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MOŠŲ KULTŪRINES

DOVANOS ARTIMIEMS SVETIMIESIEMS
Rasa Gustaitytė "The Progressive" žurnalo sausio mėnesio 

laidoje paminėjo inž. Br. Nainio teigimą, kad mus jungia dau
giau kas, o ne vien kugelis. Mus jungia kultūrinė ir visuomeni
nė veikla. Vertai Rasa Gustaitytė tai priminė amerikiečiams, 
nes daugumai atrodo, kad mes tik šokame liaudies šokius, 
valgome tautini maistą ir dūsaujame, žvelgdami į savo praeitį.

Daugelis nežino, kad mes čia kuriame, kad čia atliekame 
ne tik savo kraštui, bet iš viso bendrai kultūrai svarbių dalykų. 
Suprantama, kad įvairiuose festivaliuose sunku parodyti mū
sų gerųjų dailininkų paveikslus, pademonstruoti kompozito
rių kūrinius ar rašytojų veikalus, tačiau, kai yra proga, reikia 
tai parodyti. Reikia atkreipti svetimųjų dėmesį, kad mes ne 
tik rūteles prie savo kiemų vartų sodiname, bet kad mūsų 
kompozitorių kūrinius groja geri amerikiečių orkestrai, mūsų 
dailininkų paveikslai kabo geruose dailės muziejuose ir mūsų 
rašytojų kūriniai buvo teigiamai vertinti pirmaeilių Amerikos 
literatūros žurnalų puslapiuose.

Lietuviai įvairiuose kraštuose miestuose turi nemaža drau
gų, ypač Amerikoje. Juos mes kviečiame į lietuviškus parengi
mus, vaišiname lietuviškais valgiais ir jiems šokame mūsų tau
tinius šokius. Be šių, taip pat yra dar grupė žmonių, pasaky
tume, lietuvių tautos žentų ir marčių ne lietuvių. Mes čia ne
diskutuojame gerai ar blogai, bet konstatuojame patį faktą. 
Pagaliau tokių atvejų yra buvę visais laikais, kada iš Rusijos 
persigabendavo ne lietuves žmonas arba net nepriklausomy
bės laikais išsiųsti lietuviai stipendininkai parsiveždavo ne lie
tuves marčias. Tai yra nenuneigiami faktai ir nieko čia nepa
darysi, nes meilė yra labai subtilus reikalas, kiekvieno skirtin
gai išgyvenamas, nors to rezultatai gali būti mums lietuviams 
ir nelabai priimtini ar naudingi.

Bet šiaip ar taip, tie visi į lietuvių šeimas vedybomis patekę 
asmenys yra daugiau ar mažiau savi svetimieji. Jų ryšiai su lie
tuviais noromis nenoromis bus daugiau ar mažiau pastovūs, 
tie svetimieji visada prisimins lietuviškąjį kiemą. Ir todėl tuos , 
savus svetimuosius, dažniausiai inteligentus, reikia vaišinti ne 
tik lietuviškais valgiais, bet jiems teikti ir dvasinio maisto, ne 
būtinai tautinių šokių pavidalu.

įvairių krikščioniškų ir tautiškų švenčių metu, gimtadienių 
ar kokių sukaktuvių proga dažnai kyla klausimas, ką dovano
ti tiems ne lietuviams, į lietuvių kiemą patekusiems asmenims. 
Gerai lietuviška plokštelė, kurių yra gana neblogų, pvz. Jūratė 
ir Kastytis, gerai lietuvio dailininko paveikslas, bet taip pat la
bai gerai lietuvio autoriaus knyga, kurių yra gana nemažas pa- - 
sirinkimas. Tokių knygų yra politinių ar grožinės literatūros, 
ir reikia parinkti tokią, kokio mokslo, nusiteikimo ar pomė
gių tas ne lietuvis yra.

(Nukelta į 2-ą psl.)

Viso mūsų tikėjimo centre stovi skausminga Kristaus mirtis ir garbingas 
jo prisikėlimas iš numirusiųju. Nepaprastu atsidėjimu ir meile Bažnyčia šven
čia šias paslaptis. Tam skirta gavėnia - ypatingas maldos ir atgailos metas. 
Paskutine gavėnios savaite, vadinama Didžioji, su Velykomis yra visu liturgi
niu metu viršūnė Čia minimos ir išgyvenamos paslaptys, per kurias mums 
atėjo išganymas ir malonė. Tai tinkamiausias laikas valgyti Velykų Avinėli ir 
pasistiprinti kely i Pažadėtąja žeme.

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

POPIEŽIUS KVIEČIAMAS ir LIETUVON

MONS. KL. RAZMINAS

Lietuvių kojoje už religijos 
laisvę ir pagrindines žmogaus 
teises didelės reikšmės turi sku
bi ir išsami pasaulio viešosios 
opinijos informacija. Tą misiją 
Italijoje jau daugiau kaip dvi
dešimt metų sėkmingai vykdo 
mons. Vincas Mincevičius su sa
vo vadovaujama ELTA-PRESS 
lietuvių informacijų agentūra. 
Ką tik išleistas dvigubas šių me
tų ELTA-PRESS 1-2 numeris 
italų kalba pateikia labai svar
bios medžiagos italų spaudai ir 
įtakingiesiems asmenims.

Pirmoje vietoje pranešama, 
kad Lietuvos katalikai ir kuni
gai pakvietė popiežių Joną-Pau- 
lių II aplankyti Lietuvą jo ke
lionės į Lenkiją metu. Kvieti

mas buvo Įteiktas popiežiui pa
gal “Lietuvos Katalikų Bažny
čios KRONIKOS” 35-jo nr. pa
skelbtą tekstą.

Kitose ELTA-PRESS žiniose 
informuojama apie vis labiau 
aštrėjančią antireliginę akciją 
Lietuvoje. Vietoje nuosaikaus 
“kulto reikalų tvarkytojo” K. 
Tumėno dabar paskirtas griež
tas komunistas, buvęs Kupiškio 
rajono komunistų partijos sek
retorius P. Anilionis. Pagalbi
ninkais jam paskirti du rusai — 
Andrėj Murnikov ir Piotr Ras- 
lan, kuris 1941 metais vadova
vo lietuvių skerdynėms Rainių 
miške. Naujasis kulto reikalų 

-tvarkytojas P. Anilionis jau 
1978 m. lapkričio mėn. sukvie
tė Lietuvos vyskupus bei vysku-

(Nukeita • 4-ą psl.)

