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Įpėdinį pasitinkant
Seniau buvo keliamas klausimas: ką lietuvių tauta turi
pasirinkti — Maskvą ar Romą? Vieni manė, kad geriau
sias ir tautai naudingiausias pasirinkimas yra Maskva, kiti
pasisakydavo už Romą ta prasme, kad ji yra katalikybės
centras ir aplamai Vakarų kultūros atstovė. Istoriniai įvy
kiai betgi taip susiklostė, kad rinktis nereikėjo — Maskva
pati atėjo, užgrobė Lietuvą, tautą pavergė ir atnešė prie
vartinę religiją — ateistini marksizmą. Roma liko nepasie
kiama, išskyrus gana retus vyskupų, vyskupijų valdytojų,
kunigų vizitus. Bet tai fizinė pusė. Dvasine prasme tautos
masėms Roma, išskyrus maskvinės religijos nešėjus, visdėlto liko daug artimesnė. Jei Maskva tautos sąmonėje
pasidarė vergijos centru bei simboliu, tai Roma išliko
laisvės žibintu, skleidžiančiu ne tik Dievo žodį, bet ir lais
vės spindulius. Tiesa, Roma praeityje nevisuomet deramai
suprato lietuvių tautos aspiracijas, bet su jų tautinės sąmo
nės stiprėjimu didėjo ir Romos, t.y. Vatikano dėmesys bei
palankumas. Jei iki šiol Lietuva būtų išlikusi nepriklau
soma, tai ir jos pozicija Romoje būtų nesilpnesnė, kaip ki
tų kraštų. O ir dabar, turint Lietuvai gana silpną tarptau
tini statusą, Roma yra išlikusi gana palanki. Tai ji yra ne
kartą parodžiusi įvairiais mostais. Yra pagrindo manyti,
kad ateityje Romos dėmesys Lietuvai didės ryšium su per
sekiojimais ir herojine lietuvių kova.

YŠIUM su naujo popiežiaus Jono-Pauliaus 1 atėjimu
pasaulio dėmesys nukrypo į jį. Sužiuro ir lietuvių
kakys ne tieš iš smalsumo, kiek iš rūpesčio. Jeigu
daugeliui kitų tautų popiežiaus įvesdinimo iškilmės buvo
tik įdomi iškilmė, tai lietuviams ji buvo proga klausti sa
ve: ar naujo popiežiaus atėjimas reiškia ir naujos vilties
pradžią? Iškilmėse dalyvavo ir atstovai iš sovietinių kraš
tų. Ar tai ženklas, kad ir Lietuvoje sumažės varžtai? Grei
čiausiai tai buvo tik politinio pobūdžio mostas, neturįs gi
lesnės prasmės, tačiau jis rodo, kad ir sovietiniuose kraš
tuose popiežiaus autoritetas respektuojamas, nes turi tarp
tautinį pripažinimą. Žinoma, tas pripažinimas yra minimalinis, tačiau evoliucijos keliu gali vesti prie jo stiprėjimo ir
didesnės religijos laisvės. Jei tokia evoliucija imtų ryškėti,
lietuviams būtų pagrindo tikėtis ne tik didesnės religijos
laisvės, bet ir valstybinės. Bet tai tolimos distancijos lini
ja, kuri kol kas tėra mūsų visų troškimas, šiuo gi metu
mums turėtų rūpėti pirmieji žingsniai, būtent, kad popie
žius būtų tinkamai informuotas apie tikrąją būklę okupuo
toje Lietuvoje. Tai nėra visai paprastas dalykas, nes in
formacija iš sovietinių kraštų ateina Romon dažnai falsi
fikuota, valdinių cenzorių patvarkyta. Dėlto Vatikano par
eigūnai kartais nesiorientuoja, būna suklaidinti. Tokios in
formacijos netrūksta ir iš Lietuvos. Dėlto atsakingiems
lietuvių dvasiškiams ir išeivijos viršūnėms reikia būti
apdairiems.
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IEN TIK informacijos, žinoma, neužtenka — reikia
iš naujo kelti tuos religinius lietuvių reikalus, kurių
sprendimas priklauso nuo popiežiaus autoriteto. Visų
pirma — laisvės reikalas. Aišku, popiežius negali panaikint; ’ovietinėc ' unacijos. Ket savo autoritetu g?’ ^Įsidėti

V

prie jos sušvelninimo ir eventualiai prie laisves atgavimo.
Dėlto reikėtų j tai nuolat kreipti popiežiaus dėmesį. Ant
ra, nors Lietuva okupuota, bet religiniai reikalai daugiau
ar mažiau yra tvarkomi. Iki šiol nesutvarkytas Vilniaus
vyskupijos reikalas — ji tebėra, pagal seną patvarkymą,
priskirta Lenkijos bažnytinei provincijai. Tai nenormali
padėtis, favorizuojanti lenkus. Be to, tokia nenormali būk
lė sunkina Vilniaus vyskupijos valdymą. Vilniuje, kaip
Lietuvos sostinėje, turėtų gyventi lietuvis vyskupas, valdąs
šią vyskupiją. Trečia, naujasis popiežius turėtų žinoti, kad
lietuvių reikalai dabartinės Lenkijos valdomose žemėse
nėra sutvarkyti, kad II Vatikano santarybos nutarimai,
liečią gimtosios kalbos vartojimą, nevisur respektuojami.
Tokia būklė yra pvz. Seinuose. Kadangi lenkų dvasiškiai
nevykdo visoje pilnumoje apaštalinės misijos, turėtų įsi
kišti popiežiaus autoritetas. Pagaliau su naujo popiežiaus
atėjimu ir lietuvių išeivija turėtų iš naujo peržiūrėti savo
pozicijas, jas sustiprinti ir rimtai susirūpint savo moraline
bei religine problematika. Jos balsas turėtų būti stipriau
girdimas ir Lietuvos reikalų sprendime.
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V ardan tos Lietuvos vienybė
težydi!
Mūsų kova teisinga ir šventa
Mes nugalėsimi
TAUTIEČIAI, PATRIOTAI,
POLITINIAI EMIGRANTAI,

Nacionalinis Liaudies Frontas,
paskelbęs savo kovos programą
(minimum ir maksimum) 1974
metais Lietuvoje, 1975 metais
laisvame užsieny, dar kartą krei
piasi į visas Lietuvos emigraci
jos galvas, laikraščių redaktorius
ir bažnyčių dvasinius vadus,
VLIKą, Altą ir buvusios Lietuvos
Respu bl ikos oficialus pa rei gū
nus-konsulus su giliausiu prašy
mu paskelbti NLF deklaracijas,
proklamacijas, atsišaukimus ir po
litinius biuletenius laisvuose Va
karuose per spaudą ir laisvas ra
dijo stotis: Laisvę, Laisvą Euro
pą, Amerikos Balsą ir kitas.
BROLIAI IR SESERYS,

Si neeilinė NLF deklaracija, iš
leista vadinamosios Tarptautinio
proletariato solidarumo šventes
proga, yra skirta visiems Lietuvos
piliečiams, gyvenantiems paverg
toje Tėvynėje ir laisvuose Vakarų
kraštuose. Mes kreipiamės i (Lietu
vos žemės ūkio ir Fabrikų darbi
ninkus ir dabartinės inteligenti
jos atstovus, įstaigų ir įmonių tar
nautojus, į visus tarybinius piliečius-lietuvius, kuriuose dar dega
lietuviško patriotizmo ugnelė,
prisidėti prie mūsų kovos už na?ionalinę laisvę ir .politinę nepri
klausomybę, kuri šiuo labai sun
kiu musų tautos gyvenimo mo
mentu yra ne beviltiška, bet ža
dinanti ir daug žadanti, jed mes
visi laiku ir sąmoningo tikslo'
siekdami prisidėsime prie ftos ko
vos, teisingos ir šventos, vedan
čios į mūsų visų bendrą tikslą
—prarastos valstybės atstatymą,
Laisvos Nepriklausomos Liaudies
Lietuvos sukūrimą.
Nesvarbu,
\ad sovietinis imperializmas, (pa
siekęs savo kulminaciją tarptau
tinės politikos srityje, naudoda
mas visas politines machinaci' jas; įskaitant detentę ir kitus va
dinamuosius atoslūgio ' plyšius,
grasina visam laisvam -pasauliui,
bet mes ešame įsitikinę ir neabe
jojame, kad ir Jis eina suirimo

linkme, turint galvoje TSRS vi
daus padėtį, kur visos nerusų so
vietinės tautos veda pasipriešini
mo kovą dėl tautinės laisvės,
identiškumo ir politinio suvere
numo (Pabaltijys, Ukraina, Kau
kazas).
PILIEČIAI,
Nepamirškite, kad šiandien
kaip niekada vyksta visų nelega
lių grupių ir organizacijų konsoli
dacija ir jungimasis ir tai vieny
bei pasiekti galimybės vis didėja
ir didės. Šiuo metu reikalinga
efektyvesnė Centro koordinacija,
ir tuomet laisvės galimybės dar
,padidės: kreipdamiesi į tikrus ko
vos draugus, gyvenančius JAV,
Kanadoje, Anglijoje ir kitose Va
karų valstybėse, mes prašome jų
tik dvasinės-moralinės paramos, —(paskelbti mūsų informacijas,
kurių tikslas suformuoti Lietuvos
viešąją nuomonę, statant į 'pir

