Australi
joj, Paulius VI pasiuntė sveikinimo 
telegramą. Joje pabrėžė, kad ypa
tingą dėmesį reikia kreipti į tuos, 
kuriems iki šiol nesiseka sėkmingai 
vykdyti savo vedybinius įsipareigo
jimus pagal krikščioniškąją doktri
ną. Popiežius priminė, kas buvo 
tvirtinta “Humanae vitae” encikli
koje, būtent, kad krikščioniškai šei

mai negalima imtis dirbtinių prie
monių prieaugliui išvengti. Tai min
tis, kuri turėtų skatinti medikų iš
radingumą natūralaus šeimos plana
vimo srityje. Jaunimas dabar kaip 
tik linksta Į visą tai, kas natūralu, ir 
jaučia technikos apgaulę gyvenime. 
Medicina šioje srityje turėtų padėti. 
Popiežius skatino suvažiavusius ug
dyti visuomenėje krikščioniškus mo
ralinio šeimos gyvenimo įsitikini
mus.

* ANGLIJOS ANGLIKONŲ VI
SUOTINIAME SINODE kalbėjo. 
Anglijos katalikų primas kard. 
George Basil Hume. Jis pareiškė, 
kad šiuo anglikonų su katalikais su
artėjimo metu dar yra eilė kliūčių 
pilnai vienybei pasiekti. Viena iš 
svarbesnių — moterų šventinimas 
kunigėmis kaikuriuose anglikonų 
padalinuioše. Kardinolas kalbėjo 
maždaug už savaitės po anglikonų 
primo arkiv. Donald Coggan kal
bos, skatinančios oficialiai įvesti 
eucharistinį bendravimą tarp katali
kų ir anglikonų. To jis buvo pernai 
prašęs Paulių VI, tačiau gavo pana
šų atsakymą kaip ir iš kard. Hume.

☆ LENKIJOS VYSKUPAI perspė
jo savo tautiečius, kad lenkų tau
tos laukia liūdna ateitis, jeigu jie 
ir toliau pasitenkins vienu ar dviem 
vaikais šemoje. Tai esą labai žymu 
naujose šeimose. Jau šiuo metu jau
čiamas darbo jėgos mažėjimas. Vė
liau jaunų žmonių skaičius dar la
biau sumažės ir liks tik seneliai, o 
tada — tautos mirtis. Jie nurodė, 
kad žmogus šioje žemėje gyvena ne 
nuolatiniam asmeniniam malonu
mui, bet augėlesniems tiklsams, ku
rie reikalauja aukos ir savęs atsi
žadėjimo. Išvada — prieauglį reikia 
didint, kad tauta gyvuotų.
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BRAZILIJOS lietuvių jaunimo sąjunga

Mergaitės, kalbėkite lietuviškai!
STASYS VAIČAITIS

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokinės neseniai 
turėjo progos “žiburėliuose” 
(1978. I. 12) prasitarti, kodėl 
dauguma jaunimo kalba ang
liškai. Skaitant jų rašinius, pa
aiškėjo, jog mergaitės ne tiek 
gina anglų kalbos vartojimą, 
kiek teisina savo nekalbėjimą 
lietuviškai. Nurodo, kad Kana
da tai ne Lietuva, kad Kana
doje yra nepalanki lietuvių kal
bai ir lietuvybei aplinka, kad 
pats gyvenimas trukdo lietuvy
bei klestėti, kad mokyklos, 
draugai ir kaimynai varžo lie
tuviškai kalbėti. Mokinės tei
singai Įvertina padėti, jaučia 
jos grėsmę, bet drąsiai žiūri jai 
Į akis. Jaučiama, kad jų širdy
se dvelkia tyra tautos meilė ir 
kilni dvasia išlikti .pavyzdingo
mis lietuvaitėmis.

Aišku, minėtieji veiksniai slo
pina ir dusina lietuvišką žodį 
jaunime ir tikrai yra kuo rim
tai susirūpinti. Tačiau tai nėra 
netikėtas ar negirdėtas reiški
nys. čia nieko naujo. Taip vi
sada buvo ir taip bus. Visdėlto 
būtų beprasmiška beviltiškai 
nuleisti rankas ir nesiekti ati
tinkamų gelbėjimosi priemo
nių

Turime mokytis iš praeities ir 
nekartoti padarytų klaidų. 
Ankstyvesni ateiviai iš Lietu
vos ir jų vaikai susidūrė su pa
našiomis, o gal ir sunkesnėmis 
kliūtimis JAV-se. Nevisiems ir 
nevisur pavyko sėkmingai atsi
spirti nutautimo pavojams.

Kažkurios mokinės aiškina, 
esą lengva pamiršti kalbėti lie
tuviškai, nes visa aplinka sveti
ma: dienos praleidžiamos ang
liškose mokyklose, o krautuvė
se ir gatvėse tegirdima anglų 
kalba, draugai ir kaimynai kal
ba vien angliškai. Esą nesmagu 
viešose vietose prasitarti lietu
viškai.

Klausykite, mergaitės! Neki- 
taip buvo ir seniau. Ne tik vi
sur buvo girdima anglų kalba, 
bet ir buvo kitų varžančių ap
linkybių. Čia gimę lietuviukai 
buvo laikomi ateiviais. Juos 
pravardžiuodavo, iš jų šaipy
davosi ir Įskaudinančiai nepri
imdavo Į savo draugų būrelį. 
Kaip pas jus, taip ir JAV-se ne
vienas pradėjome lankyti mo
kyklą mokėdami vien lietuviš
kai kalbėti. Ir nebuvo kas pa
dėtų ar pramokytų angliškai, 

nebuvo pagalbinių kursų. Buvo-* 
me palikti savo apsukrumui 
verstis kaip Įmanydami. Ilgai
niui išmokome angliškai ir pa
jėgėme ne tik prisivyti angliš
kai mokėjusius draugus, bet ir 
pralenkti. Gatvėse, krautuvėse, 
bankuose, viešose Įstaigose vi
sur buvo kalbama angliškai. 
Tėvai, nemokėdami vietinės 
kalbos, vesdavosi vaikus vertė
jais. Koks neišpasakytas vaikiš
kas drovumas užliedavo širdu- 
kę, kai mama pakuždom pri
mygtinai versdavo derėtis su 
“žydeliu”, kad papigintų pirki
nio kainą!

Išmokę anglų kalbos, lauke 
su draugais ir kaimynais visad- 
kalbėdavome angliškai. Darbe, 
susirinkimuose ir viešuose pa
rengimuose niekas neatstojo 
anglu kalbos. Be ios nebuvo 
galima apsieiti, tačiau niekas 
nekvaršino galvos, bandydamas 
nustatyti, kuri kalba užima pir
mą vietą gyvenime. Nejautė
me, kad kalbėdami lietuviškai 
sužalosime anglų kalbą ir kad 
kalbėdami angliškai pakenksi
me lietuvių kalbai. Vargu kas 
ir šiandien rimtai teigtų,.kad 
šiedvi kalbos negali gražiuoju 
sugyventi ir kad tarp jų turi 
būti priešginybė ar susikirti
mas.