Lietuvos nacionalinė Į M. Ma ž v y do bin 1 ioleka |
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JONAS BILIŪNAS
GIMĖ PRIEŠ 100 METŲ

Paliai Anykščius, Niūronių sodžiuje, pasiturinčiųjų ūkininkų Bi
liūnų šeimoje 1879 m. kovo 3 d. gimė jų paskutinis sūnus, vardu 
Jonas. Augo Jonelis, kaip ir visi sodžiaus vaikai; dirbo tuos pačius 
darbus: galėdamas pakelti botagą, ėjo bandos ganyti, žiemą pramo
ko skaityti ir rašyti; pasirodė mokslus vaikas. Tada sumanė jj leisti 
j mokslus, padaryti kunigą: duba buvo kam palikti, namie nėra ko 
veikti, be to, buvo silpniausias, o šeimai bus naudinga ir garbinga, 
kai jis bus kunigu.

Gimnazijos mokslus pradėjo Liepojoj. Dar neišėjus 4 klasių, mi
rė abu tėvai, ir po to, baigus jam 4 klases, broliai ir giminės spyrė 
toliau gimnazijoj nebesimokyti, o stoti j kunigų seminariją.

Jonas nesutiko, su giminėmis susikirto, todėl mokslui lėšų nebe
gavo, o norėdamas toliau mokytis, turėjo pats uždarbiauti, moky
damas kitus.

Šitai dar labiau pakirto ir be to nestipria sveikatą.

Pats vargą vargdamas, jausdamas esąs skriaudžiamas, ėmė galvo
ti, kur to pikto priežastys, bene suras būdą piktam prašalinti. Ir at
sakymą rado knygose. Dabar reikėjo tą įsitikinimą kitiems pa
skleisti, nes vienas žmogus nieko nenuveiks. Dėl to pradėjo veikti 
lietuvių mokinių tarpe.

MUSU KULTŪRINĖS DOVANOS

Daug lietuvių autorių knygų 
išleido ir išleidžia St. Zobarsko 
vadovaujama Manyland Books 
leidykla. Kai kurie tos leidyklos 
leidiniai susilaukė gana neblogo 

j pasisekimo, bent buvo amerikie
čių kritikų gerai įvertinti. Be dau- 

. gelio knygų, Čia galim paminėti 
“Selectted Post War Lithuanian 
Poetry’*, tai lietuvių poetų anto
logija anglų ir lietuvių kal
ba. Norįs galės susipažinti ir su 
lietuvių kalba, nes čia pat yra 
lietuviški ir angliški tekstai. 
Taip pat gana vertinga knyga y- 
ra lietuvių prozos antologija 
“The Lithuanian Short Story 
Fifty Years”.

Tiems, kurie mėgsta nuotykį, 
galima padovanoti Daumanto 
knygą apie partizanų kovas 
“Fighters for Freedom”. Mėgs
tantiems teatrą galima padova
noti A. Landsbergio dramas 
“The Last Picnic” arba “Five 
Posts in A Market Place”. Gali
ma taip pat dovanoti Gliaudos 
“The Sonata of Icarus” arba ne
trukus išeinančią “Agony”, A 
Barono “The Third Woman”, 
Krėvės “Temptation”, Vaižganto 
“Sin at Easter”, Krėvės “The 
Herdsman and The Linden 
Tree”, Vaičiulaičio noveles 
“Noon at A. Country Inn” ir kt. 
Tiems, kurie domisi atsimini
mais ar politika galima įteikti I 
Ylos “A Priest in Stutthof” ar ne
trukus išeinančią vysk. Brizgio 
knygą “Catholic Church in 
Lithuania from 1940 to 1944” 
.arba dr. J. Pajaujo “Soviet Ge
nocide in Lithuania”. Knyga bus 
300 psi. Žodžiu, knygų yra įvai
riomis temomis ir į lietuvišką pa

saulį- vienu ar kitu būdu atkly
dusiam amerikiečiui ar kitos 
tautybės angliškai mokančiam 
asmeniui yra ko padovanoti.

Gal kai kam atrodyti, kad 
mūsų pačių leidyklos išleista 
knyga nėra jau taip vertinga, kai 
mums patiems atrodo. Bet tenka 
priminti, kad į .amerikiečių va
dovėlį “'British and Western Lite
rature”, skirtą aukštesniosioms 
mokykloms, įdėta ir lietuvių ra
šytojo J. Grušo novelė “Kelionė 
su kliūtimis”, paimta iš lietuvių 
prozos antologijos angliškai. Ši 
amerikiečių skaitinių knyga skir
ta amerikiečių aukštesniosioms 
mokykloms. Tai pirmas toks at
vejis, ka,d lietuvio kūrinys patek
tų į tokio pobūdžio skaitinių kny
gą. Kiek anksčiau į Amerikos 
pradžios mokykloms skirtą leidi
nį “A Cavalcade of Life in Writ
ing” įsidėjo J. Biliūno “Brisiaui 
galą”. Grušo ta pati novelė bu
vo įdėta ir į universitetams skir
tą vadovėlį “Russian and Eas
tern European Literature”.

Vis tai liudija, kad žvelgdami 
į mūsų literatūrą amerikiečiai li
teratūros specialistai, niekeno 
neįtaigojami, randa vertingų ir 
mūsų kūrinių. Todėl įteikdami 
literatūrinę, atsiminimų, meno 
monografiją ar panašius leidi
nius, nesijauskime, kad darome 
ką nors menko. Mūsų sa
viems svetimiesiems yra dovanų 
ir juos apdovanokime ir da
barties lietuvių kultūros pasieki
mais, o ne tik liaudies me
nu. Mūsų kultūra neprasideda ir 
nesibaigia kugeliu ir cepelinais 
ir todėl tai mokėkime parodyti į 
lietuvių šeimą atėjusiems ar lai
kinai užklydusiems asmenims.