mą politinės dienotvarkės punk
tą Lietuvos valstybės atstatymą
ant laisvų demokratinių pagrin
dų. NLF jau dabar nori pabrėž
ti, kad ateities Laisvos Lietuvos
valdyme galės dalyvauti visa ko
vojusi už laisvę lietuvių tauta,
sudariusi koalicinę vyriausybę,
kurios sudėtin įeis tie laisvai rink
ti Lietuvos
piliečiaif kuriems
laisvės ir tiesos idealai bus bran
gesni už visas materialines ver
tybes. NLF, o taip pat jo sąjun
gininkai: Lietuvos Laisvojo Demo
kratinio Jaunimo Sąjunga (eg
zistuojanti seniai) ir Lietuvos Pa
triotų Sąjunga, gimusi Vilniuje
1970 metais, dabar jau pereina
į aktyvų ideologinį puolimą kul
tūrinio, nacionalinio ir politinio
fronto baruose.
Pabuskite ir stokite į LLDJS,
kuri stovėjo ir stovi nacionalinio
jaunimo pirmose gretose, vesda
ma jus į laisvą ateitį, į tautinį
atgim?rną, į nepriklausomos vąls-

tybės atstatymu. NLF -apeliuoja
į komjaunimo lietuvišką dvasią
pareikšdamas, kad laikas j uotu
Lietuvos komjaunime, mesti sve
timus lietuviams BLKJS bilietus,
automatiškai pereinant į Lietu
vos Laisvojo Demokratinio Jauni
mo Sąjungą, kurios programa pa
triotiniam Lietuvos jaunimui jau
žinoma. Nors LLDJS dabar yra
dar nelegali, tačiau bręsta sąly
gos, ir netolimas laikas, kai ;
bus legalizuota, nes tos organiza
cijos programiniai punktai ei n*
kartu su humanizmo, laisvės ir
Žmogaus ir Piliečio Teisių Dek
laracijos dvasia, o taip pat jie
neprieštarauja L Brežnevo sovie
tinės konstitucijos paragrafams,
kalbantiems apie TSRS piliečių
laisves, kurios praktikoje (nepai
sant Helsinkio ir Belgrado nu
tarimų šiuo klausimu) nėra pil
nai įgyvendintos visoje Tarybų
Sąjungoje.
Lietuvos komunistai,

Žinokite, kad jūsų priklauso
mumas TSKP (Tarybų Sąjungos
I komunistų partijai) nėra garbės
' ir pasididžiavimo reikalas. Tar
naudami svetimos imperialist)
nės valstybės partijai, jūs išduo
date savo tautos nacionalinius
interesus. NLF esmėje nepasisa
ko prieš komunistinę ideologiją
kaip tokią, bet pasisakė ir visuo
' met pasisakys prieš svetimą mū

Jungtinio Amerikos Baltiečių Komiteto vadovybė. Iš kaires: Amerikos Latvių Sąjungos pirm. JANIS R1EKSTINŠ.
Amerikos Estų Tautinės Tarybos pirm. JUHAN SIMONSON, Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. BOBELIS
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Gauta tikrų žinių, kad viename siaurės Sibiro koncentracijos
lageryje yra dar gyvas Justas GIMBUTAS (vienas iš miš
ko brolių). Jis buvęs nuteistas 25 metams, per eilę kalėjimų pasie
kė šiaurės Sibirą. Iškalėjus 25 metus, buvo pridėti kiti 5 metai,
būk tai už pasikėsinimą pabėgti. Iš tų penkerių metų jam likę dar
du. Yra pavojus, kad ir po šių 5 metų jis nebus paleistas. Komu
nistai pavartojo visokius pažadus ir tortūras, kad užverbavus šni
pinėjimui, bet jo nepalaužė. Ne labai seniai Naujųjų Metų sutiki
mo vakarą visus kalinius suvarius j atatinkamą patalpą-salę, Jus
tas Gimbutas staiga išeina į kalinių priekį ir pareiškia turįs ypatin
gą pranešimą. Kalbėjo maždaug sekančiai: ' Kas šiame popieryje
parašyta, tai parašyta tikru mano krauju. Aš, Justas Gimbutas, pa
reiškiu, kad jokios tortūros nepalauš mano ištikimybės Jėzui Kris
tui ir Lietuvai’.
Čia pat sargų sugriebtas, buvo labai sumuštas ir gavo šešis mė
nesius karcerio. Dabar jo sveikata esanti labai silpna. Laisvo pasau
lio lietuviai prašomi jam rašyti adresu: Justas GIMBUTAS,Moskow, USSR, 5110/ 1ZH.
Laiškus siųsti tik apdraustus su gavimo parašu, nes paprastu
paštu siunčiamų laiškų kaliniai paprastai negauna.

FRONTO DEKLARACIJA

sų tautai ideologiją, primestą
mums, lietuviams, visiems pabaltiečiams, smurtu, jėga ir aneksi
ja. Nacionalinio Liaudies Fronto
Generalinis Štabas konstatuoja,
kad naujas tautos pabudimas po
ilgos ginkluotos partizaninės re
zistencijos (partizaninio pasiprie
šinimo), prasidėjęs postalininiame periode, ypač po 1972 metų,
o dar labiau po 1977 metų spa
lio įvykių Vilniuje, yra toks di
delis ir akivaizdus, jog ir jums,
vadinamieji lietuviški komunis
tai, laikas atsisukti pilnai, visu
veidu į savo tautą, kitokiu at
veju jūs galite būti pasmerkti.
Neužmirškite, kad lietuvių tauta
ir be jūsų pasieks pergalę ir iš
sikovos valstybinę laisvę, bet ką
darysite tada jūs? Nejaugi drįsite nueiti su priešais? Argi jūs vis
dar tikite sovietinio internaciona
lizmo šūkiams ir pasiliksite su
jais, užmiršę savo tautos, savo
nacijos šventus laisvės siekimus,
dėl kurrtį mūsų didvyriška tau
ta sumokėjo tūkstančių gyvybių
krauju. NLF siūlo Lietuvos ko
munistams tuoj pat peržiūrėti
pozicijas, vedančias juos į tautos,
į Tėvynės išdavystės
prarają.
NLF, stovėdamas darbo žmonių

čia ir siūlo visiems komunistams,
aktyviems sovietinės administra
cijos rėmėjams, nedelsiant pereiti
į nacionalinės vienybės platfor
mą, kurios vienintelis —pagrin
dinis —tikslas nuvesti lietuvių
tautą, be politinių, socialinių ir
religinių skirtumų, į laimingą,
laisvą ateitį, sukuriant Lietuvos
Liaudies Respubliką Baltijos vals
tybių sąjungos rėmuose vieningo
je laisvoje ateities Europoje. Ge
gužės pirmosios proga mes nori
me pareikšti, kad ši tarptautinė
darbininkų šventė, kurią pripa
žįsta ir NLF, Maskvos paversta
į prievartinę civilinę ir karinę
demonstraciją, netarnauja jokios
liaudies ar tautos interesams. Ji,
ta proletarų šventė, dabartinėje
Maskvos interpretacijoje, tarnau
ja darbo žmonių sąmonei slopin
ti, kad užmigdytų lietuvių ir ki
tų tautybių, net socialistinių ša
lių —TSRS satelitų nacionali
nius jausmus.

NLF siūlo gegužės pirmosios
šventę paversti Taikos ir Laisvės
Pavasario švente, nešant taikin
goje demonstracijoje sekančius
lozungus: Mes turime teisę į ap
sisprendimą, nacionalinę laisvę
ir tautinės laisvės pozicijose, kvie 1 ir politinę nepriklausomybę. Mes

BOMB \ NĖR VIE
Ekskavąluriiiinkas Brunius Saba
liauskas, žemkase lygindamas Ne
ries šlaitą prie V i bliaus pedagoginio
instituto pei \orj statomam tiltui,
užgriebė 250 kg bombą Atsiųstieji
kariškiai nusta,e. kad ši nesprogusi
bomba prieš geras tris dešimtis me
lų Nerin buvo išmesta iš vokiečių
bombonešio. Detonatorius buvo pui
kiai issilaikęs Bomba galėjo sprog
ti kiekvienu nmtu. Ji buvo laimingai
•ixf/la uzmiestin ir ten susprogdin-

; už Lietuvos, Latvijos, Estijos vals
tybių atstatymą. Mes už visų taui tų nepriklausomybę, teritorinį in
tegralumą ir suverenitetą.