Pagaliau aišku, kad augimas

Naujoji “Jauni no žiburiu” redaktorė RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ, atvykusi 
iš Montrealio I įlyvauti “Tėviškės žiburių” spaudos baliuje. Jos dešinėje —- 
A. RINKŪNAų Nuotr. St. Dabkaus

MŪSŲ LIETUVA
----- .;: ..„,r. ,

Kanadoje yra visai skirtingas 
nuo tėvelių augimo Lietuvoje. 
Tai mažai padeda, nes augimas 
JAV-se irgi nelygintinas su au
gimu Lietuvoje.
Kaip ten bebūtų su pasiteisi

nimais, manding visos “Mairo- 
nytės” sutiks, kad pati svar
biausia sąlyga neužmiršti lietu
vių kalbos ir išlikti ištikimomis 
lietuvaitėmis yra namuose vi
sad, o visad kalbėti vien lietu
viškai. Už namu duru kalbėda
mi angliškai, mažai tepakenksi- 
me lietuvių kalbai, jeigu per
žengę namų slenkstį tučtuojau 
imsimės kalbėti lietuviškai. Kil
nu, garbinga ir pagirtina yra 
lietuviškai kalbėti savuose lie
tuviškuose pobūviuose, vakaro
nėse ar tarpusavyje, kad ir vie
šose vietose, tačiau lietuviškuo
se namuose — tiktai lietuviš
kai. Pagrindinė, neužmirštama 
ir nepakeičiama išsigelbėjimo 
priemonė — lietuvių namuose 
kalbėti tiktai lietuviškai. Na
mai, kuriuose teskamba vien 
lietuviškas žodis, visuomet iš
liks ištikimi savo tautai ir pa
veldėtam tėvelių palikimui.

Kaikam iš pradžių gali būti 
nepatogu ir nuo atpratimo sun
koka išsireikšti lietuviškai. Tu- 

■ rime suprasti ir Įsitikinti, kad 
atidėliojimas iki “už keturių 
metų” padėties nepalengvins. 
Susipratę tėveliai parūpino 
jums priemonių išmokti lietu
vių kalbos. Pasišventę mokyto

jai sėkmingai Įskiepijo į jūsų' 
širdis Lietuvos ir tautos meilę 
bei išmokė gražiai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti. Nuo šio taš
ko atsakomybė ištverti pavyz
dingomis lietuvaitėmis yra iš-
imtinai jūsų rankose. Tą parei
gą atliksite, jeigu savo namuo
se visuomet kalbėsite, liętuviš-
kai .

111111 IHUOI'H

TĖVU žemė ClETUVA
MŪS ŠIRDYJE VISADA !

Lituanistiniuose kursuose susidarė 
studentų būrelis, pasivadinęs MKL 
— mes kalbame lietuviškai

YPSENOS

Sutuoktuvės
— Tėveli, kodėl jaunikis ir 

nuotaka, eidami tuoktis, laiko 
vienas kitą už rankų?

— Tokie papročiai, sūneli. 
Boksininkai prieš kovą irgi pa
duoda viens kitam ranką.

Galva galvai nelygi
Šiaulių apskrityje senyvo am

žiaus klebonas lankė parapijie
čius. Nedideliame ūkyje rado 
šeimininkę ir 15 metų sūnų.

— Kodėl savo sūnaus nelei
di Į mokyklą? — klausia kle
bonas.

— Kad jis jau visus mokslus 
pabaigė, — atsakė motina.

— Kaip tai gali būti?! Aš jau 
arti 70 metų ir tai mokslui galo 
nematau, o tavo sūnus juk vos 
15 metų teturi...

— Galva galvai nelygi. Ir ko
pūstai, klebonėli, turi galvas ...

Atspėkite
— Koks skirtumas tarp advo

kato ir rato?
— Skirtumas toks: advokatas 

nepateptas tyli, o ratas — girgž
da.

Parinko Pr. Alš.

• Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam 
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.

M. KRUPAVIČIUS
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Rekordinis studentu skaičius
RIMAS AMALVIŠKIS Kanados lietuvių spaudoje apie musų jaunimą

Dviem atvejais esu rašęs apie 
lietuviškos kilmės jaunimą, stu
dijuojantį augštosiose Brazili
jos mokyklose, čia pateikiu 
paskutini sąrašą, šiomis dieno
mis išlaikiusių Įstojamuosius 
egzaminus S. Paulo ir aplinki
niu miestu universitetuose.

1. Neuza Vilma Tainašauskas, 
2. Inez A. Favoron Stankevi
čius, 3. Hildo Lititanskas, 4. Li
dia Regina Rubliauskas, 5. Mar
cos Antonio Galanjauskas, 6. 
Alberto Tureikis, 7. Marcio 
Maksimavičius, 8. Odair Bagda- 
navičius, 9. Luiz A. Belekevi- 
čius, 10. Jose Scibarauskas, 11. 
Roberto Meškauckas, 12. Yolan
da Krušauskas, 13. Elizabeth 
Jakas, 14. Rozemire Ąžuolas, 
15. Katia B. Kazlauskas, 16. do
vis Macevičius, 17. Claudio 
Markevičius, 18. Sonia Regina 
Makarauskas, 19. Santo Lickū- 
nas.

Šiais metais jau yra per 40 
naujų studentų. Pridėję dar 
vieną kitą Įstojusį tolimuose ki
tų valstijų miestuose, jau iš se
niau studijuojančius ir vieną 
kitą einantį akademinių laips
nių kursą, turėsime per 150 
lietuvių kilmės jaunimo, sie
kiančio augštojo mokslo. Tai 
džiugus ir tikrai rekordinis 
skaičius, kokio dar niekada čia 
neturėjom. Todėl “TŽ” bend
radarbiui kilo noras jų vieną 
kitą užkalbinti ir sužinoti, ko 
lietuviškoji veikla iš jų galėtų 
tikėtis, kai jie bus užbaigę augš- 
tąjį mokslą ir Įsistiprinę gyve
nime, juoba, kad jų vieno kito 
seneliai prieš keliasdešimt me
tų reiškėsi lietuviškame vietos 
gyvenime.

Vieną tokių “calourų” (pir
mamečių) kaip tik suradau na
muose, savųjų tarpe besidžiau
giantį išsikovojimu vietos uni
versitete.

— Sveikinu su Įstojimu Į 
universitetą, — sakau jam. — 
Tikiuosi man paskirsite keletą 
minučių trumpam pasikalbėji
mui?

— O, mielai. Pasistengsiu pa
tenkinti jūsų smalsumą, — 
mandagiai atsako augštas švie
siaplaukis, mėlynakis jaunuo
lis.

— Kalbate lietuviškai?
— Lietuviškai? Kas tai per 

kalba?
— Esate lietuvių kilmės ...
— Kilmės? Esame čia taip 

sumaišyti, kad tik labai retas 
težino savo kilmę ir... paga
liau niekas tuo nesidomi. “Sou 
brasileiro e ponto final (esu 
brazilas ir taškas).