47 R DRAUGAS ' D'

Baigęs 1899 m. gimnaziją, pasiliko vienerius metus Liepojoj, kad 
pamokomis galėtų užsidirbti pinigų universitetui. Ir 1900 m. įstojo 
į Tartu (Dorpato) universitetą.

Norint pasilikti Lietuvoj, o ne bėgti j Rusiją, buvo galima eiti į 
advokatus ar j gydytojus, ir jis pasirinko medicinos mokslus.

Bet čia neteko ilgai mokytis: dėl kilusių studentų riaušių, vyriau
sybė išvarė iš universiteto be teisės grįžti atgal.

Vėl reikėjo galvoti, kas daryti. Tuo tarpu apsigyveno Šiauliuose, 
žymiam Lietuvos centre, kur rado susirinkusių nemaža lietuviškai 
susipratusių moksleivių. Visi jie gyveno savo darbu: pamokomis ar 
tarnyba. Jaunimas dažnai rinkdavosi, tenai be kitų darbų pradėjo 
savo raštus skaityti. Biliūnas čia parodė, kad jis nori ir moka rašyti, 
jis pats ir kiti jautė, jog jam šitai sekasi.

Žinoma, tokiam būreliui, suradus naujas teisybes ir paleidus jas 
į žmones, lengviau buvo pakelti visokių tamsuolių ir atsilikėlių puo 
Ii mus.

Šiauliuose Biliūnas pažino Juliją Janulaitytę — atrado sau arti 
mą širdį, - ir nuo to laiko jų gyvenimas ėjo greta. 1902 m. Janulai 
tytė, dantų gydytoja, persikėlė j Panevėžį, tenai persikėlė ir Jonas.

Čionai jis dirbo politikos darbą socialdemokratų eilėse, rašinėjo 
j jų spaudą, pats skaitę; uždarbiavo pamokomis ir dar galvojo grįžti 
j universitetą. 1903 m. galutinai paaiškėjo, kad jau j jj nebegrįš, 
nes jo nebepriims, todėl išvažiavo j Prūsus; ten kiek pabuvęs, ban
dė mokytis Leipcigo prekybos mokykloje; berods, ir tenai labiau 
rūpinos dailiąja literatūra, negu prekybos mokslais.

0 apskritai sunku buvo mokytis: neaprūpintas gyvenimas, neda- 
valgymas pakirto sveikatą. J. Biliūnas sumenkęs grįžo Lietuvon.

Vasaros gale, Malavėnuose, Julijos tėviškėje, įvyko Jono vestuvės 
su jąja, o rudenį gydytojų patariamas Jonas išvyko j Šveicariją, j 
Zūricho miestą, ten mokės universitete jau grynai literatūros daly 
kų. Ir čia gyvenimo sąlygos buvo blogos: gyveno palėpėj, pusbadžiu, 
o sergančiam džiova tatai visai suardė sveikatą. Žmona vos gyvą 
parsivežė Lietuvon, apgyvendino Rozalimo pušynuose, kur šiek 
tiek pasitaisė.

Rudenį išvažiavo į Zakopanę. Galicijoj, pasigydyti Tatrų kalnų 
oru. Sveikata vis ėjo blogyn. Gydytojai patarė parsivežti Lietuvon, 
žmona ten nuvyko pati slaugyti; sykj buvo parsivežusi 1906 m. 
Lietuvon, bet vėl grįžo j Zakopanę.

Geresnis oras, rūpestinga žmonos globa pataisė sveikatą, nurami
no nervus. Dėl to 1905-6 metais galėjo ko daugiausia rašyti — lovoj 
gulėdamas žmonai diktavo, o ji rašė.

Sakė jisai apie tai, ką buvo matęs, jautęs, pergyvenęs; būdamas 
svetur, matė Lietuvos vaizdus,.gimtąją šalį, kur mažas bėginėjo, 
kur buvo viskas brangu ir miela, o viso to dabar ligos patale gyvo
mis akimis matyti negalėjo.

Mirė Zakpane 1907.XII.8 d. - A Janulaitis
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Apie lietuvių 
Tesiu vs is praeito numerio

Kaip žinoma, noviciatas buvo” 
skirtas kandidatų į jėzuitus iš
bandymui (domus probationis). 
Pagrindinis dėmesys čia buvo 
skiriamas dvasiniams dalykams, 
psichologiniam-metodiniam busi
mųjų ordino narių parengimui 
Mokymasis apsiribojo infimoje 
išeitų dalykų, visų pirma lotynų 
kalbos, pakartojimu. Tai, kad 
generolas davė nurodymų įsteig
ti noviciate akademinius būrelius, 
reikia laikyti ypatingu reiškiniu, 
rodančiu nepaprastų tautinių kal
bų žinojimo reikmę aptariamuoju 
laikotarpiu. Nepaneigia šis fak
tas galimybės, jog akademiniai 
kalbų būreliai veikė ir Universi
tete. Juo labiau, kad jj baigusių 
laukė darbas liaudies, paprastų 
žmonių tarpe, kur šnekama buvo 
gimtųja kalba. Lietuvių kalbos 
mokėjimas būsimiems pamoksli
ninkams ir misijonieriams buvo 
būtinybė, kurių jėzuitų ordino 
vyresnybė nuolat pabrėžė. Labai 
reikšminga šiuo klausimu yra ge
nerolo M.. Viteleskaus 1639 me
tų instrukcija, skirta vizitatoriui 
Kristupui Korencigui (Corenzig). 
Devintajame lios instrukcijos 
punkte sakoma: „Reikia pagalvo
ti, kokiu būdu Žemaitija galėtų 
būti geriau apmokoma. Kaip pa
rengti „darbininkų", mokančių 
jos kalbų. Panaši padėtis yra 
Kurše ir Žiemgaloje. Dar men
kesnė Maskvos žemėje, kur ta
čiau, jeigu kų nors įmanoma pa
daryti, nereikia gailėtis jokių pa
stangų", Apmokymų čia rei
kia suprasti kaip krikščioniškųjų 
tiesų aiškinimų ir vertimų vietinių 
gyventojų į krikščionybę. Kaip 
matyti iš jėzuitų ordino metraš
čių (Annuae litterae), dar XVIII a. 
Žemaitijoje ir įvairiose Lietuvos 
vietose buvo gajos pagonybės 
liekanos.- Jausdama lietuvių kal
bų mokančių kadrų trūkumų, Lie
tuvos provincijos kongregacija 
1628 m. kreipėsi į generolų su 
prašymu, jog tiems asmenims, 
kurie gerai moka lietuvių kalbų 
ir turi bent vidutinį talentų saky
ti pamokslus, būtų sudarytos 
lengvatos filosofijos ir teologijos 
studijose, t. y. būtų leista išeiti 
sutrumpintų šių dalykų kursų: fi
losofijų — per 2 metus (privalo
mi — 3), teologijų — per 2 ar
ba 3 (privalomi — 4) .
Generolas palankiai pažiūrėjo į 
šį Lietuvos jėzuitų prašymų, pa
gyrė jų rūpinimusi lietuvių kal
bos mokymu, tačiau, negalėda
mas priimti kokio nors bendro 
nutarimo tuo klausimu, leido tai
kyti minėtas nuolaidas šešiems 
studentams, gerai mokantiems 
lietuvių kalbų, taip pat nurodė, 
jog ateity kiekvienu tokiu atve
ju būtų kreiptasi į generolų ir 
gautas jo sutikima