NLF skelbia birželio 15 lietu
vių tautos (Pabaltijo tautų) Tra
gedijos Diena — Visaliaudine
Gedulo Švente (organizuojamas
darbo boikotas), primenant sovie
tinei LTSR administracijai, kad
lietuvių tauta tebetęsia .politinę
kovą dėl laisvės, nepripažindama
dabartinio status quo, kurį įstaty
miškai ignoruoja ir kai kurios
laisvosios vakarų valstybės, ku
riose iki šiol veikia Lietuvos Res
publikos atstovybės ir konsula
tai.
NLF prašo visas emigracines
organizacijas organizuoti de
monstracijas, nukreiptas
prieš
TSRS oficialias įstaigas visuose
laisvuose Vakaruose. NLF pagei
dauja, kad laisvos radijo stotys
dar kartą paskelbtų jo programą
(jau skelbtą 1975 metais), o taip
pat šią deklaraciją estų, latvių,
lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių,
vokiečių, prancūzų, ispanų ir ang
lų kalbomis. NLF Genštabas (patriotinis-intelektualinis branduo
lys) žinomas studentijos ir inte
ligentijos masėse, su nemažu ko
votojų tinklu visoje respublikoje
ir už jos ribų, yra plati visaliau
dinė organizacija, kuri paskuti
niu metu užmezgė naujus bend
radarbiavimo ryšius su Lietuvos
Katalikų Susivienimu ir lietuviš
kojo “samizdato” Aušros leidė
jais.
NLF vadovaujasi VLIKo ir
ALTos nutarimais ir prašo jų pa
galbos informacijos srityje, nes
be bendros politinės koordinaci
jos, žinant KGB represines gali
mybes, konspiracinis ir nelega
lus darbas yra gana sunkus. Gen. štabas siūlo visoms užsienio po- litinėms organizacijoms sustiprin
ti politines demonstracijas ry
šium su N. Sadūnaitės ir V. Pet
kaus izoliacija, kalinant juos ir
kitus naująi suimtuosius intelek
tualus ir kunigus lageriuose, ka
lėjimuose ar Vilniaus KGB izo, liatoriuje. NLF Genštabas 1978
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ta. Naujajame Vilniaus Baltupio ra
jone statybininkai aptiko prieštan
kinę miną, kuri taip pat laimingai
buvo likviduota, šia proga ekskavatorininkas B. šabanauskas pasakoja,
kad šakių rajone jam teko susidur
ti su daugeliu patrankų sviedinių, o
vienoje kūdroje buvo rastas visas jų
sunkvežimis. Vienas jo bičiulis trak
torininkas. ten užvažiavo ant minos.
Sprogimas pusiau perskėlė trakto
rių. bet nesužeidė traktorininko.

metų balandy įsteigė Vyriausią
jį Ryšių Komitetą (VRK) iš tri
jų atstovų (speciali konspiracinė
grupė: du atstovai iš Lietuvos,
vienas NLF narys iš laisvojo už
sienio). Tos grupės tikslas pa
laikyti ryšius su užsieniu ideolo
ginio bendradarbiavimo prasme.
‘ kad būtų koordinuojamas nacioi nalinis darbas, tautinis laisvės
, judėjimas pavergtoje Tėvynėje.
Tegyvuoja Lietuvos Nacionali; nis Liaudies Frontas, visų nacio' nalinių ir. pasipriešinimo jėgų
i įkvėpėjas ir organizatorius.
Tegyvuoja Lietuvos, Latvijos ir
Estijos kovojančių tautų broliška
vienybė dabar ir stipri politinė-karinė santarvė ateityje.
Tegyvuoja lietuvių ir visų Bal
tijos ir Lenkijos tautų draugystė,
siekiant ateity to sąjungos suartė
jimo, sprendžiant buvusios Prū
sijos, dabar RSFSR srities-kolonijos, klausimą, kuri, pagal Lietuvos
Patriotų Sąjungos programą, turi
priklausyti būsimos Lietuvos vals
tybės jurisdikcijai, kad būtų am
žiams likviduotos rusų ir vokie
čių imperialistinės užmačios etni
nėje Baltų teritorijoje, paverčiant
Karaliaučiaus miestą Taikos ir
Draugystės miestų tarp lenkų-lie
tuvių ir vokiečių.
Tegyvuoja demokratinė, tai
kinga ir suvienyta Vokietija su
sostine Berlyne be JAV ir TSRS
armijų junginių joje.

Tegyvuoja laisva demokratinė
socialistinė Rūsija, atsisakiusi sa
vo imperialistinės politikos (nau
dotos istorijos bėgyje) Suomijos,
Pabaltijo, Lenkijos, Ukrainos,
Kaukazo ir kitų tautų bei valsty
bių atžvilgiu.
Tegyvuoja laisva ukrainiečių
tauta, vedanti ilgametį naciona
linį judėjimą dėl Nepriklauso
mos Likrainos sukūrimo.
Tegvuoja taika bei tautų ir
valstyybių sugyvenimas Europoje
ir visame pasaulyje.
LIETUVOS NACIONALINIS
LIAUDIES FRONTAS
(GENERALINIS ŠTABAS)
Vilnius, 30.04.1978

4

M ŪSU TIE TU VA

4

wa

NR. 38 (1573) 1978.IX.28

TIESA IR GYVENIMAS 'w*sk*
kvėpimo ritmą. Tai tinkamas ir Rožančiui
kalbėti būdas.

MARMA, ROŽANČIUS IR MŪSŲ LAIKAI
Šis, spaliu, mėnuo yra Rožančiaus mėnuo.
Rožančiaus kalbėjimą spalio mėnesį įvedė
Popiežius Leonas XIII praeito šimtmečio
gale. Dabartinė Rožančiaus kalbėjimo for
ma paplito 16-me amžiuje, o pradėtas jis
plačiau kalbėti 13-rpe šimtmetyje.
ŠV. DOMININKAS tuo laiku, oačios Die
vo Motinos apreiškime paragintas, pradėjo
olačiai Rožančių skelbti ir kalbėti su tikin
taisiais kovoje su albigiečiais. Albigiečiu
sekta tąsyk buvo stipriai papūtusi Pietų
P'ancúzijoje. Daug jų atsivertė, atšalusieji
atsigavo ir sužydėjo katalikiškasis gyveni
mas diduomenėje ir liaudyje.

Rožančiaus brolijų nariams uolai kalbant
Rožančių, krikščionys nugalėjo turku laivy
ną prie Lepanto (1571) ir prie Buddos,Veng
rijoje 1716 metais. Buvo įvesta Rožančiaus
šventė (1573). Taip Marijai padedant, buvo
galutinai pašalinta žiauriųjų turkų vergovės
Spalio menesi kalbėkime kasdien š'r. Rožančių,
grėsmė Europai.

19-me šimtmetyje laisvamanybė, bedie prašydami lailos pasauliui
vybė ir masonerija buvo labai madoj Vak. ir laist ės mūsų parergtaiai tėvynei.
Europos šviesuomenėj ir miesčionijoje. Ta
Apmąstyti Rožančiaus paslaptį, mažai gi
da pop. Leonas XIII enciklika "Adiutricem
kreipiant dėmesio j žodžius — tai labai na
populi — Liaudies Padėjėja" jvedė Rožan
tūralus būdas. Atmintimi ir viazduote prisis
čiaus kalbėjimą spaliu mėnesį bažnyčiose,
tatyti tą išganingą įvyk), dvasia dėkoti, pra
vienuolynuose ir šeimose. Ir katalikybė inte
šyti Mariją T garbinti Tėvą, Sūnų ir Šv. Dva
ligentijoje pradėjo vėl atsigauti, stiprėti.
sią.
Mūsų laikais nukrikščionėja jau net liau
Kalbėti bangos būdu. Tas pats, tik kiek
dis. Keliamas klausimas: ar Prancūzija jau
pakeistas būdas yra kalbėti, kiekvieną Sveine misijų šalis? Tas pats klausimas keliamas
kamariją ir Tėve mūsų kylančia ir nusilei
ir kituose kraštuose. Gydytojų apskaičiavi
džiančia savo balso banga, kaip jūros vande
mu, kiekviename didmiestyje priskaičiuoja
nio kylančia ir nusileidžiančia banga: iki
mi milijonai abortais mužudytų kūdikiu. Vis
„tavo Sūnus Jėzus", kylančia, o sekančią da
labiau didėja žmogžudybiu skaičius. Ju
lį silpnėjančia banga.
kraujas šaukiasi dangaus keršto. Sekmadie
Kitiems labai padeda „bangos viršūnėje"
niai nešvenčiami — vos 2 - 10°/o eina Mi
pridėjimas paslaptį ar prašymą išreiškiančių
šių bažnyčion. Ir veikia gerai organizuota,su
keliu žodžiu, ovz"... Sūnus Jėzus, pašventi
jokiomis priemonėmis ir aukomis neskai
nąs šv. Elzbietą... už mus paaukotasis..," ir
tanti bedievybė, vadovaujama milžiniškos
1.1. Taip yra pataręs daryti žinomasis dva
ateistinės komunistų partijos ir gudriai įtai
sios vadas šv. Liudvikas de Monfort. Vokie
gojama šėtono.
čiai katalikai prijungia tuos paslaptį prime
Be to, visai žmonijai gręsia pražūtis, jei
nančius žodžius ir bendrai kalbėdami Ro
kiltų III-sis Pasaulinis karas, baisusis atomi
žančių net ir bažnyčioje.
ms karas. Pagal žinovu nuomones sovietai
«taip pat ir kinai) nei kiek nelauks pradėti
g kai bus reikiamai apsiglinklavą ir tikri jo
laimėjimu.
Taigi ir musų laikais yra daug stipriu aks
tinų sauKtis gerosios Motinos Marijos, galin
gosios Dangaus Karalienės pagalbos ir užta
rimo, dažnai pavieniui ir grupėmis kalbant
Rožančių.