— Jūsų pavardė lietuviška.
— čia kraštas, pilnas keis

čiausių pavardžių, surankiotų 

iš viso pasaulio. Gal mano se
neliai buvo lietuviai — neži
nau. Jų nepažirfau. O tėvai nie
kad nė. žodžio apie savo kilmę 
nekalbėjo: tai niekam neįdomu.

Skubu atsisveikinti, net su 
tėvais nesusipažinęs. Liūdna ir 
kažkas graužia gomurį...

Saulė kepina, manau, 40° 
karščiu. Apatiškai velku kojas 
į kito naujo studento namus.

Ar verta? Pats save klausiu. 
Vartau savo užrašus' — pavar
dė dviguba. Manau, čia bus dar 
blogiau — aiškiai maišyta šei
ma.

Pasikeliu į 17-tą augštą. Du
ris atidaro judri nudegusiu vei
du mergaitė.

— Nauja studentė? — klau
siu.

Anapilio kilimą, suprojektuotą dail. A. TAMOŠAIČIO, audžia Anapilio Mo
terų Būrelis, vadovaujamas dail. A. TAMOŠAITIENĖS.

Kilimas Anapiliui
Prieš keletą metų Anapilio 

Moterų Būreliui kilo mintis iš
austi didžiulį kilimą, kuris

— Ta pati... — linksmai at
sako. — Jūs tikriausiai būsite 
lietuvis? Atspėjau? Galite su 
manimi kalbėti lietuviškai. Tai 
mano mamytės kalba. Aš, kai 
tik. susitaupysiu kelionei, va
žiuosiu, būtinai važiuosiu į Lie
tuvą pamatyti ir pažinti to 
gražiausio pasaulyje krašto. 
Bent taip sako mano mamytė. 
Bet prašau tolyn ... Mamyte — 
svečias. Ir lietuvis. Ar pažin
si?

— Pažįstu, kaipgi. Jeigu ne iš 
veido, tai iš balso: tiek sykių 
girdėtas lietuvių sueigose. Tik 
asmeniškai nebuvom pažįstami... 
Labai malonu.

— Puikią dukrelę išsiaugino
te ...

puoštų Anapilio priesalio sieną. 
Praktiško kilimo išaudimo ini
ciatyvos ėmėsi dr. Angelė Kaz-

— Ir lietuvaitę. Nors tik per 
pusę, nes tėvas nelietuvis, bet 
ir ji pramokiau lietuviškai. Na
muose tik lietuviškai šnekamės. 
Tu, dukrele, pajieškok “žela-- 
deiroje” (šaldytuve) ko nors vė
sinančio svečiui. Matai, koks 
sušilęs ...

Maloniai prabėgo pora va
landų besikalbant apie moks
lus ir gyvenimą.

Atsisveikinau linksmas. Šita 
pusiau lietuvaitė tikrai niekad 
nepraras lietuviškumo ir savo 
motinos kalbos, kuria laisvai ir 
su pasididžiavimu kalbėjo, net 
be lietuviškos mokyklos. Lietu
viški laikraščiai pagarbiai ren
kami ir saugomi kaip didelė 
vertybė.

Pasaulis įvairus, kaip ir mes 
patys.

Norėtųsi linkėti, kad mūsų 
patriotinis jaunimas aplankytų 
visus naujuosius studentus ir 
mėgintų patraukti į lietuvišką 
sambūrį.

Tėviškės žiburiai

lauskienė. Buvo pasitarta su 
dail. A. Tamošaičiu dėl paties 
projekto — piešinio, o su Anas
tazija Tamošaitiene aptarti visi 
kilimo išaudimo galimumai.

Prieš metus A. Tamošaitis 
nutapė drobėje spalvotą kilimo 
projektą ir jį pavadino “Ana-, 
pilių”. Kilimas vaizduoja pa
slaptingą — mistišką pilį (Ana
pilį), kylančią iš milžiniško kal
no papėdės. Pilies angos — var
tų priekyje, lietuvių liaudies 
architektūros simbolių — žir
gelių globoje, du lietuviai jau
nuoliai — berniukas ir mergai
tė, apsirengę tautiniais drabu
žiais, sodina Anapilio medelį, 
kuris turėtų išaugti iki pilies 
bokšto viršūnės. Pilies bokšte 
kabo varpas, kviesdamas lie
tuvius burtis apie Anapilį. 
Bokštas remiasi į dangaus 
skliautus, o jo viršūnėje ruse
na aukuras, saugomas dviejų 
angelų. Aukurą ir angelus supa 
aureolė su septyniomis žvaigž
delėmis ir Dievo akimi, iš ku
rios skleidžiasi spinduliai, ap- 
šviesdami pilį ir medelį sodi
nančius jaunuolius.

Pagal kilimo autoriaus dail. 
A. Tamošaičio mintį, kilimo 
vaizdo turinys slepia savyje 
žmogaus žemiškąjį ir dvasinį, 
t.y. antgamtinį, jo sielos pa
saulį.

Kilimas jau pradėtas austi 
Anapilio dailės studijoje.

Kilimas bus 10 pėdų pločio ir 
-16 pėdų augščio. Reikės ilgų 
darbo valandų, kol jį užbaigs.
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Lietuvių dainos Jungtinėse Amerikos Valstybėse
Pasikalbėjimas su dr. Jonu Baliu, pasirodžius antram jo "Lietuvių dainų Amerikoje" rinkiniui

“Lietuvių tautosakos leidyk
la” išspausdino “Lietuvių dainų 
Amerikoje” antrą knygą, su
rinktą ir suredaguotą mūsų tau
tosakos veterano dr. Jono Balio. 
Knygoje yra 702 dainos. Pagal 
turinį jos sudėtos į skyrius: I. 
Svajonių ir meilės dainos, II 
Vestuvių dainos, III. Dainos 
apie šeimos gyvenimą, IV. Naš
laičių dainos, V. Dainos apie ka
reiviavimą, VI. Darbo dainos,
VII. Metiniu švenčiu dainos,
VIII. Dainos apie gamtą, IX.- 
Vaišiu dainos, X. Humoristinės 
dainos.

Dr. J. Balys savo rinkinyje 
duoda reikiamą mokslinę infor
maciją: metriką, šaltinius, įžan
gas lietuviškai ir angliškai, rin
kimo istoriją, dainų pradžios 
rodyklę, dainos turinio santrau
ką anglų kalba, dainininkių ir 
dainininku nuotraukas, Ameri- 
koje išleistų liaudies ir populia
riu dainų rinkiniu saraša. 4. <- 4. k U

Norėdami kiek plačiau skai
tytojus supažindinti su šiuo rin
kiniu ir kitais tautosakos klau 
simais, kreipėmės į rinkinio au
torių. A. V.

— Ar buvo seniau, sakysime, 
praėjusio amžiaus gale, lietuvių 
dainų ir pasakų rinkėjų Ameri
koje?