kalbą I ilniaus universitete

Taigi tikybiniai utilitariniai jė
zuitų ordino tikslai pasitarnavo 
šiuo atveju lietuvių kalbos labui, 
o konkrečios priemonės, kurių 
buvo imtasi, prisidėjo prie lietu
vių kalbos ugdymo ir platesnio 
vartojimo viešajame gyvenime. 
Provincijolas Mikalojus Lenčickis, 
vizitavęs Vilniaus akademijų 
1634 m. liepos mėn., paliko me
morialų, kuriame sakoma: „Tie, 
kurie moka lietuvių kalbų, tiek 
mokytojai, tiek mokiniai, pa
mokslus refektoriume tesako ne 
lenkiškai, o lietuviškai"- Tas 
pats reikalavimas — sakyti bent 
dalį ar pusę pamokslo lietuvių 
kalba — pabrėžiamas M. Smėlin
go (1647.VII.30) ir P. Bocheno 
(1691 .VIII.2) memorialuose 
Mokyti sakyti pamokslus lietuviš
kai, stiprinti lietuvių kalbos teo
rines žinias ir praktinius įgūdžius 
kaip tik ir buvo pagrindinė aka
deminio lietuvių kalbos būreiic 
paskirtis. Didžiausias sunkumas, 
su kuriuo susidurdavo lietuviškų 
pamokslų sakytojai, buvo termi
nologijos, atitikmenų įvairioms 
teologinėms sųvokoms stoka. 
J. Lebedys, aptardamas lietuviš
kos akademijos veiklos pobūdį, 
pažymėjo: „Raštija lietuvių kalba 
tuomet dar nebuvo gausi, litera- 

( tūrinė kalba palyginti neseniai 
pradėjusi formuotis, todėl ir ge- 

* rai gimtųjų kalbų mokančiam bu
vo sunkoka kai kuriuos dalykus 
išreikšti, rasti žodžių naujoms, 
abstrakčioms sųvokoms [. . .]. 
Lietuvių kalbos akademija turėjo 
suvaidinti čia svarbiausių vaid
menį. Klasikinis-filologinis jos na
rių išsilavinimas, didelis dėmesys 
retorikai,, žodžio menui, kalbos 
taisyklingumui turėjo teigiamai 
atsiliepti visai tos akademijos 
veiklai"*
Taigi akademinis lietuvių kalbos 
būrelis Vilniaus universitete bu
vo vienas iš svarbiausių veiksnių, 
skatinusių lietuvių literatūrinės 
kalbos formavimusi. Čia per pra
tybas buvo kuriami ne tik nauji 
žodžiai, sųvokos, definicijos, bet 
ir kūrėsi raštijos - lietuvių kalba 
tradicijos, gimė, tikriausiai,, ne 
vienas kūrybinis sumanymas: 
versti į lietuvių kalbų, rašyti lie
tuviškai. Tuo labiau, kad jėzuitų 
ordino vyresnybė skatino litera
tūriniam darbui, vadovaudamasi, 
aišku, savais sumetimais. Klaudi
jaus Akvavivos laiške ordino 
provincijolams (161 3.V.28) sako
ma: „. . .galima tikėti būsiant jau
nimui naudinga, jei kas nors pa
ims į rankas kokio nors šventojo 
garsų pamokslų ir jį lyg savo iš
dėstys gięnfųja kalba". Pana
šus pageidavimas išreikštas J. Ar- 
gentaus memoriale (1614.V,5), 
skirtame Vilniaus jėzuitų kolegi
jai: „Jei kolegijoje atsirastų žmo-

SENIAUSI UNIVERSITETAI įsteigtas 1385 m. O Karaliau-

Šįmet Vilniaus universitetas 
mini 400 m. sukaktį. Europos 
seniausio universiteto vardą turi 
Anglijos Qxfordas, įsteigtas 
1249 m. Garsusis Paryžiaus 
Sorbonos universitetas senumu 
yra antrasis, įsteigtas 1268 m. 
Vidurio -Europoje seniausi imi-

. versitetai yra Prahos, įsteigtas 
1348 m., Krokuvos 1364 m. ir 
Vienos universitetas, įsteigtas 
1365 m. Seniausias Vokietijos 
universitetas yra '.Heidelbergo, 1 tas 1754 m.