GERAS ROŽANČIAUS KALBĖJIMAS
susitinka su kliūtimis ir reikalauja kiek pa
stangų. Mat, tas vis kalbėjimas 10 Sveika
marijų dažnai daug kam pasidaro, monoto
niškas, pasirodo labai vienodas. Be to Ro
žančių kalbant reikia apmąstyti tą ar aną
Kristaus ir Marijos gyvenimo paslaptį, buvu
sj išganingą įvykį.
Tačiau tos kliūtys yra palygint nesunkiai
nugalimos gerų pastangų. Reikia ypač susiras
ti sau tinkamą Rožančiaus kalbėjimo būdą.

Trumputis paskaitymas ar pasakymas apie kiekvieną paslaptį, pristatęs įvykį ir išreiškiąs jo dvasinę prasmę labai padeda, ypač bendrai kalbant Rožančių. Gera yra Svei
kamarijų kalbėjimą pertraukti ir pora žo
džių prisiminti paslaptį ar prašymą, pavz.
"Marija, išmleski visiems — ar jiem - aukos
dvasios... Šv. Dvasios dovanų"... Ar po kiek
vienos ar keletos paslapčių pridėti: "Jėzau ,
atleisk mums mūsų kaltes, išgelbėk mus nuo
pragaro ugnies, nuvesk visas sielas į dangų,
padėk sieloms, labiausiai reikalingoms Tavo
pagalbos", kaip Marija sakė vaikučiams apsi
reiškimuose Fatimoje; Ar "Nekaltai pradė
toji Marija, išklausyki mus, kurie šaukiamės
Tavo pagalbos" ar panašūs.

Ritmiškas kalbėjimas/Dvasios vadovai la
bai pataria kalbėti lūpines maldas iš lėto.
Šv. Ignacas savo „Būduose melstis9 skatina
jas kalbėti ritmiškai; pagal įkvėpimo ar iš

Kalbėti labai lėtai ir su pauzėm Rožan
čių Marija pamokė mergaites Garabandal ap
sireiškimuose (1961-65 m.). Yra net įrašyta
juostelėn, kaip dvi iš tu penkių mergaičių
Conchita ir Jacintą, apsireiškimo ekstazėje
balsu kartojo žodžius taip, kaip Marija jas
mokydama pirma kalbėjo, būtent: Sveika
Marija----- Malonės pilnoji - - Viešpats su
tavimi tu pagirta tarp moterų — ir pa
girtas tavo - - - Sūnus Jėzus - - - užtrukdavo
20 - 24 sekundes. (Antrąją dalį balsiai kalbė
jo visi dalyviai). Toks lėtas kalbėjimas ir
pauzės įgalina dvasią „pagalvoti' (Marija
apsireiškime nesakė apmąstyti), atkreipti
dėmesį j žodžius ir nejučiomis įdėti į juos
savo nuostabą, užuojautą, pasitikėjimą, pra
šymą, intenciją...

Tai labai lengvas ir geras būdas, įgalinąs
išvengti išsiblaškymu. Tik jis reikalauja aiš
kaus nusistatymo - „kalbėti Rožančių", o
ne „atkalbėti Rožančių". Nesvarbu atkal
bėti visą Rožančių, bet gerai, pamaldžiai kal
bėti Rožančių jam skiriamu laiku. Gerai kai
bedamas Rožančių, tikintysis tikrai Dievą
oagarbins,.Mariją pašlovins, bus verias išklau
symo, jaus paguodą ir įtaką savo gyvenimui.
Kiti vaisiai. Taip tikrai nuoširdžiai kalbėda
mas Rožančių, pvz. jo Sopulingąją dalį, ne
jučiomis jis pajus atgailos dvasią, norą pasi
taisyti, atsiteisti V. Jėzui už savo ir kitų įžei
dimus, permaldauti teisingąjį Dievą, labai
prašyti Šventosios Marijos motiniško užta
rimo, maldos už nusidėjusią sielą, šeimą gi
minę, žmoniją...

O tai yra tai, ką V. Kristus skelbė:"Atsi
verskite. Darykite atgailą; kitaip visi pražū
site." Arba ką Marija apsireiškimuose Fati
moję paskelbė: "Mano Sūnus yra perdaug
jžeidžiamas. Darykite atgailą... Kalbėkite
Rožančių ... Pasiaukokite Nekaltajai mano
Širdžiai".
Kaip Naujųjų amžių pradžioje, taip ir mū
su laikais mylinčiai gailestingajai Dievo Mo
tinai, galingajai Rožančiaus Karalienei,nėra
negalima išmelsti iš savo Sūnaus netikinčių,
atšalusiu ar nuklydusių sugrąžinimo j Dievą
garbinančiu tikinčiųjų bendruomenę ar padėt
nugalėti baisųjį krikščionių ir visos žminijos
priešą.

Tik reikia, kad tikintieji žmonės to nore
tų, kad būtų Josios prašoma kalbant Ro
žančių, kad būtų oakankamas skaičius Die
vo garbintojų ir Marijos mylėtojų. Reikia
tik prisiminti Abraomo užtarimą paleistuvingų Sodomos ir Gomoros miestų. Bet juo
se nebuvo nei 10 gerųjų... Stigmatizuotasis
kapucinas tėvas Pio, kartą klausiamas, yra
pasakęs: „Kai bus Mėlynosios Armijos na
riu tiek, kiek yra komunistų partijos narių
- Rusija atsivers..."

Tad Rožančiaus mėnesio proga tikintie
siems reikia iš naujo ryžtis priklausyti prie
tos Mėlynosios Armijos karių — Marijos ger
bėjų, mylėtojų, maldautojų pulku, kalbant
gerai, dažnai, prie kiekvienos progos nuošir
džiai Rožančių.

P. D.
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BRAZILIJOS lietuvių jaunimo sąjunga
c) žurnalistika - reportažas, aprašymas tikro įvykio, svarstymas ak
tualaus klausimo ir pan.
d) dvikalbė sritis: nemokantiems lietuviškai
— dalyvis parašo straipsnį savo krašto kalba (raši
nio turinys turi liesti lietuvišką temą — rašinys turi būti ne beletris
tinio bet žurnalistinio pobūdžio); autorius pasirūpina, kad kas nors
išverstu jo darbą į taisyklingą lietuvių kalbą.

TEMOS IR ILGIS
- dalyviai laisvai pasirenka temą ir rašinio ilgį
KUR IR KAIP SIŲSTI

— rašiniai turi būti mašinėle rašyti, naudojant kas antrą eilutę ant
kiekvieno lapo pažymėti slapyvardį, o į atskirą vokelį įdėti tikrą pa
vardą ir adresą, pažymėti amžiaus grupę ir rašinio sritį dvikalbės sri
ties dalyviai siunčia ir originalą «r vertimą, rašinius siųsti į būstinę:
"PLJS KONKURSAS0, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Canada
M6P 1 A 6 iki 1978 m. gruodžio 2 d.
VERTINIMO KOMISIJA

PUS RASINIŲ KONKURSAS

- komisiją sudaro trys akademikai: dr. R. Šilbajoris, dr. D. Valiūkė
naité, V. Mickevičius.
PREMIJOS

KAS GALI DALYVAUTI?
— Visų kraštų lietuvių jaunimas nuo 16 — 35 m. amžiaus, išsky
rus centrinės PLJS valdybos narius

16 - 24 m. — pirma premija kiekvienoj rašinių srity - $ 150.
antra premija kiekvienoj rašinių srity - $ 50.

AMŽIAUS SRITYS
- Konkursas padalintas į dvi dalis, pagal amžių: a) 16-24 m. b)

25 - 35 m . - pirma premija kiekvienoj rašinių srity - $ 200.
antra premija kiekvienoj rašinių srity - $ 75.

kanadiški doleriai

25- 35 m.

RAŠINIŲ SRITYS

a) beletristika - grožinė literatūra: apysaka, anekdotas, novelė ir
pan.
b) poezija - eilėraštis ar eilėraščių rinkinys

BROŠIŪRA
- PLJS paskelbs visų, dalyvių pavardes, kraštus ir rašinių temas.
Jei atsiras labai gerų rašinių ar eilėraščių PLJS juos išspausdins spe
cialioje brošiūroje, kuri bus platinama IV jaunimo kongreso metu.