— Nebuvo. Tiesa, buvo išleis
ta nemaža ir gerų tautosakos 
rinkinių, pvz. J. Basanavičiaus 
pasakų ir dainų rinkiniai, tačiau 
ta medžiaga buvo užrašyta Lie
tuvoje. Vertingiausi dainų rin
kiniai iš Lietuvos buvo J. Šim- 
takojo - Čapliko — 1899 m. ir J. 
Basanavičiaus “Ožkabalių dai
nos” — 1902 m. Dar “Vienybė 
Lietuvininkų” 1894-95 m. per 
eilę numerių atspausdino per 
100 dainų, užrašytų Labanoro, 
Kruopio ir Panevėžio parapijo
se. Tai ir viskas. Tiesa, Ameri
koje buvo išleista nemaža popu
liarių dainų knygelių, kuriose 
yra kiek liaudies dainų, bet 
joms trūksta metrikos, nežinia 
kur ir iš ko jos buvo užrašytos, 
todėl mokslo reikalui netinka. 
Jos visos buvo “surinktos iš-vi
sokių raštų” ir nebuvo eita į tik
rą tautosakos šaltinį — gyvus 
žmones. Tokių knygų ir knyge
lių paruošė ir išleido J. Paukš
tys ir A. Burba (“Dainos lietu
viškos iš visur surinktos”, 1889 
ir 1893), S. Valaskas, P. Mika- 
lauckas. ir kiti. Juo toliau,_jup 
labiau buvo nusigręžta nuo liau
dies dainų ir įėjo į madą men
kavertė -rašytinė poezija. Visi 
tie leidiniai yra mano knygoje, 
surašyti ir aptarti.

— Kur Jūs pats daugiausia 
dainų užrašėte Amerikoje ir ka
da?

— Daugiausia surinkau. 1949- 
50 m., apkeliaudamas visas di

desnes lietuvių kolonijas nuo 
Čikagos, III., ir Racine, Wis., va
karuose iki Bostono, Mass., ir 
Nashua, N.H., rytuose.

— Ar radote žmonių, mokė
jusių daug dainų?

— Tokių tada dar galima bu
vo rasti gana daug. Apie juos 
rašau savo knygos įvade, sky
riuje “Iš kelionių dienoraščio”. 
Visu tu. mūsų “dainų karalie
nių” šiandien jau nebėra gyvų
jų tarpe, tačiau jų nuostabiai 
daug ir gerai išlaikytų dainų da
bar galima rasti kaspinuose, ma
no paruoštoje plokštelėje ir 
dviejose knygose.

— Ar tarp tų dainų pasitaiko 
tokių, kurios buvo rašytinės — 
paimtos iš knygų ar laikraščių?

— Tokių aš stengiausi nera
šyti. Visados pirma klausdavau, 
iš ko tą ar kitą dainą išmoko. 
Rašiau tik tradiciniu būdu išlai
kytas dainas. Išimtis padaryta 
dainoms apie mūsų emigrantų 
gyvenimą, kurių nėra daug ir 
jos įdomios ne tiek literatūriniu 
ar tautosakiniu, kiek socialiniu 
istoriniu požiūriu.

Ar pasitaikė mažiau žinomų 
dainų?

. — Taip, gana dažnai. Pvz. 
garsioji daina “Per girią girelę 
saulutė tekėjo”, kurią pirmą 
kartą paskelbė Ruigis 1745 m. 
ir kuri atkreipė Lessingo dėme
sį, pasisekė'užrašyti net keturis 
kartus vis skirtingose ir Įdomio
se variacijose (I nr. 7-8, II nr. 
1-2).

— Ar buvo jų ir epinio pobū
džio — lyg baladžių?

— Taip, juk visam pirmajam 
1958 m. išleistam rinkiniui duo
ta antrinė antraštė “Pasakoja
mosios dainos ir baladės”. Jų 
tarpe yra tokios retenybės, kaip 
“Nušoviau sakalėlį” (1 nr. 429, 
toteinizmo laikus primenanti 
daina) arba “Karaliūno daina” 
(I nr. 189-190). Savo kelionėse, 
ypač pirmojoj 1949 m., kaip tik 
jieškojau tokių baladžių, kurios 
labai įdomios folkloro tyrinėto
jams. Tiesa, daugelio baladžių, 
kaip ir pasakų, siužetai yra tarp
tautiniai. Šis naujas antrasis rin
kinys duoda -lyrines dainas. Tad 
abiejose knygose yra skirtingos 
dainos.

— Iš kurių Lietuvos vietų 
daugiausia dainininkų ir dainų 
radote Amerikoje?

— Seniai pastebėta, kad dai- 
ningiausi yra dzūkai ir suvalkie
čiai. Senoji Maž. Lietuva ir Vil
niaus kraštas irgi dainingi.

— Ar čia išspausdinote visas 
Amerikoje surinktas dainas, ar 
yra dar likusių juostelėse?

— Taip, paskelbiau visas ver
tas spausdinti. Tam tikras skai
čius teko atmesti dėl įvairių 

priežasčių: neliaudiškos, per
daug ryški knyginė įtaka, su
maišytos dėl atminties nusilp
nėjimo, improvizuotos, nepoe
tiškos ir pan. Tačiau turiu dar 
daug kitos nepaskelbtos tauto
sakos, kaip pasakos, papročiai 
ir-tikėjimai, patarlės ir mįslės.

— Ar rinkdami ir paruošda- 
mi spaudai turėjote talkininkų?

— Iš Juozo Būgos užrašymų 
paėmiau 257 dainas. Ruošiant 
spaudai per pustrečio šimto dai
nų- melodijų-iš*-kaiipinų- nurašė 
prof. V. Jakubėnas. “Dypukų” 
tarpe atsirado ir daugiau dainų 
rinkėjų, vartojusių “rekorde
rius”, tačiau jų rinkiniai nenu
rašyti ir vargu ar kada bus iš
leisti: reikia daug laiko, pinigų 
ir nusimanymo. Gerai, kad tie 
rinkiniai dabar atsiduria Ame
rikos archyvuose, kurie yra sau
gesni, negu lietuviškos įstaigos. 
Ten tie rinkiniai bus prieinami 
studijoms.

— Paruošiant spaudai šias 
“Lietuvių dainas Amerikoje”, 
kuris sunkiausias darbas Jums 
buvo?

— Viskas gali būti sunku ir 
viskas lengva. Labai daug laiko 
ir kantrybės pareikalauja nura
šymas tarmiškų tekstų iš kaspi
nų ir paskum perrašymas maši
nėle, darant kuo mažiau klaidų. 
Reikia geros klausos ir gerų 
akių. Dainų klasifikavimas irgi 
sudaro galvosūkį. Atranka taip 
pat būtinas dalykas.

— Kas ta “Lietuviu tautosa- c
kos leidykla”, kuri išleido šias 
dainas?

— Tai šeimyniškas reikalas. 
Aš pats esu tos leidyklos steigė
jas, savininkas ir direktorius. 
Kai jokių pašalpų šiuokart ne
gavau ir nenorėjau, kad tas dar
bas taip ir “užšaltų”, investavau 
apie 3.000 dol. ir išleidau. Esu 
optimstas ir tikiuosi, kad apie 
30% atsirinksiu ir galėsiu nau
ją tautosakos tomą išleisti.