Senojo Vilniaus universiteto Didysis kiemas.
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gus, kuris sugebėtų sukurti lie
tuviškų ir lenkiškų eilių, išdėstan- 
čių krikščionių doktrinų, tai tegu 
sukuria ir tegu supažindina su 
jomis kitas kolegijas". Neliko 
šie pageidavimai be atgarsio. 
Užtenka čia prisiminti Jono 
Komparskio, K. Sirvydo, J. Jak- 
navičiaus, P. Srubausko, G. 5im- 
kevičiaus veiklų ir darbus.
Apibendrinant tai, kas pasakyta, 
norėtųsi išskirti keletu esminių 
momentų.
Lietuvių kalba Vilniaus universi
tete nebuvo dėstomoji kalba 
(kaip ir bet kuri kita tautinė kal
ba, pvz„ lenkų), todėl nėra rei
kalo kalbėti apie lietuvių kalbos 
katedros egzistavimų.
Yra duomenų, jog lietuvių kalba 
buvo vartojama Valerijono bur
soje ir žemesnėse Universiteto 
klasėse. Tų patvirtina Sirvydo at
vejis. J. Lebedžio cituotas raštas 
leidžia manyti, jog lietuvių kal
bos papildomai buvo mokomasi 
noviciate.
1614 m. Jono Argeniaus memo
riale reikalaujama įvesti Vilniaus 
universitete lietuvių, latvių ir esJ 
tų kalbų pratybas, o tai praktiš
kai reiškė mokslinių būrelių (aca- 
demiae) steigimų.

čiaus universitetas, kuriame įsi- 
steigimo metais profesoriavo ir 
du lietuviai, buvo įsteigtas 1544 
m. Tie du lietuviai buvo Abra
omas Kulvietis, dėstęs graikų 
kalbą ir Stanislovas Rapalionis, 
dėstęs teologiją. Estijoje Tar
tu universitetas buvo įsteigtas 
1632 m., o Maskvos universite
tas tik 1755 m. Amerikoje se
niausias universitetas yra Har
vardas, įsteigtas 1636 m., o pa
garsėjęs Colunfbijos universite-

1612 m. Mucijus Viteleskus savo 
memoriale pritaria tų būrelių 
veiklai ir jų skatina, pažymėda
mas jų naudų ir reikalingumų.
1628 m. Lietuvos kongregacijos 

, prašymu šešiems asmenims, mo
kantiems lietuvių kalbų, sudaro
mos lengvatos tęsti filosofijos ir 
teologijos studijas.
1634, 1647 ir 1691 m. memoria
lais reikalaujama, kad asmenys, 
mokantys lietuviškai, sakytų pa
mokslus refektoriume gimtųja 
kalba.
Visi šie faktai leidžia daryti iš
vadų, jog lietuvių kalbos moky
mas Vilniaus universitete nebuvo 
paliktas likimo valiai, o turėjo 
nuoseklų ir metodiškai pagrįstų 
pobūdį. Reikalingumas parengti 
dvasininkų, kurie mokėtų lietu
vių kalbų ir galėtų sėkmingiau 
platinti Lietuvoje katalikų tikėji
mų, vertė jėzuitų ordino vyres
nybę ieškoti naujų kelių ir kore
guoti mokymo sistemų. Kalbiniai 
būreliai arba „akademijos" lai
kytini viena svarbiausių lietuvių 
kalbos mokymosi formų Vilniaus 
universitete XVII a. Trūksta kol 
kas duomenų pasakyti, ar ilgai 
ir kaip tie būreliai veikė.
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BR ĮSI AUS GALAS

Šaly dienadaržio durų ant didžiulės spaliu krūvos guli senas Bri
stus - žilas, apžabalęs. Matyti jisai da mato, bet tik kaip per dū
mus, ir savo žmogaus labai dažnai nebepažįsta. Sunki senatvė ir 
įam: visu užmirštas, apleistas. Patsai gerai jaučia, kad mažai kam 
bereikalingas. Bet, kiek galėdamas, rūpinas da būti naudingas. Nors 
nebeprigirdi, o sunkios blakstienos amžinai merkia jo traškanotas 
akis, tačiau vaiko nuo savęs snauduli ir klauso. Beklausydamas ap
snūsta... Ir girdi per miegą: šlama netoli, tartum eina kas svetimas... 
Sunkiai kelias senis Brisius iš guolio ir loja užkimusiu, mieguistu 
balsu.

- A tu. žabali, ar nenustosi... Savo žmogaus nebemato, — girdi 
jisai pažįstamą balsą.

Susigėdęs šiepia bedantį snukį, inkščia gailiai, tartum atsiprašy
damas, ir, paspaudęs uodegą, vėl susiriečia guoly...

Jau nebe kartą Brisiu pajautos apgauna, jam gėdą padaro. Daž
nai troboj, viduasly gulėdamas, sapnuoja jisai vagį ir vilką, kuriuos 
jaunas būdamas kadai vijo, ir jam pradeda regėtis, kad tie priešinin
kai vėl dabar tyko: kelia jisai tada savo seną galvą nuo kojų ir, tar
tum ko išsigandęs, netikėtai... suloja: am. am.

Ir netikėtai, vagies vietoj, girdi tik iš visu pusiu iškalbinėjimo 
balsus: — a tai žilis. Visai iškvaišo.

Nežinodamas, kur dėtis iš gėdos, kelias jisai iš viduaslio ir, pa
spaudęs uodegą, lenda pasuolėm

— Kur velkies? eik oran. — šaukia ant jo.

O juk buvo jaunas ir jisai, stiprus ir visų branginamas. Tada apsi
gint nuo žmonių negalėjo. Su juo vaikai žaidė, jį račiukuosna įsikin
kę važinėjo: nepyko ant ju Brisius, kacfir kartais ir visai be reikalo 
įam skaudžiai suduodavo, - žinojo, kad mažas ir silpnas ir maža 
da teišmano. Jį troboj kiekvienas j save šaukė ir duona penėjo, me
džiotu su savim vedės. Ustovas ir varškės jam negailėjo, bet tik nuo 
jo namu nelėktu, galvijus dabotu. 0 kiek da, jau senas būdamas, 
juoku piemenims pridarydavo. Užmes jie, būdavo, ant Brisiaus 
galvos čerkasėlį ir turi, o vienam pasislėpti liepia; paskui paleidžia 
Brisiu ieškotų. Ir visados surasdavo, nors tasai už pusvarsčio, aukš
čiausioj eglės viršūnėj būtu pasislėpęs. Susekdavo jo pėdsakas, ap
uostydavo medį ir, pakėlęs aukštyn snukį, imdavo loti. Neidavo, 
kolei tasai nenuiips. Pamatęs nulipantį, nesitverdavo iš džiaugsmo, 
šokinėdavo inkšdamas aplinkui ir sugrįžęs į piemenis, iškišęs liežu
vį, žiūrėdavo tai į juos, tai į krepšelius: žinojo, kad iš tenai būtinai 
gaus mėsos kruopelę ar duonos plutelę. Tačiau ir piemenys jį už
miršo....