ATSTOVAI! ULTIMO CHAMADO!
j

Domingo, dia 17 de setembro de 1978,
foi feita a 1a. reunião dos candidatos a "at
stovai' de caráter puramente informal,mar
cando o inicio dos trabalhos para o Congres
so Mundial da Juventude lituana a se reali
zar na Inglaterra e Alemanha.
Infelizmente temos um prazo a respei tar quanto à informação para a Comissão
organizadora na Alemanha quanto ao nde atstovai que enviaremos o que nos força
a delimitar um prazo para o manifesto dos
eventuais candidatos.
Tal prazo será fixado para o dia 1o de
outubro próximo, até no qual os interessa
dos deverão comunicar-se com os membros
da valdyba da Jaunimo Sąjunga ou então
telefonar para a séde deste jornal deixando
endereço e telefone.
Rogamos aos intermediários que .rece
bem este jornal passar imediatamente
a
noticia ao destinatário com fins a não atra
palhar o processo. ■>
Após o dia determinado iniciar-se-ão os
preparativos sendo impossível novas admis
sões.
Pedimos a todos os interessados que não
compareceram a 1a. reunião tomar as pro
vidências necessárias.
Vardan tos Lietuvos

ZIZAS - BLJS
j

.

NEMUNAS japonų festivaly

ATSTOVAI, PASKUTINIS ŠAUKIMAS!.
Rugsėjo 17 d. įvyko pirmoji neformali su
eiga KANDIDATŲ l ATSTOVUS. Tai pra
džia darbų Pasaulinio Lietuvių Jaunimo Kon
greso, kuris įvyks ateinančiais metais Euro
poj — Anglijoj ir Vokietijoj.
Kongreso Ruošimo Komisija Vokietijoj
reikalauja mūsų atstovų skaičiaus. Todėl tu
rime skubintis tuos ATSTOVUS nustatyti.
Norintieji būti kandidatais į atstovus iki
spalio 1 dienos turi susisiekti su BLJS-gos
valdyba ar per MŪSŲ LIETUVĄ (telef.273.
0338), duodami savo adresą ir telefoną.

Prašome IVTL skaitytojus tuojau perduoti
šią žinią jaunimui, kad nepasivėluotume su
reikalaujamu pranešimu.
Po nustatytos datos prasidės KONGRE
SUI PASIRUOŠIMAS - ir nebus galima įrašyti kitų kandidatų.
Todėl prašome visus, kurie domisi šiuo
reikalu, bet nedalyvavo pirmame posėdyje,
nedelsiant atlikti, kas reikalinga.

Vardan tos Lietuvos

Zizas, BLJS-gos pirmininkas
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ŠV. PRANCIŠKAUS
“TAIKOS MALDA’’
BENVENUTAS
RAMANAUSKAS, OFM

istorikų nuomonė
Nors vadinamoji šv. Pranciš
kaus “Taikos malda” puikiai ir
turiningai išreiškia šv. Pranciš
kaus Asyžiečio mintis ir dvasią,
tačiau yra bendra mokslininkų
nuomonė, kad ji nepriklauso
prie autentiškų šventojo raštų.
Kai kurie mokslininkai Europoj
bandė atskleisti tos populiarios
maldos kilmės pėdsakus.
Jos ankstyvoji kopija išspaus
dinta prancūzų tekste, monsin
joro Pons “Face a l’epreuve”
(išleista Paryžiuj 1917). Jis pri
stato maldą su šia pastaba: “Mal
da skiriama tiem, kurie rūpina
si geresniu rytojum. Ši senovinė
malda buvo Viliamo Nuka
riautojo testamente (Norman
Memento), kurio viena kopija
buvo įteikta popiežiui Benedik
tui XV
“Norman Memento” gali būti
dienoraštis, kurio kelios kopijos
(1897-98) yra nacionalinėj Pran
cūzijos bibliotekoj. Tačiau nė
viena iš tų dienoraščio kopijų
neturi “Taikos maldos”
P Willibrord (le message
spiritual de Saint Francois d’
Assise dans ses ecrits, Blois,
1960) rašo, kad jis matė “Tai
kos maldą” išspausdintą ant vie
no paveikslo, su pastaba kitoj
pusėj: “Ištrauka iš Norman Me
mento”. Gal būt, monsinjoro
Pons informacijos šaltinis buvo
panašus paveikslas. Jo pa
reiškimas negali būti patvirtin
tas, taip pat negalima teigia
mai atsakyti, jog ši malda buvo
Viliamo Nukariautojo (m. 1087)
testamente Vis dėlto galima
teigti, jog prancūzų tekste ji pa
sirodė 1917.
Būdinga, kad viena “Taikos
maldos” kopija buvo įteikta po
piežiui Benediktui XV (191422), kuris labai daug galėjo pa
gelbėti dėl I-ojo pasaulinio karo
paliaubų. Šv/Tėvas
ta
malda ir pageidavo, kad visur
būtų ji platinama.

Kas davė tai maldai titulą?
Nežinia. Tačiau ‘"Taikos mal
da” tapo priemone skelbti šv.
Pranciškaus taikos misiją pa
sauliui. Ji buvo išversta į daugy
bę svetimų kalbų. Jai beplintan t, viena ar kita jos mintis
buvo praleista ar neįtraukta. Tai
pastebėjo amerikiečių moksli
ninkas
pranciškonas James
Meyer. Jis teigia, kad New Yor

ke pirmą kartą šį malda buvo
panaudota 1946, kada arkivysku
pas Francis Spellman buvo
pakeltas kardinolu
“Taikos malda” lietuviškai
Lietuvių kalba pirmą kartą
nepilnas šios maldos tekstas
(vos keturios eilutės) pasirodė
Šv Pranciškaus Varpely, 1945
N r. 7. Nuo to laiko palaipsniui
vis plačiau ji rodėsi spaudoj
ir sklido visuomenėj.
Elizabetho, N.J., šv. Petro ir
Povilo lietuvių parapijos klebo
nas prel. M. Kemėžis 1955 buvo
išleidęs savo parapiečiam ka
lėdinius sveikinimus su spalvin
gu bažnyčios altorium, kartu ir »
su šv. Pranciškaus “Taikos mal
da”.
Tėv
Klemensas
Žala lis,
OFM, savo sidabrinį kunigystės
25 metų jubiliejų 1966 paminė
jo Šv. Kryžiaus bažnyčioj, Chicagoj, kukliai išspausdintu pa
veikslėliu su šv. Pranciškaus
“Taikos malda”.
Pirmasis lietuvių pranciškonų
Šv. Kazimiero kustoduos visuo
tinis susirinkimas, įvykęs Ken
nebunkport, Me., pranciškonų
vienuolyne 1971 kovo 3-4, buvo
užbaigtas
šv.
Pranciškaus
“Taikos malda”.
“Taikos malda” JAV
Jau Il-ajame pasauliniame
kare šv. Pranciškaus vardui daug
simpatijos reiškė Amerika. Jo
“Taikos malda” buvo skaitoma
kongrese, per radiją.
Yra išspausdintų gražių svei
kinimų su Betliejaus prakartėlės
vaizdais ir šv. Pranciškum. Gre
ta šventojo išspausdinti “Taikos
maldos” žodžiai bei Šventiški
linkėjimai.

Šv. Pranciškus prie prakartėlės.

ŠV. PRANCIŠKAUS TAIKOS MALDA

Viešpatie,
Padaryk mane savo taikos įrankiu:
Kur neapykanta, leisk man skleisti meilę;
Kur nesutarimas — harmoniją;
Kur skriauda — atleidimą;
Kur klaida — tiesą;
~
Kur abejonė — tikėjimą;
Kur nusiminimas — viltį;
Kur teisybė — šviesą;
Kur liūdesys — džiaugsmą.
O dieviškasis Mokytojau,
Leisk, kad ne tiek geisčiau būti guodžiamas,
Kiek pats kitus guosčiau;
Ne tiek suprastas, kiek kitus suprasčiau;
Ne tiek mylimas, kiek pats kitus mylėčiau.
Nes duodami gauname;
Save užmiršdami, save surandame;
Atleisdami laimime atleidimą;
Mirdami gimstame amžinajam gyvenimui.
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Jau eilė metų Šv. Klaros ligo
ninėj New Yorko mieste į pa
cientų valgiaraštį penktadie
niais įdedamas šv. Pranciškaus
pasveikinimas. Šventasis ištie
sęs rankas. Lyg aureolę sudary
dami, yirš jo galvos skrajoja
paukščiai. Kiek žemiau išspaus
dintas “Taikos maldos” tekstas.
Chicagos universitetas 1952,
suteikdamas mokslo laipsnius
baigusiem studijas, programos
lapuose buvo išspausdinęs ir šv.
Pranciškaus “Taikos maldą”.
Hyde Park, N.Y., vienoj mažoj
episkopalų bažnyčioj 1962 lap
kričio 10 įvyko Eleonoros
t
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Rooseveltienės pomirtinis mi
nėjimas. Ji savo testamente įrašė, kad būtų kalbama S v. Pran
ciškaus “Taikos malda”.
Kai pop. Paulius VI 1965
spalio 4 — šv. Pranciškaus šven
tėj atvyko į Yankee stadioną, 225
klierikai iŠ devynių New Yorko
kunigų seminarijų giedojo R.
Hunter paruoštą šv. Pranciškaus
“Taikos maldą” Kardinolas
Spellinanas vizitui prisiminti
popiežiui įteikė aukso medalio
ną. Viena medaliono pusė vaiz
duoja popiežių su jo herbu ir įrašu: “Pauliaus VI misija į Jung
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tines Tautas — 1965 *Ąwdio 4
Kita pusė vaizduoja JT rūmus su
herbu. Virš pastatų didelėm rai
dėm angliškai įrašyta “Taikos
maldos'’pradžia: “Viešpatie, pa
daryk 'mane savo taikos įran
kiu ..
Prieš atvykstant pop. Pauliui
VI į Jungtines Tautas, kompe
tentingi šv. Pranciškaus Žil
ojo ordino asmenys pasiuntė
Jungtinių Tautų pareigūnam
memorandumą, prie jo pridė
dami ir šv. Pranciškaus “Taikos
maldą”.
• DARBININKAS •
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mai apie mūsų žymiausią 19-to
amžiaus asmenybę, jo gyveni
mą, darbus, kovas ir kentėji
mus, apie jo epochą ir tolimes
nę bei artimesnę aplinką”.