— Koks jos adresas, jei kas 
norėtų užsisakyti?

— Adresas: 1105 Chiswell 
Lane, Silver Spring, Md. 20901. 
Knygos kaina — $8. (Studentai 
ir AABS nariai gali gauti iš lei
dyklos už $6). Be to, knygą pla
tina šie laikraščiai: “Darbinin
kas”, “Dirva”, “Draugas”, “Ke
leivis”, “Lietuvių Dienos”, 
“Naujienos” ir Balzeko muzė- 
jus. Pirmą rinkinį, išleistą 1958 
m., galima užsisakyti iš Lietu
vių Enciklopedijos Leidyklos 
Bostone. Kaina $5.

— Kokie dabar Jūsų moksli
niai planai?

— Dar išleisti vieną tautosa
kos knygą, nors medžiagos tu
riu bent trims. Kai turi daug 
medžiagos, sunku yra apsispręs

ti, kokia bus sekanti knyga. Už 
poros metų, tapęs pensininku, 
galėsiu daugiau laiko skirti tau
tosakai. Mano tikslas yra, kad 
tokių knygų kuo daugiau patek
tų į Amerikos ir Europos biblio
tekas.

— Ką Jūs laikytumėte savo 
pagrindiniais darbais iš tauto
sakos mokslų?

— Baladžių ir mitologinius 
tyrinėjimus.

— Kas Jus pastūmėjo į tauto
saką — gal jau namuose buvo 
kas linkęs į dainas ir pasakas?

— Mano motina mokėjo daug 
dainų. Panevėžio mokytojų se
minarijoj sudomino tautosaka 
ir etnografija mokytojai P. Bū
tėnas ir J. Elisonas.

— Kur Lietuvoje radote dau
giausia dainų ir pasakų?

— Visur, kur tik jieškojau. 
Tačiau tai buvo prieš 40 metų.

— Dažnokai girdime apie lie
tuvių liaudies dainų gražumą. 
Ką galėtumėt pasakyti apie mū
sų pasakų gražumą ir originalu
mą?

— Įdomiausios yra pasakos 
su dainuojamais įtarpais.

— Ar turite statistiką, kiek 
Lietuvoje dabar jau turime už
registruotos tautosakos — dai
nų, pasakų, smulkesnės?

— “Mažoji liet, tarybinė en
ciklopedija” II (1971) p. 508 ra
šo: “Tautosakos rankraštyne su
kaupta apie 770.000 tautosakos 
vienetų (320.000 dainų, 61.000 
pasakų, 197.000 patarlių, prie
žodžių, mįslių ir 192.000 kitų 
tautosakos žanrų kūrinių)”. Rei
kia pastebėti, kad vienos popu
liarios dainos gali būti užrašyta 
keli šimtai (iki tūkstančio) va
riantų. Pasakos irgi pasitaiko 
užrašytų per šimtą variantų. Sa
varankiškų dainų tipų esą apie 
10.000, visa kita — variantai ar
ba atmainos, labai svarbios tau
tosakos tyrinėjimams. Tas pats- 
ir su melodijomis, kurių užrašy
ta apie 50.000. Statistika įdomi 
tuo, kad “tarybiniais metais 
(iki. 1970) surinkta apie 300.000 
tautosakos kūrinių” (t.p. 511). 
Jie skaito “tarybinius metus” 
nuo 1940-jų, tad iš viso 30 me
tų. Tad didžioji dalis arba 470.- 
000 tautosakos vienetų buvo su
rinkta nepriklausomoj Lietuvoj 
tik per 10 metų (1930-40), kai 
buvo suorganizuotas intensyvus 
tautosakos rinkimas. Tiesa, po
kario metais buvo organizuoja
mos ekspedicijos, vartojami 
“magnetofonai”, tačiau sunaiki
nus kaimus ir vienkiemius iš
nykta ir tikroji tautosaka. Jos 
vietoj jau atsirado tokie gami
niai, kaip “liaudies šokis kol
ūkio pirmininkas”.
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© SKAITYTOJAI PASISAKO kė mokyklas ir dalyvavo susirinkimuose. Turime padėkoti Brazilijai 
ąntrąjai musų tėvynei kad ji mums netrukdė veikimo, nei dabar ne
trukdo. Kiekvienas tautos susipratęs pilietis žino/kad ateivis kuris 
myli savo gimtąjį kraštą, jis mylės ir tą kuriame apsigyvens.

LIODNOS ZINIOS
Pasirodė įvairiuose „Mūsų Lietuva" nr., kad Lietuvių S-ga. Brazili

joj turi didelj norą parduoti V. Anastacio dr. J. Basanavičiaus vardo 
mokyklą.

Ši mokykla ir kitos 4 buvo pastatyta daugiau 40 praėjusių metų 
su pagelba mūsų gimtosios žemės Lietuvos ir pastangomis konsulo 
dr. P. Mačiulio.Parinktos vietos ten kur buvo didesnis skaičius apsi
gyvenusių lietuvių. Visose penkiose mokyklose buvo netik pamo
kos lietuvių vaikams, bet ir gausūs susirinkimai organizacijų, jauni
mo parengimai, choro repeticijos,paminėjimai, knygynai ir t.t. Visi 
lietuviai džiaugėsi ir žinojo, kad tos pastogės yra jiems naudotis. Ži
noma, turėjo kas būti jų užpakalyje, tai ir buvo sutverta Liet. S-ga. 
Brazilijoj j kurią įėjo įvairios organizacijos. Veikimas didėjo, moki
nių skaičius augo. Atvažiavo daugiau mokytojų iš Lietuvos, iš Ame
rikos seselės pranciškietės dukros lietuvių tėvų, lankė mokyklas ir 
dėstė tikybą lietuvių kalbąjtaip pat tais laikais esantieji kunigai lan-

lietuviu dainos...
— Kokius svarbesnius tauto- 

sakos darbus šių dienų Lietuvo
je galėtumėt suminėti?

— Geras darbas buvo atliktas 
perspausdinant senuosius dainų 
rinkinius: Rėzos, Stanevičiaus, 
Juškos. Paskelbti seniau užrašy
ti M. Slančiausko ir M. Davainio 
Silvestraičio pasakų ir sakmių 
rinkiniai. Kapitalinis veikalas 
yra Z. Slaviūno “Sutartinės” 
(3 t., 1958-59). Vertingi yra J. 
Lebedžio stropiai surankioti ir 
paskelbti senieji tautosakos už
rašymai. Senoji karta jau pasi
traukė: Z. Slaviūnas mirė, J. 
Čiurlionytė — pensininkė. Išau
go nauja tautosakininkų karta. 
Keletą galima paminėti: dainas 
tyrinėja broliai D. ir L. Saukos, 
patarles ir mįsles — K. Grigas, 
tikėjimus ir sakmes — N. Vė
lius, klasifikuoja dainas, ypač 
vestuvines — B. Kazlauskienė. 
Labai vertingi yra liaudies dai
nų katalogai, kurių jau išėjo 
bent ketvertas. Lietuvoje suda
rytos sąlygos tam tikram asme
nų skaičiui užsiimti tik tautosa
kos tyrinėjimais ir niekuo dau
giau (žinoma, su tam tikra duok
le propagandai). Paviešėti į už
sienį tautosakininkų neišleidžia, 
išskyrus “socialistines šalis”. 
Ryški tendencija yra sieti lietu
višką tautosaką su slaviška.