Guli senas Brisius ant spaliu ir sapnuoja. Mato jisai per miegą an
tis, kurias jo šeimininkas šaudo, o jisai iš vandenio neša. Ir tiek tu 
ančių daug, tokios jos riebios. Pramerkia Brisius akis ir saldžiai žio
vauja, jas atsimindamas. Bet kaip gi jisai stebisi, iš tiesu priešais sa
ve šeimininką su šaudykle už pečiu pamatęs. Savo akim nenori ti
kėti: tur būt, ir jį spanuoja... ( Pabaiga S-am psl.)

Ir Brisius, nuliūdęs, dūlina pro duris.

Dabar jisai bijo trobon ir beeiti. Verčiau jau ant spaliu gulėti: 
vis mažiau kitiems po kojom maišysis. Tiesa, troboj labai gera, pa
stalėj gulėti šilta. Bet kaulu graužti vistiek jau nebegali, o nuo mu
šiu ir tenai sunku senam apsiginti. Ir čionai, jo senatvės pasigailėję, 
atneša jam kartais kruopu geldelėj palakti, o ne - tai išalkęs eina 
pašalėmis tokio maisto kieškotu, j kurį seniau ir žiūrėti nežiūrėjo 
Taip ir skursta senatvėj...

Popiežius
i Atkelta iš 1-mo psl.)

pijų valdytojus ir mokė bei rei
kalavo, kad visiems Lietuvos 
kunigams būtų Įsakyta griežtai 
laikytis naujojo “Religinių ben
druomenių statuto”, kuris buvo 
paskelbtas jau po Helsinkio 
konferencijos nutarimų ir daug 
kur pažeidžia tikinčiųjų teises. 
Taip pat pažymima, kad netikė
tai “atsisakė“ buvęs Vilniaus 
arkivyskupijos apaštalinis ad
ministratorius mons. Č. Krivai
tis, o jo vieton “išrinktas“ so
vietų režimui palankesnis kun. 
A. K. Gutauskas.

Toliau ELTA-PRESS 1-2 nu
meris plačiai informuoja apie 
“Katalikų Komiteto Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti” — KKTTG įstei
gimą Lietuvoje. Komiteto pa
grindiniai organizatoriai kuni
gai: J. Kauneckas, A. Svarins
kas, 5. TamkeviČius, V. Vėla- 
vičius ir J. Zdebskis jau spėjo 
plačiai pasireikšti. Atskiru raš
tui jie kreipėsi Į popiežių Joną- 
Paulių II, išreikšdami savo iš
tikimybę Apaštalų Sostui ir nu
rodydami šio komiteto siekimus 
bei tikslus. Toliau duodami ki
tų šio komiteto raštų vertimai, 
kurie buvo pasiųsti Įvairiom 

atsakingom sovietų instituci
jom, ginant Lietuvos tikinčiųjų 
teises. Pranešama taip pat ir 
apie kun. A. Svarinsko spau
dos konferenciją Maskvoje, ku
rioje dalyvavo nemaža Vakarų 
spaudos atstovų. Jie šią kon
ferenciją plcrai paskleidė Va
karų pasaulyje.

Dokumentinėje dalyje ELTA- 
PRESS pristato “Lietuvių socia
linės grupės Helsinkio nutari
mų vykdymui sekti“ narius — 
jėzuitą kun. K. Garucką, E. Fin- 
kelšteiną, poetę-rašytoją O. Lu- 
kauskaitę - Poškienę. Viktorą 
Petkų ir Tomą Venclovą. Taip 
pat pateikiami šios grupės pa
skelbtu visu 12-kos dokumen- 
tų-pareiškimų pilni vertimai ita
lų kalbon. Jų tarpe labai svar
bios reikšmės turi du platūs ko
miteto memorandumai-pareiški- 
kimai apie žmogaus teisių pažei
dimus Lietuvoje, kurie buvo pa
siųsti Belgrado konferencijos 
nariams 1977 metais. Lietuvos 
Helsinkio grupės dokumentų 
vertimai baigiami Onos Poškie
nės ir daugiau kaip 60 asmenų 
pasirašytu protesto raštu vy
riausiam Lietuvos prokurorui, 
reikalaujant paleisti nekaltai 
suimtus lietuvių teisių gynėjus 
— Viktorą Petkų ir Balį Ga
jauską.

ELTA-PRESS 1-2 numeris 
baigiamas politinėmis žiniomis. 
Čia pateikiamas šių metų VLI- 
Ko atsišaukimas i pasaulio lie
tuvius ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienio reikalų mi
nistério Cyrus Vance sveikini
mas Lietuvos atstovui Vašing
tone dr. S. A. Bačkiui š.m. Va
sario 16 šventės proga.

Paminklai popiežiui ir Putinui
Romoje jau pasirodė “Lietu

vos Katalikų Bažnyčios KRONI
KOS” 34 nr. vertimas italų kal
ba. JĮ parengė uolusis mons. 
Vincas Mincevičius, 'E L T A- 
PRESS leidėjas ir redaktorius. 
Vertimas atspausdintas 1978 m. 
12-me ELTA-PRESS nr., kuris 
jau išsiuntinėtas Italijos laik
raščių bei žurnalų redakcijom, 
radijo bendradarbiam, K. Bend
rijos bei politikos veikėjam. 
Leidinio viršeli puošia dvi nuo
traukos lietuvių paminklo po
piežiui Pauliui VI atminti, kurį 
pastatė lietuviai Biržuose. Tai 
gražus lietuviškas koplytstulpis 
su simbolišku Įrašu: “Didžiam 
Popiežiui Pauliui VI — tėviškai 
mylėjusiam žmoniją ir mūsų 
tautą — atminti”.