e Jakštas
l. Istorijos tikrovė ir istorijos
■mokslas
Buvo laikai, kada istorijos
veikalai, atseit, pasakojimai apie
praeities įvykius ir žmones, bu
vo laikomi ne mokslu, bet lite
ratūriniais kūriniais, kaip roma
nai. apysakos, novelės, poemos
ar kitokie žanrai. ■ Literatūri
niai kūriniai buvo daugumas
viduramžinių kronikų, kurių
autoriai maišė visokius prasima
nytus dalykus, pasakas, legen
das su tikrais Įvykiais. Tik vė
lesniais. maždaug humanizmo
laikais imta skirti, literatūros
kūriniai nuo istorijos, kai šios
paskirtimi pradėta laikyti tik
rovės vaizdavimą-. Tada atsira
do ir 'šaltinių mokslas bei pagal
juos rašytos istorijos. Ilgainiui
susidarė net taisyklė, kad isto
rikui nevalia tvirtinti nieko, ko
negalima Įrodyti tiesioginiais ar
netiesioginiais šaltiniais.
Kai' istorija virto mokslu, li
ko sutapdinta su empiriniais
mokslais; manyta, kad ji turinti
vaizduoti istorinę, t. y. žmonių
gyvenimo tikrovę, kaip ir kiti
empiriniai, ypač gamtos, moks
lai Kaip gamtos mokslai vaiz
duoja tikrovę, kokia ji yra, taip
ir istorijos mokslo uždaviniu
laikytas buvusios tikrovės at
vaizdavimas. Manyta, kad isto
rikas turi aprašyti praeities gy
venimą visai taip, kaip gamti
ninkas ar kitų empirinių moks
lų atstovas aprašinėja reiški
nius. kuriuos patiria, ir išbando.
Ilgai nesuprasta, kad istorinė
tikrovė yra skirtinga nuo gam
tinių ar empirinių mokslų tik
rovės. nes ji nepatiriama. Ji yra
kadaise buvusi, bet jau dingusi
n palikusi kartais labai skur
džius paminklus, šaltiniais va
dinamus. Kartais net ir- tų ne
palikusi. Iš šaltinių ir kitokių
liudijimų ją istorikams žino
mais būdais stengiamasi “at
kurti”. Savaime suprantama,
kad ji negali būti atkurta visa
me savo sudėtingume. Įvairu
me daugeriopume. Joks istori
kas nors turėtų lakiausią vaiz
duote, giliausią istorinę nuovo
ka ir disponuotų gausiausiais
šaltiniais. — negalės atkurti
tikrovės, kokia ji iš tikrųjų bu
vo. Tad didžiojo istoriko L.
Ran kės jau pusantro šimto me
tu kartojamas posakis, mestas
io pirmame istoriniame veika| liuke, kur jis žybtelėjo savo ge, niįumi “kaip iš tikrųjų buvo’’
•vie <
eigentlm r;ewesen)

l i/.sA. V- t c )u.s Valant ms

neatitinka istorijos mokslo po
bodžio šis posakis kilo iš klai
dingos pozityvistinės istorijos
mokslo sampratos
Kai istorikas atkuria istori
ne tikrovę, jai uždeda ir savo
asmenines žvmes. Jis ją vaiz
duoja pagal savo pasaulėžiūrą,
turimas visuomenines pažiūras,
savo polinkius ir būdą. Taip
kiekvieno istoriko istorija yra
daugiau ar mažiau subjektyvi.
Bet tai nereiškia, kad ji būtų
neobjektyvi, kaip kaikas mano.
Istoriko atkurta istorija bus objektvvi dėl joje dėstomų faktų,
patikrintu pagal šaltinius ar ki
tokiu būdu. Tačiau faktu aiški
nimas, iš jų daromos išvados,
j u jungimas i bendresnes sąvo
kas ir iš ju ryškinimas tam tik
ros vietos ir laiko gyvenimo są
lygų jau bus subjektyvus isto
riko aktas, ir jo istorija turės
subjektyvumo žymes. Tad kiek
vienas istorinis veikalas yra iš
dalies subjektyvus, iš dalies ob
jektyvus. Veikalo subjektyvu
mas neišskiria jo objektyvumo.
Tik vienuose veikaluose vyrauja
objektyvumas, kituose subjekty
vumas.
Mūsų istoriografijoje subjek
tyvumo ir objektyvumo pavyz
džiais galima laikyti du veika
lus, skirtus Žemaičių vyskupui
Motiejui Valančiui. Vienas jų,
parašytas kun. A. Aleknos, pa
sinaudojant Valančiaus rank
raštynu. Per ištisus ’mygęs i “Že

maičių vyskupas Motiejus Va
lančius”. 1976) puslapius duo
damos gausios ištraukos iš rank
raštyno su pridedamais paaiški
nimais. Paaiškinimai perdėm
dalykiški. Pats autorius yra fak
tų dėstytojas, jų interpretato
rius, susilaikąs nuo jų vertini
mo. Jis leidžia patiems faktams
kalbėti ir savo asmenybę tarsi
nusmelkia. Aleknos Motiejus
Valančius yra pavyzdinis kūri
nys, kur vyrauja objektyvumas.
Štai turime ir kitą veikalą
apie tą pati vyskupą. Jo auto
rius — didžiojo vyskupo gimi
nės ainis, žinomas plunksnos
darbininkas, akademikas, išė
jęs, rodos, socialinius-ekonominius mokslus, — Grigas Valan
čius. Autorius, matyt, ilgus me
tus gyveno savo pirmtaKo aiminimu ir vis kaupė žinias apie
ji iš veikalų ir šaltinių, kur tik
juos galėjo sugriebti. Sutelkė
milžinišką žinių lobyną Į dide
li veikalą ir ji paskelbė kaip pa
minklą vyskupui, minint jo mir
ties šimtmetį.
Pirmaisiais Įžanginiais žo
džiais taip autoriaus nusakomas
veikalo pobūdis: “Nesu nei is
torikas, nei biografas. Dėl to ir
šis mano darbas nėra mokslinė
istorinė biografinė studija, o
tik pasakojimai ir samprotavi
mai apie Valančių. Pasakojimai
mirties šimtmečio proga, jau. niem ir seniem, mokytiem ir
mažiau mokytiem. Šamprotavi-

Iš pasisakymo aiškėja, kad au
toriaus buvo linkstama daugiau
samprotauti, remiantis faktais,
nei vaizduoti patį vyksmą. Tad
Grigo Valančiaus vyskupo isto
rijoje subjektyvinė pusė aiškiai
vyrauja. Jis Įsiterpia Į dėstomus
faktus su savomis pastabomis
samprotavimais,
vertinimais
Jam dėstomi faktai dažnu atve
ju dera priemone savam didvy
riui pagarbinti, parodyti jo nuo
pelnus Bažnyčiai ir tautai. Vi
sur paisydamas didžiojo vysku
po šlovės, jis jį kartais išima iš
gyventų laiku ir jam skiria in
tencijas, kurias turėtų šių lai
ku nusipelnęs ganytojas, bet ku
rios svetimos buvo aniems lai
kams. Tai dažnas trūkumas is
torijų. kuriose vyrauja subjektvvinė pusė, šis trūkumas pra
sikiša ir dideliame Grigo Va
lančiaus kūrinyje, kaip teks pa
stebėti aptariant jo turini.