— Kur Amerikoje svarbesni 
folkloro studijų centrai ir žy
mesni šios srities mokslininkai?

— Dešimtyje Amerikos uni
versitetų galima įsigyti magist
ro ir trijuose daktaro laipsnius 
iš folkloro srities (Kanadoje 
juos duoda Memorial Universi
ty of Newfoundland, St. John’s). 
Garsesnes šiuo metu folkloro 
katedras tur Indiana Universi
ty, Bloomington, Ind. (ved. prof. 
R. M Dorson) ir University of 
California at Los Angeles (ved. 
prof. D. K. Wilgus). Kai mirė 
Stith Thompson ir Archer Tay

lor, tai šiuo metu amerikiečiai 
tarptautinio garso folklorinin
ku neturi. Visokiu folkloristiniu 4. C t
žurnalų ir biuletenių yra apie' 
140. Žymiausi yra: “Journal of 
American Folklore”, “Journal 
of the Folklore Institute”, “Eth- 
nomusicology”, “Southern Fol
klore Quarterly”, “Western Fol
klore”, “Indiana’ Folklore”. JA 
V-se folkloras yra sukomercin- 
tas ir tarnauja populiariems 
tikslams, bet rimtų studijų 
trūksta.

— Ar universitetuose palie
kama ir lietuviu tautoaka? 4.

— Tai priklauso nuo dėstyto
jų. Epizodinių kursų pasitaiko. 
Buvo Indianos un-te pastovus 
kursas “Folk cultures of the 
Baltic peoples”, dėsčiau aš, vė
liau F. J. Ginas (estas), tačiau 
daugiau nebėra. Priežastys — 
klausytojų stoka. Tezes apie lie
tuvių folklorą visur galima ra
šyti, kur yra folkloro programa.

— Kaip atsispindi lietuvių 
tautosaka amerikiečių leidiniuo
se — knygose, enciklopedijose 
ir Lt?

— Stambiame “The Funk & 
Wagnails Standard Dictionary 
of Folklore, Mythology and Le
gend” (2 t., New York, 1949-50, 
antra nepakeista laida 1972) ga
lėjau parašyti ilgokus straips
nius apie lietuvių, latvių, estų ir 
suomių folklorą ir mitologiją. 
Tačiau tie straipsnai dabar jau 
pasenę. O tokia “New Catholic 
Encyclopedia” 1967 m. apie lie
tuvišką tautosaką parašyti man 
davė vietos tik pusę puslapio 
arba , vieną skiltį (v. 8, p. 845).

Tėviškės Žiburiai

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų protėviai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Maironį s

1938 m. Užsienio Lietuviams Remti D-jos pirmininkas p. Skipitis 
lankėsi Brazilijoj ir rado, kad perdaug mokytojų;dalį jų atleido ir ap
mokėjo kelionės j Lietuvą išlaidas, tokiu būdu ir brazilų mokytojų 
skaičius mūsų mokyklose sumažėjo.

Užėjus antrąjam baisiam karui ir rusams užėmus Lietuvą, tuč tuo
jau, be jokio susirinkimo, be niekeno nutarimo ar prašymo, mokyto
jai buvo atleisti. Maždaug po savaitės laiko antras mokytojų pašauki
mas, uždaromis durimis, ir sulig Brazilijos įstatymais, kiek kuris me
tų išdirbo — apmokėjo. Netrukus po to sena S-gos Valdyba atleista. 
Išrinkta nauja paklusni. Po to beveik visi lietuviai mokytojai dar 
stengės dirbti mokyklose, bet sąlygos buvo begalo sunkios ir spau
dimas apleisti mokyklas.

Po šiai „operacijai", sužinojome, kad mokyklos parduodamos ir 
ištiktųjų 2 jau buvo parduotos, netrūko noro ir daugiau parduoti, 
bet lietuvių bruzdėjimas išgązdino.

Pasiteisinimasidaug skolų. Visa lietuvių kolonija žino,kas išlaikė 
mokyklas, kas padengė visas išlaidas: D-ja Užsienio Lietuviams Rem
ti per konsulatą. Pinigai visada buvo_siiwčiami keli mėnesiai iš anks
to, tai ir skolų jokių negalėjo būti. Kaiti mokyto j a i, jiems reikėjo su
mokėti, Visų pirma mokytojų jau buvo mažai, nes p. Skipitis prieš 
karą dalį atleido, antra koks „geradaris" iš „savo kišeniaus" tuoj ap
mokėjo, trečia kodėl mokytojams mokant nebuvo pranešta kad rei
kia parduoti mokyklos. Nei vienas mokytojas nebūtų vieno cento 
priėmęs, nes tarp mokytojų išgamų nebuvo.

Šiandien nori pasikartoti panaši istorija.
Jei V. Anastacio lietuviai išlaiko tuos namus, apmoka mokesčius, 

remontus ir pagerinimus; Šiuose namuose renkasi lietuviai paminėji
mams, ruošia vakarus su vaidinimais, turi net savanorį mokytoją, ku
ris duoda mažiems ir suaugusiems lietuvių kalbos pamokas. V. Anas
tacio lietuvių mokykloj kūrenasi lietuviškas židinys. Palikite juos 
ramybėje. S-ga kaipo globėja mokyklų turi sugyventi ir džiaugtis, 
kad V. Anastacio buvo ir yra tikri lietuviai.

Nesapnuokite, kas buvo prieš daugelį metų. Tas 2 mokyklas ne
pardavė, nei senoji, nei naujoji S-ga. Jūs visi gerai žinote, kas jas par
davė...

Dabar kiti laikai. Dauguma lietuvių savo darbštumu įsikūrė ir ga
na gerai gyvena. Jų vaikai mokosi ir jau daug turime advokatų, inži
nierių, gydytojų ir kitų profesijų. Jie galvoja kas jų tėvai, kodėl ta 
žemė pavergta, kyla patrijotizmas ir teisių ieškojimas. Dauguma iš 
mūsų,vietoj lankyti svetimas tautas, jei Lietuva būtų laisva,važiuotu
me ten praleisti atostogas,aplankyti ir pasidžiaugti vasaros grožybė
mis. Kaip malonu girdėti, kad jaunimas gimęs ir augęs ne Lietuvoj 
bet kituose kraštuose kovoja už Lietuvos laisvę, rengdami kongresus, 
mitingus, išeina j gatves prašydami, šaukdami laisvės Lietuvai.