ELTA - PRESS, pranešdama 
apie šio paminklo pastatymą, 
rašo: “Sovietai, okupavę Lietu
vą, sunaikino dešimtimis tūks
tančių gražiausių kryžių ir kop
lytstulpių, kurie puošė Lietuvos

Tautieti, neužmiršk, kad lietuviškas laikraštis 
reiškia tiek pat, kiek du korpusai lietuviškos armi
jos.

na -^0 "S ar s®" i® *1

NR. 13( 1598) 1979.IV.5 

pakeles bei gyvenvietes ir liudi
jo lietuvių tautos gilų religingu
mą bei liaudies meno meistriš
ką kūrybingumą. Paskutiniu 
metu lietuviškųjų kryžių naiki
nimo akciją sovietai dar labiau 
suintensyvino. Garsusis “Kry
žių kalnas“ netoM Šiaulių jau 
kelis kartus buvo nusiaubtas, 
bet iš naujo, lyg stebuklingai, 
ten vėl atsiranda šimtai naujų 
kryžių. Jie statomi ir kiemuose 
bei šventoriuose, nors sovietai 
tai draudžia ir baudžia jų auto
rius bei savininkus”.

* * *
Paskiausiu metu, — nurodo 

ELTA-PRESS, — lietuviai, no
rėdami pagerbti žinomąjį lietu
vių poetą Mykolaitį-Putiną, mi
rusį prieš keletą metų, nutarė 
ant jo kapo pastatyti kryžių. 
Bet kai kryžius buvo atgaben
tas Į kapus, KGB agentai jį kon
fiskavo ir suėmė jo iniciatorę 
Emiliją Kvedaraitę. Vėliau ją 
patalpino ligoninėje ir pasklei
dė gandus, kad ji esanti psichiš
kai nesveika ir būsianti perkel
ta Į psichiatrinę ligoninę. Lietu
vos valdovai vietoj kryžiaus ant 
Mykolaičio-Putino kapo pastatė 
bronzinę statulą, kurios reikš
mės niekas nesupranta. . . Tai 
sovietų kryžių baimei gerai tin
ka a. a. lietuvių tautos garsiojo 
dainiaus Maironio žodžiai: “Kas 
bijo šešėlių, šešėlius temato. 
Tas Dievo galybės tikrai nesu
prato! . .”

Kituose ELTA-PRESS pusla
piuose pateikiamas pilnas “LKB 
Kronikos” 34 nr. vertimas ita
liškai. Pradžioje italų visuome
nė supažindinama su lietuvių 
tautos užuojauta Vatikano vals
tybės sekretoriui kardinolui Vil- 
lot dėl Pauliaus VI-jo mirties. 
Lietuvos katalikai didžiai verti
na mirusio popiežiaus nuopel
nus K. Bendrijai ir jo meilę lie
tuvių tautai. Ypač dėkojama už 
leidimą įrengti Šv. Petro bazili
koje lietuvių koplyčią su Auš
ros Vartų Marijos paveikslu, už 
mišiolų ir brevijorių atsiuntimą 
Lietuvos kunigam ir už nuolati
nį rūpestį Lietuvos likimu.

Ilgesnius a r trumpesnius 
straipsnius šiomis temomis pa
skelbė Milano dienraščiai “Eu- 
ropeo”, “La Note”, “Candido“, 
Romoje — “11 Tempo”, “11 Se- 
colo d’Italia”, Torine — “La 
Stampa” ir daugelis kitų savait
raščių ar žurnalų. Pažymėtina, 
kad daugelis italų spaudos 
agentūrų pageidauja atitinka
mų iliustracijų, vaizduojančių 
dabartinę padėti Lietuvoje. Kas 
turėtų nuotraukų, gautų iš Lie
tuvos, labai pasitarnautų šiam 
reikalui, pasiųsdami E L T A- 
PRESS informacijų centrui Ro
moje. .... ... . .

Teviskes Žiburiai
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IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
IV WeltkongreB der Litauischen Jugend
IV LITHUANIAN WORLD YOUTH CONGRESS

Jaunimo kongreso žinios Jaunimas turi rasti
Atstovu ir dalyviu registracijos anketų paaiškinimuose įsibrovė 

klaida - stovyklos telefono numeris, Dabar pranešam, kad stovyk
los raštinės telefono numeris bus (01 )891 2020, Raštinė veiks nuo 
liepos 9. Anksčiau paskelbtas, telefono numeris yra St. Mary's ko
legijos raštinės. Jo niekas neturi naudoti.

Primename turistams, kad Vokietijoje iš anksto užsisakius vieš
butyje kambarj, paprastai atvykimo dieną reikia iki 7 vai. vakaro 
prisistatyti, arba viešbučiui aiškiai pranešti, kada atvykstat. Išvyks
tant reikia iki 11 vai. ryto išsikraustyti.

IV PLJK prezidiumo reikalu vedėjas Kęstutis Ivinskis užmezgė 
ryši su vokiečiu spaudos ir radijo atstovais, informuodamas juos 
apie busimąjį musu Kongresą. Sekančiom savaitėm jis paruoš trum
pas informacijas vokiečiu kalba apie Lietuvą, lietuvius išeivius ir 
lietuviu jaunimą ir jas jteiks vokiečiams žurnalistams.

Pagal informacijas gautas iš Šiaurės Amerikos ir pagal skaičių už
siregistravusiųjų IV PLJK būstinėje Lietuviu Vasario 16 Gimnazi
joj atrodo, kad norinčių dalyvauti stovykloje bus daugiau negu bus 
galima sutalpinti. Stovykloje galės dalyvauti daugiausia 450 jaunuo
lių.

Brazilijos išrinkti atstovai susirinks kiekvieną sekmadieni disku
tuoti kiekvieno atstovų paruoštas temas. Pirmas susirinkimas buvo 
nustatytas Kovo 25 d., 7 vai., nakties. Tie susirinkimai buvo paruoš
ti BLJS iniciatyva kartu su atstovų kooperacija.