2. Vyskupo biografija
Prieš imdamasis vaizduoti
vyskupo gyvenimą, autorius pa
bėrė net 8 trumpus palaidų
minčių straipsnelius, kurie skir
ti lyg ivadu dėstomajam daly
kui. Juose paminimi autoriai
rašė apie Valančiu, jų pasisakymai apie ji. Bet daugiau kalba
ma apie dalykus, neturinčius
tiesioginio ryšio su pagrindiniu
turiniu.
Vyskupo biografija pradeda
ma nuo jo genealogijos narplio
jimo ir kilimo aplinkos. Kadan
gi autorius pats kilęs iš to pa
ties kelmo, tai žiningai kildina
iš įo asmenis ir ryškina jų gimi
niškus santykius. Dėmesio ver
ta maža nuokrypa i Valančiaus
kilimo sritį — Žemaitijos pajū
ri. Apie jį Grigas šiaip trumpai
užsimena: “Žemaitijos pajūryje
laisvųjų valstiečių proporcija
buvusi didesnė. Jie buvo išski
riami iš kitų kaip įsikūrusieji
miškuose, atseit, ne dvarų že
mėse” (19 p.). Iš tikrųjų, tas pa
jūrinis kraštas senais viduram
žių laikais, būdamas žymia da
limi už Žemaičių augštumos ri
bos, buvo girių padengtas ir re
tai gyvenamas. Tai kraštas, pa
našus į Užnemunę. Ūkininkai
tik vėliau (maždaug nuo XV š. >
pradėjo juose kurtis; giriose ga
lėjo įsigyti didesnius plotus ir
tapti laisvaisiais arba činšinu
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Ill OLIMPIADA
Programa: 8,00 horas - Missa
9,00 horas - Inicio dos jogos de
Futebol de Saião
Boia ao CEsto
Tenis de Mesa

CONVITE
Z emu' a i'.onra de convuiar i‘. S. para participar
Festa de Confraternização dos Darticipantes da
OLIMPIADA DOS IMIGRANTES. que" sera
•'ea.’iaaua '■■■ aia 8 de outubro de 1978, nas depenlenmjs esportivas doColegio São Miguel Arca mo.
ilia Zelina. >ma Campos Navos.

Funcionará no recinto serviços de Lanches.

Comunidade Lituano Brasileira

DIDŽIULĖ MONOGRAFIJA ...
kais Girios laikytos valstybes,
atseit
didžiojo kunigaikščio
nuosavybe, ir jose, bent pradžio
je nebuvo didikų dvarų, kur
valstiečiai baudžiavą būtų tu
rėję eiti. Tad dauguma jų išli
ko laisvi ir pasiturintys. Jie pa
tys galėjo daugiau šviestis ir
vaikus į mokslus leisti. Iš to
kiek skirtingos padėties Žemai
čių kampelio kilo, be Valan
čiaus, dar Daukantas, Šliūpas,
Burba ir gal kiti.
M. Valančiaus eiti mokslai bu-,
ui mūsų autoriui jo biografijos
pradžia. Pradėta nuo Žemaičių
Kalvarijos mokyklos, kur tėvas?
1816 m. atvežė mokytis būsimą,
vyskupą. Tik autorius, užuot
kalbėjęs apie tą mokyklą bei
jos mokini, užgriebė dar visą
Žemaitijos švietimą nuo seniau
sių laikų, įjungdamas Kalvari
jos mokykos praeitį. Valančiaus
mokymasis toje mokykloje pa
vaizduojamas ilgesne ištrauka
iš vyskupo atsiminimų, rašytų
senose dienose. Ištrauka panau
dota įrodymui, kad mokinys Va
lančius buvo “penkiolikametis
vadas”. Pastaba gan vykusi. Po
to seka mokymasis Varnių se
minarijoje, apie kurią trumpai
užsimenama, Stabtelėjama ties
Valančius
“susibajorinimu”,
kuris rodo tuo metu nuo amžių
įsigyvenusią visuomenės grada
ciją-

Paskirais vaizdais aprašomos
Valančiaus studijos vyriausioje
Vilniaus kunigų seminarijoje.
Šioje vietoje (39 p.) užkabina
mas ir Vacį. Biržiška, esą šis sa
vo brošiūroje apie Valančių pa
dare klaida, pasakodamas apie
vvskupo santvkius su Daukan

tu. Aiški nuokrypi ,lltu temos.
Kitoje vietoje 94-96 p.', jau
tinkamoje, jis užsimena apie jų
abieju santykius be gilesnio na
grinėjimo.
Nuo 1828 m., kai Valančius
baigė teologinius mokslus, dės-'
tomi jo pastoracijos darbo ke
liai. Pradedama nuo Moziriaus.
pirmosios Valančiaus kunigys
tės vietos. Kaip jis iš Moziriaus
buvo perkeltas į Kražius ir pa
skirtas vietinės gimnazijos ka
pelionu. nesvarstoma. Apie Va
lančiu Kražiuose ir apie pačius
Kražius paberiama keletas pa
laidu pastabų. Ne ką autorius
turėjo pasakyti ir apie Valan
čiaus profesoriavimą dvasinėje
'Vilniaus akademijoje 1 8 4 01842).

Daugiau pasakojama apie Va
lančiaus profesoriavimą Petra
pilio akademijoje Pažymimas
jam buvęs lemtingas bendravi
mas su arkivyskupu metropoli
tu Ignacu Holovinskiu ir Dau
kantu. Grigas spėlioja, kad Dau
kantas galėjo padėti Valančiui
rinkti medžiagą jau Kražiuose
pradėtai rašyti "Žemaičių vys
kupystei". Toliau biografijoj pa
sakojama, kaip Valančius liko
paskirtas Varnių seminarijos
rektoriumi 1845
Ta proga
trumpu žvilgsniu apmetama ir
Varnių seminarijos praeitis.
Ypačiai pabrėžiama, kad rekto
riaudamas Valančius baigė rašy
ti “Žemaičių vyskupystę” ir ją
išspausdino 1847 m.
Po seminarijos seka gan išsa
mus pasakojimas apie Valan
čiaus paskyrima žemaičių vys
kupu. Pasakojama pagal Alek-

n<>> istorija ir paties Valančiaus
užrašus
Apie Valančių kaip vyskupą
pradedama rašyti biogi afiio<
daly je. pavadintoje Tarp že
maičių Varniuose 1850-1864
Čia trumpai papasakojama kaq>
vyskupas rinkosi sau bendradar
bius, ypač tokius, kurie jam pa
dėjo rašto dalvkuose. Paminimi
susirašinėjimai su Zavadskio.
Vilniaus knygų leidėju Apla
mai, šioje biografijos dalyje
Grigas švystelėjo savo retorika,
kur perdėtai liaupsina vyskupą
Retorika įspūdinga, pagavi ta
čiau nevisai atitinkanti istorinę
tikrovę. Tarp perdėtos retori
kos įterpiami ir realūs, labai
vertingi vyskupo darbai, pirmo
je eilėje jo paties ar bendradar
bių parengti religiniai raštai,
kaip “Živatai šventųjų". "Šven
toji Senojo įstatymo istorija"
“Davatkų knyga", ypač kantiš
kos. Dar paminimos vyskupo
kurtos mokyklos, blaivinimas.

Atkreiptinas uemesys į šioje
dalyje įvestą poskyrį “Daukan
tas Varmuose" Aprašoma, ko
kiomis sąlygomis vyskupas pa
samdė Daukantą, pasitraukusį
į pensiją ir apsigyvenusį vysku
pijos namuose. Nors poskyris
trijų puslapių, tačiau nedaug
pasako apie jų abiejų bendra
darbiavimą. Nesurandama duo
menų aiškinti, kodėl jie susipy
ko ir išsiskyrė. Autorius penkio
mis eilutėmis tepalietė tą klau
simą. “Kelis kartus supykęs iš
ėjo durimis trenkęs (Daukantas
— J. J.' ir žadėdamas negrįžti,
bet vis sugrįždavo" į95 p.). Pa
mini dar vyskupo rašytus Dau
kantui laiškus, bet jų nekomen
tuoja. Poskyrio gale duodamas
Valančiaus laiškas Zavadskiui.
kur minimas Daukantas.
Pagal paties Valančiau- užra

šus pavaizduojami įvykiai Var
niuose 1863 m. sukilimo dieno
mis. įterpiama sukilimo pra
džia su lenkų himno giedoji
mais šventovėse, kaltinimai ku
nigų ir ypač vyskupo iš rusų pu
sės. Poskyryje “Damoklio kar
das” (109 p.) autorius pateikia
Muravjovo vyskupui primestus
10 kaltinimu ryšium su 1863 m.
sukilimu. Nuodugniai pavaiz
duoja. kaip vyskupas stengėsi
tramdyti “šėlstantį žvėrį” (Mu
ravjovą — J. J.) po sukilimo nu
malšinimo, prašė raštu ir žodžiu
paleisti suimtuosius kunigus.
Ištisai, pateikiami du Valan
čiaus atsišaukimai, lietusieji
sukilimą. Prie jų autorius pri
deda komentarus, paimtus iš
Vilniuje 1972 m. išleistų Valan
čiaus raštų.
(Bus daugiau)

Tėviškės Žiburiai
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Prie mano tako smilga
Siūbuoja palengva
Ir nulenkia galvelę,
Kai aš einu pro ją.
O aš einu pro šalj
Rytais ir vakarais,
Dulkėtas ir pabalęs
Su ilgesio žvilgsniais. .
Ir vis matau smilgelę,
Kaip lenkiasi ana,
Ir klausiu: - Ar gi gali
Palenkti kas mane?
O man jinai byloja —
Palinksiu aš, kaip ji,
Kaip lenkiasi žolelė
Nuo dalgio pradalgy .. .
Viltis, viltis tik gali
Dar palaikyt jėgas,
Kaip tie rasos lašeliai
Gaivina žoleles. ..
DAujjy I
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No dia 17 de Setembro de 1978, nesta igreja de N. S. das Do
res de Casa Verelę, o coral dos lituanos abrilhantou a Mlissa ves
pertina, executando vários cantos de seu vasto repertório.
Após a missa, no salão paroquiai, houve uma belíssima confra
ternização, de novo brilhando o coral, executando cantos popu
lares lituanos e brasileiros. Após o programa do coral, um conjun
to de jovens, vestidos tipicamente executou danças lituanas, com
imenso aplauso e alegria de todos os presentes. Foram servidos
doces, bolos e refrigerantes a todos.
A paróquia de N. S. das Dores agradece à Colônia Lituana a
magnífica cooperação para o esplendor da festa de sua Padroei
ra e faz votos sinceros pela saúde e bem estar, no Brasil, desses
nossos irmãos da grande pátria lituana.