S-ga. prieš, ar po rusų okupacijai išrinkta atstovauti nuosavybes, 
bet ne likviduoti. S-ga gali turtą padidinti,bet sumažinti ne. Turtas 
nėra S-gos nuosavybė, ne ji pastatė 5 mokyklas. Po 30 su viršum me
tų daug sykių buvo renkama nauja valdyba, bet nei vienai S-gos val- 
daybai nebuvo atėjusi į galvą tokia juoda mintis, parduoti lietuvių 
mokyklą. Faktinai yra tik 2 mokyklos kur lietuviai naudojamai V. 
Anastacio ir Mokoj. V. Belos mokyklą S-ga išnuomavo svetimiems.

Mes turime 2 parapijas gana stiprias. Sv. Juozapo V. Zelinoj ir Šv. 
Kazimiero Mokoj, kurios jungia religiją su patriotizmu. Savo veiklu
mu išlaiko lietuvišką spaudą ir sutraukia daug lietuvių.

S-gos nauja valdyba,ypač pirmininkas p. Antanaiti,pagalvokite, 
ką darote; skelbiate kovą lietuvio prieš lietuvį; atsiminkite, kad ne
turite jokios teisės parduoti kas yra ne jūsų. Gėda prieš svetimtau
čius, gėda prieš visus lietuvius išsiblaškiusius po visą pasaulį.

Sakysim paimsit advokatus ir juridiniai stengsitės įrodyti savo tei
ses. V. Anastacio lietuviai padarys tą patį. Tai gali prieiti prie gana 
liūdnų pasekmių. Lietuva okupuota, nereikia būti dideliam išmin
čium,kad nesuprasti padėties. Svetimoj žemėj gyvendami, nežemin
kime savo tautą, savo vardą su šitokio pobūdžio teismais. Užmirški
me šį liūdną sapną, dirbkime išvieno, paduokime vienas kitam ranką.

Pasaulis atrodys daug gražesnis
Rami sąžinė, ramus gyvenimas.

Liuda Majienė
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TĖVYNĖS VAIDILA"

Šio men. 20 d. sueina šeštosios 
metinės nuo KUN. BENEDIK
TO SUGINTO mirties.

Mišias už "Tėvynės Vaidilos" 
vėlę šv. Kazimiero parapijoj už
prašė Šalpos Ratelis, balandžio 
23 dieną.

Visi lietuviai turime reikšmin
gai priminti šj didelį musų tautie
ti ir kunigą.

Laukiama sugestijų *r bendra
darbiavimo.

Šeštosioms metinėms besi arti n..a n t

Demorou... Mas as notícias sobre o resto da viagem estão chegan
do. Desculpem o atraso.

O ônibus já havia deixado o Uruguai, e o Uruguai havia deixado 
muitas recordações em nós. Já na noite do dia 5 de fevereiro, o gru
po NEMUNAS estava num navio partindo de Colonia para Buenos 
Aires.

O sol partiu conosco — eram mais ou menos vinte e uma horas. 
As gaivotas indicavam o caminho. Isso merecia uma foto.

... E no balanço do navio a viagem continuou, um céu iluminado 
de estrelas se aproximava, um violão e nada mais. Tudo uma grande 
festa, muita dança, e muita musica.

Algumas horas que pareceram minutos, e logo os nossos olhos a- 
vistavam Buenos Aires... Misteriosa para muitos e muito mais que 
uma simples volta para outros.

K U N. B. S U G I N T O PALI K i M A S

Kun. P. Urbaitis, kun. B. Suginto po Chicagą bendrakeleivis ir 
bendradarbis, su nuoširdumu apie žinomą veikėją rašė: 
atstovą rašo:

Jis mirė, kaip ir gyveno, beturtis. Jis dirbo ir aukojosi kitiems ir 
Lietuvoje ir Brazilijoj ir Vokietijoj ir apie 20 metų — specialiai šal
pos ir Europos mokslo institucijų rėmimui atsidavęs — C-hicagoje.

Jo metodiškas, pastovus Chicagos gatvėmis ėjimas — dirbti, nepa
vargti, viską pernešti, nemalonumus užmiršti — gyventi laike, bet 
ruoštis amžinybei.

Ką prieš mirtj, jis, berods, Jaunimo Centrui Chicagoje užrašė, tai 
vartotos knygos, laikraščių iškarpos, apdriskę drabužiai, kiauri batai.. 
Jis buvo tikras beturtis, bet kitiems dosnus kaip karalius.

Jo bene 20 metų Chicagoj vestas Dienynas yra ne tik smulkus die
nos darbų, nuotykių pergyvenimų aprašymas, bet ir jo dvasios at- 
spindis bei jo palikimo svarioji dalis.

i

Ryškiausias tačiau jo palikimas ir jo ryžto paminklas yra S. Pa u- 
I o, Vįla Z e I i n a, š v. Juozapo bažnyčia, tenykš
čių lietuvių mielai lankoma ir vis naujai gražinama. Tad ir iš šito taš
ko žiūrint S. Paulo lietuviai jaučia ir jaus, kad jiems yra kliuvusi gal 
didžiausia, kun. B. Suginto palikimo dalis ir todėl yra pasiryžę jo, kai
po Geradario, niekuomet neužmiršti. Tatai ir bus, neskaitant kitų 
betkaip statomų, ga| prasmingiausias paminklas jam atminti.

Kun. Petras M. Urbaitis, SDB

Ah' Os amigos... Como ė bom revê-los e encontrar braços aber
tos... Era madrugada. Estávamos cansados.

A tristeza das despedidas se misturava à alegria dos reencontros, 
e o reencontro de um novo jąr-

Acordamos tarde, porém com grande ânimo recobrado e muita 
curiosidade para conhecer o ambiente que nos cercava. A famosa 
Florida, Corrientes, Comércio. E como num passe de mágica o dia 
6 de fevereiro passava e vinha a noite com muito bate-papo e diver
timento.

O dia 7 se passou muito mais rápido e a tarde nos pegou desprevi- 
nidos já de malas prontas para partir novamente.

"Um tempo muito curto, porém vivido ao máximo".
E os nossos "papais adotivos" que tanto carinho nos dedicaram 

ficarão inesquecíveis dentro de cada um de nós.
Dia 8, o ônibus que me leva, pela estrada plana, mostrará lá longe 

os Andes.,, a neve... Que felicidade... Porém antes, paramos em Men- 
donza, Província de Argentina, uma cidade tranquila e aconchegan
te. Tivemos oportunidade de conhecer os pontos turísticos da cida
de (sendo Mendonza grande produtora de bons vinhos) conhecemos 
inclusive uma das maiores adegas e seu funcionamento.

A noite — "Parabéns a Cla-CIu".
Logo cedo do dia 9, a ansiedade de conhecer os Andes e a tão es

perada neve, nos fez partir para mais uma nova experiência.
Com pensamento de mosqueteiro, seguimos o nosso lepna: "um 

por todos e todos por um".

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

Com vontade de escoteiro, seguimos em nosso acampamento am
bulante, sem honras, sem medalhas, desbravando novas terras, con
hecendo nova gente.

DĖMESIO

I
Šv. Kazimiero p-jos kleboni
joj buvo atidarytas iš Romos at
vežtų DEVOCIONALIJLJ KIOS
KAS. Yra rožančių, ženkliukų, 
medalikėlių, medalių, kryžiukų 
paveiksliukų, žiedų, stovylėlių 
ir kt.
Kas lankosi raštinėj ar kop

lyčioj, gali pasirinkti ir įsigyti 
palyginus nebrangių devocio- 
nalijų ir būdingų suvenyrų.