AUŠROS CHORAS širdingai dėkoja V. Tatarunui
ir visiems šv. Juozapo Lietuvių Bendruomenės cho
ristams, su kurių pagalba buvo galima giedoti Mišias
ir išpildyti meniną programą N.Š. das Dores parapi
jos šventėje Casa Verdej.

JAPONU FESTIVALIS
Rugsėjo 8-9-10 dienomis, japo
nų kolonijos teatre, S. Paulyje tu
-ėjome labai gražų folkloro festi-

Tame festivalyje buvo pakvies
ta daug imigrantų vienetų ir kiek
viena grupė turėjo progos pasiro-

Programa vyko per tris dienas:
Pirma diena buvo paskirta cho
rams. Dalyvavo chorai iš Japonijos,
Lenkijos, Brazilijos, Ukrainos ir
Lietuvos kolonijų.
Musų kolonijai atstovavo S.Pau
lo Lietuvių Jaunimo Choras Volun
gė, chorvedės Kristinos Valavičiū
tės vadovaujamas. Tas buvo antra
sis svarbesnis to naujo choro pasi
rodymas, kuris padarė labai gerą
ispūdj.
Antroji ir trečioji festivalio die
na buvo skirta tautiniams šokiams;
ir ta programa buvo atlikta vieną
kartą šeštadienį >r du kartu sekmadienj.
Šią programą atliko Brazilijos,Is
raelio, Vengrijos, Ukrainos, Portu
galijos, Ispanijos,' Lenkijos, Japoni
jos ir Lietuvos grupės.
Nemuno ansamblis, Jono Luko
ševičiaus vadovaujamas, labai ge
rai atliko savo įsipareigojimą.
Tuo pačiu laiku salės prieangy
buvo suruošta visų dalyvaujančių
tautų paroda, kurią organizavo B.
L.J.S. ir prie kurios daug lietuvių
prisidėjo tiek prie stando sustaty
mo, kiek prie eksponatų paskolini
mo.
Šitas festivalis buvo musų visų
labai gerai priimtas, nes šalia festi
valio gražumo, galėjome pajusti,
kad draugystė tarp imigrantų su
stiprino tarptautinius ryšius.
B.L.J. Sąjungps korespondentė

LIETUVIŲ PAVILJONO
RENGĖJAI:

Jonas Lukoševičius
Janete Nikitin
Silvia ir Beatriz
Bendo raitytės

KORESPONDENCINIS lietu
vių kalbos kursas ISPANIŠKAI
T. J. Giedrys iš Uruguajaus
pirmųjų dviejų pamokų verti
mą Pamokų tekstas jau surin
ktas ir greitu laiku bus atspau
sdintas. Tikimasi, kad šiom pa
mokom galės naudotis netiktai
Uruguajaus, beti ir kitų Pietų
Amerikos kraštų lietuvių kal
bos mylėtojai.

Lietuviškai kalbanti

Vyrų -■ moterų - vaikų

gydytoja

DRĄ. HELGA HERi^G
médica

Wí ■

.. • T i : r 1 ■-

VOLUNGĖ dainuoja japonų festivaly

HOMENS-SENHORAS

CRIANÇAS
nuo 8 iki 12 vai.:
Av. Eulina, 99 — V. Sta.
Maria (skersgatvis ties nr.
2214, Av. Deputado Emi
lio Carlos — B. do Limão)
nuo 14 iki 18 vai.:
Rua Ouartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis onibus
Vila Santista - Bairro do
Limão).
Tek 265.7590

FABRŽCA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Vicente Vitor Banys Lida
Inscr. Estadual: 104.519.61

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

C. R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 ■ (Res.274.1886)
São Paulo
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Mūšy
žinios
LITUAN I KA
Robertas Petro kas paaukojo
2.000,00 kruzeirų vėliavų stie
bams stovykloje pastatyti. Palivonų šeima padovanojo didelį kie
kį stiklo, kurio užteks visiems
svečių namo langams. Kazimieras
Rinkevičius atidavė sodybai jau
du didelius savo kieme užaugin
tus medelius.
Seniau Stroliai yra dovanoją vi
są sieną užimantį langą su stiklais,
kurs bus įmūrytas svečių namo
verandom Visiems aukotojams
nuoširdus ačiū.
Naujasis žemės sklypas jau iš
mokėtas. Dabartiniu metu atlie
kami svarinimo darbai. Sekančią
savaitę tikimasi pradėti žemės ma
tavimų ir sklypų skirstymo dar
bus. Svečių namo sienos jau be
veik baigtos. Toliau bus dedama
lubos (laje) ir dengiamas stogas.
Artezinis šulinys pamažu gilėja.

SKAUTŲ VEIKLOS MINĖJIMAS
Brazilijos lietuviai skautai mi
nės savo skautiškos veiklos 45metį šių metų lapkričio (novem
bro) 18 dieną, 19 vai., šv. Kazi
miero parapijos patalpose.
Skautai kviečia visus lietuvius
rezervuoti tą vakarą šiam minėji
mui, kuris numatytas įvairus ir
turiningas. Tiksli programa bus
pranešta vėliau.

Redakciją tik dabar pasiekė si nuotrauka su Brazilijos lietuvių atstovais Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime Toronte. Nevisi pateko i fotoaparatą. (Nuotr. S. Dabkaus).

DĖMESIO!

LIGONIAI
Elzbieta ir Jonas BURBOS, iš
Agua Rasa, abu yra ligoninėj Sta.
Veronica, rua Vergueiro, 3073.
Galima aplankyti trečiadieniais ir
sekmadieniais nuo % 14 iki 15 valandos
Buvo susirgusi MARCELĖ
STANKEVIČIENĖ, rua da Moóca. Kadangi gyvena viena, buvo
rasta pusgyvė savo kambary — ir
greit nuvežta j São Cristóvão ligo
ninę. Turėjo širdies (miocardio)
priepuolį. Būdama stiprios svei
katos, trumpu laiku atsigavo — ir
jau vėl namie.

ŠIUO PRANEŠAME VISAI BRAZILIJOS LIETUVIŲ KOLO
NIJAI, - KAD ŠIŲ METŲ SPALIO (OUTUBRO) 15 DIENĄ

BUS RINKIMAI | BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TARYBĄ BEI REVIZIJOS KOMISIJĄ,
-- KAD BALSUOTI YRA KIEKVIENO LIETUVIO AR LIETU
VIŲ KILMĖS ASMENS CIVILINĖ PAREIGA,
- KAD KANDIDATŲ SĄRAŠAI, ANT KURIŲ GALIMA BAL
SUOTI, BUS PASIŲSTI PER MŪSŲ LIETUVOS 38 ir
39 NUMERIUS,
- KAD KANDIDATŲ SĄRAŠUS BUS GALIMA TAIP PAT GAU
TI Šv. JUOZAPO IR ŠV. KAZIMIERO KLEBONIJOSE.

BLB-nės Vaidyba

© TlKHÁ.s KŪRĖJAS savo jėgų
svorį iaoči-j savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam
Lietu a •./ « u-u. kui jis pats yra.

PLIAS SUSIRINKIMAS

J. ERETAS

MIŠIOS
Spalio (outubro) 15 dieną, 17 vai. šv. Kazimiero koply
čioj bus atlaikytos Mišios už a.a. URŠULĘ J O T EI
KI E N Ę mirties metinių proga. Giminės bei pažįstamie
ji kviečiami dalyvauti. Už ką iš anksto dėkojame.

H

1 ''tetkų šeima

Rugsėjo mėn. 29 d. (29 de se
tembro) 20 vai. šaukiamas Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Architek
LITERATŪROS BŪRELIS
tų Sąjungos - PLIAS Brazilijos
Mėnesinis Literatūros Būrelio skyriaus narių susirinkimas, kuris
popietis - susirinkimas įvyks rug įvyks pas Inž. Antaną Tylą) Ala
sėjo 30 d. 20 vah pas Arūną ir meda Itu, 433 — apto. 102 .
Margaritą Steponaičius, Av. Chi- Tel. 287-3457).
barás 504, apto.81 (telef. 549Inž. Algirdas Idika
7197).
Pirmininkas

«bh»

AMJSLJ J
LIETUw

Lietuvių kalbos KORESPOMDENCiNIAM KURSUI yra reikalinga
Adomo Mickevičiaus poezijų lietuviškas vertimas.
Ponas Tadas — vertė V. Mykolaitis Putinas
Konradas Valenrodas — vertė Putinas
Meilės Sonetai — vertė Just. Marcinkevičius
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