Ivoni e Sofia

FABRICA DE G H AR DA-CH H V AS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e 

crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
loser. Estadual: 104.519.617 C.R.C.80.882.909/001
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SUSIRINKIMAS

BLB-NÉS INFORMACIJA

Balandžio 14 'd... 20 vai. sau
kiamas BLB-nės Tarybos posėdis. 
Posėdis bus šv. Kazimiero p-jos 
patalpose.

Balandžio 16 dieną, tuoj po sumos, Jaunimo Namuo
se saukiamas Šv. Juozapo Vyrų Brolijos visuotinas narių

Bus naujos valdybos rinkimai ir veiklos apžvalga. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba

ESPERANTO KALBOS
KONGRESAS 

ypač jaunimu. Susidarius ‘ kara
vanams", galima pigiai pakeliauti 
ir kultūringai paatostogauti.

Šitam — MARILIA, SP — kon
tinentiniam kongresui pasiruošti, 
žinoma, praverstų nors penkiom 
valandom (pamokom) susipažinti
su pačia lengvute (beveik portu- 
gališka) esperanto kalba NAUJAS OPAS LIETUVOJE

Suinteresuotieji nedelsdami te- LITERATŪROS BŪRELIS

Lietuviams esperantininkams, 
ar šiaip tarptautinės kalbos — ES
PERANTO — simpatizantams pra
nešama, kad liepos (julho) 17—22 
d.d. "atvirų orizontų, meilės ir 
laisvės mieste", MARILIA S.P.
460 km. nuo São Paulo), jvyks 
PIRMASIS LOTYNU AMERIKOS 
ESPERANTININKU KONGRE
SAS su kitų kontinentų ir kraštų 
atstovais — dalyviais.

Esperanto kalbos genialusis au
torius, dr. LIUDVIKAS L. ZA- 
MENHOF, yra Lietuvos izraelitas, 
gimąs Balstogėje, anuometinėj 
(1859 m.) Kauno gubernijoj. Jis 
pats visur skelbiasi lietuviu. Jo 
dėka Lietuvos vardas yra gerai pa
žįstamas ir mylimas viso pasaulio 
esperantistų tarpe.

Būtų tikrai prasminga ir teisin-' 
ga, kad Brazilijoj (ypač S. Paule), 
atsirastų lietuvių, norinčių labai 
gerom sąlygom, tame ypatingame 
kongrese dalyvauti.

Iš viso esperantininkų pasaulis 
yra platus, kaip mūsų žemės pla
neta.

Esperantininkų kongresuose ga
lima susitikti su visų kultūringes- 
niųjų pasaulio kraštų atstovais, 

Dom Luciano kalba šv. Kazimiero šventėj

sikreipia j São Paulo Esperanti
ninkų Centrą, av. São João, 1333, 
II andar (telef. 122-1781, nuo 15 
iki 19 vai., išskyrus sekmadienius) 
arba j šv. Kazimiero p-ją (telef. 
273-0338).

RAUDONASIS KRYŽIUS IEŠKO

Brazilijos Raudonasis Kryžius 
ieško asmenų, kurių tarpe yra ir 
VLADAS STULGAITIS. Infor
macijas prašoma duoti CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA, ave
nida Moreira Guimarães, 699, 
Indianopolis, São Paulo. Fone: 
543-3211, ramais 119 e 121.

ESTŲ KOLONIJOJ

Sekmadienj São Paulo estų ko
lonija paminėjo savo Estų Evan
gelikų Luteronų bendruomenės 
20-ties metų sukaktj. Sukaktis 
buvo paminėta pamaldomis Evan
gelikų bažnyčioje, av. Rio Bran
co, 43, kurias pravedė estų pasto
rius atvykęs iš Buenos Aires ir 
Brazilijos Evangelikų federacijos 
pirmininkas. Lietuviams atstova
vo kun. Pr. Gavėnas.

Antrą Velykų dieną Lietuvoje 
mirė kun. EUGENIJUS SABA
LIAUSKAS, salezietis, Pagirių kle
bonas. Čia jis išklebonavo 30 me
tų.. dirbdamas tarp keturių tuks
iančių tikinčiųjų.

Jau keli metai nuo persidirbi- 
mo negalavo širdies nusilpimu; 
prieš porą metų Ukmergės ir Vil
niaus ligoninėse išgulėjo apie pus
antro mėnesio. Paskutiniu metu 
atrodė kiek sustiprėjęs ir vis tebe
ėjo klebono pareigas. Dar praeitą 
Gavėnią keletoje aplinkinių para
pijų bažnyčių vedė rekolekcijas ir 
kitose talkininkavo išpažinčių 
klausyme. Tačiau prieš praeitas 
Velykas, matyt persidirbo, pora 
dienų ir naktų pas save klausyda
mas išpažinčių ir atlikdamas rezu- 
rekcijos apeigas — ir širdis supasa- 
vo.

Broliui pirmą kartą iš Ameri
kos apsilankius Vilniuje, jis jam 
rodė, kokie randai yra like nuo 
mušimo bizūnais ant nugaros ir 
ant šlaunų ir pasakojo kiek jj pri- 
terorizavo tardydami naktimis rū
siuose, pildami prievarta gerti sa- 
magoną ir šaudami būk tai j jj ir 
pan.

Literatūros Būrelio susirinki
mas jvyks balandžio 29 d., 20 
vai. pas pp. Alf. ir Rosą Petraičius, 
rua Nova York 28, apto. 32, Su
maré. Telef. 65-3286.

SKAITYTOJU DĖMESIUI

Kai kurie ML-vos skaitytojai 
kartais negauna, arba pavėluotai 
gauna ML. •

Administracija užtikrina, kad 
ML yra išiuntinėjama VISIEMS 
užsisakiusiems paštu antradienio 
priešpietėj.

Reikia protestuoti vietiniame 
pašte dėl laikras’čio nepristatymo.

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

J. ERETAS

i Í
MALDA UZ LIETUVĄ j

Į Í
j Dieve, pažvelk Į Lietuvą, šiandien einančią skaudžiu kryžiaus keliu, teatneša | 
j ši sunki dalia ne pražūtį, o tautos prisikėlimą. Per nusikaltimų debesis tepa- |

siekia Tave, dangiškasis Tėve, mūsų atsiprašymo balsas, nes sunkūs nusikal- j 
timai it pančiai geležiniai prislėgė mūsų tautą. Daugelis jos vaikų nebemato ; 
Tavęs ir savo amžinojo tikslo. Tepraeina greičiau ta kančios taurė pro mūsų tautą.

j Kol Tu. Viešpatie, pasilenksi prie savo kenčiančių vaikų, padėk kantriai ir ištver- Į 
j mingai pakelti priespaudos naštą, kuri temdo mums saulę ir skaudina širdį. | 
Í To prašome per Kristų, musę Viešpatį. Amen. |

i i
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nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.
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