Sandra Saldytė

Gabija Juozapavičiūtė iš Toronto, .Pas. Lietuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkė, ir Andrius Šmitas iš Vokietijos, Pas. Liet. JY’-"irr>o kongreso 
rengimo pirmininkas, susitikę Chicagoje aptarti Jaunimo kongreso rei
kalus.

Į klausimus atsake V. Bartusevičius, IV lietuvių jaunimo kongreso 
studijinės programos vadovas

@ 1V PLJK kultūrinė komisi
ja pasiskirstė pareigomis. Pir
mininkas Algis Stankus-Saulai 
tis susirašinėja su Š. Amerikos 
menininkais bei visų kraštų jau
nimo sąjungų pirmininkais.' Ko
misijos vicepirmininkė Kristina 
Pauliukevičiūtė susirašinėja su 
Europos bei P. Amerikos meni
ninkais. Manfredas šiušelis yra 
ryšininkas tarp šios komisijos 
ir techninės komisijos. Rainis 
Valiūnas yra komisijos protoko
lų sekretorius.

® IV PLJK techninės komisi
jos posėdis Įvyko sausio mėnesį 
pas V. Damijonaiti. Aptarė ko
misijos uždavinius IV PLJK 

, metu ir pasiskirstė darbais.

@ Vasario 16 gimnazijos mo
kinės prisideda prie kongreso 
ruošos darbų. Informacijos ko
misijos pirm. Marytei Šmitienei 
padeda Lolita Kudirkaitė ir 
Gintarė Kerelytė (abi iš' JAV) 
bei Karina ir Petra Langytės 
(abi iš V. Vokietijos).

e V. Vokietijos lietuviams iš
siuntinėta per 800 bendraraš- 
čių, kuriuose surašyta IV PLJK 
programa, datos bei kainos.

s IV PLJK uždarymo šokiai 
įvyks Frankfurte liepos 28 d. 
Šokiams užsakytas 13 žmonių 
orkestras su dainininke. Šis or
kestras gros didžiojoje salėje. 
Mažesnėje salėje gros Paulius 
Petrikaitis.

IV Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kon
greso ruoša vyksta pilnu tempu Vo
kietijoje. Norėdama gauti smulkes
niu informacijų, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga kreipėsi į V. Bar
tusevičių, kongreso akademinės bei 
studijinės programos komisijos pir
mininką. Klausimai liečia studijų 
(ienas, kurios vyks 1979 m. liepos 
19-27 d.d. Altenberge, Vakarų Vo
kietijoje.

— Kuriuo tikslu rengiamas 
ketvirtasis lietuvių jaunimo 
kongresas?

— IV PLJK rengėjų komite
tas patvirtino sekanti jaunimo 
kongreso tikslą, kuris suglaus
tai skamba taip: “Naujai pagris
ti ir įprasminti jaunimo dalyva
vimą išeivijos veikloje”. Tai 
reiškia IV PLJ Kongrese bus 
bandoma lietuviško jaunimo 
veiklai duoti pagrindą ir kryp
tį, bus bandoma persvarstyti sa
vo, padėti ir nustatyti ateities 
perspektyvas. Jaunimas turės 
pasisakyti, kaip jis supranta sa
vo tautinius uždavinius ir jiems 
siekti būdus, ką jis mano apie 
lietuviškos išeivijos ateiti ir sa
vo vaidmenį joje.

Trumpai: kongrese jaunimo 
atstovai turės priimti JAUNI
MO VEIKLOS GAIRES.

Kongreso tikslo vykdamas ap
ima tris tarpsnius:

1. prieš kongresą: realios jau
nimo padėties išeivijoje anali
zė ir veiklos gairių svarstymas;

2. per kongresą: veiklos gai
rių priėmimas;

3. po kongreso: veiklos gai
rių pritaikymas atskiruose kraš
tuose ir jų įgyvendinimas.

Kokie motyvąi vertė pasirink
ti tokį tikslą, yra sudėtingas 
klausimas ir nežinau, kiek man 
pavyks tai trumpai paaiškinti.

Pirmiausia, jaunimas niekad 
aiškių savo veiklos gairių netu
rėjo (tik atskiros jo dalys — 
įvairios organizacijos, kurios 
betgi svarbias pasireiškimo da
lis-iš savo veiklos yra išjungu
sios). Antrasis jaunimo kongre
sas įsteigė jaunimo sąjungą, vi
sai nepramatydamas, kokius už
davinius šioji turėtų atlikti. Tre
čiasis kongresas pateikė visą 
katalogą daugiau ar mažiau 
konkrečių darbų, nesvarstyda
mas. koks turėtų būti visų šių 
pastangų galutinis tikslas. To

dėl visai natūraliai buvo priei
ta išvada, kad atėjo laikas jau
nimo sąjungos^ veiklai duoti aiš
kesnius rėmus ir pagrindimą. 
Taip reikėtų suprasti pasirinktą 
tikslą “naujai pagrįsti ir įpras
minti jaunimo veiklą”, kad jau
nimas pagalvotų ir nusistatytų, 
kam ir kodėl jis vienaip ar ki
taip reiškiasi.

Kita priežastis, kuri pateisina 
pasirinktą tikslą, yra ta, kad mes 
priėjome lūžtinį laikotarpį savo 
istorijoje, šiuo laiku mūsų 
bendruomenėje vyksta spartus 
pasikeitimas kartų, savyje labai 
skirtingų viena nuo kitos. Kar
ta, kuri augo ir subrendo dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, .sparčiai retėja. Didėja ta 
visuomenės dalis, kurios orien
taciją ir visą vertybių sistemą 
apsprendžiantis socialinės, poli
tinės ir apskritai kultūrinės pa
tirties bei išgyvenimo laukas 
yra jau pats išeivijos gyveni
mas. Ją formavę išoriniai, isto
riniai ir politiniai veiksniai bu
vo radikaliai skirtingi nuo vy
resniosios kartos. Todėl neįma
nomas paprastas perėmimas to, 
kas vyresniųjų yra padaryta,-su
kurta. Jaunimas turi j ieškoti sa
vo kelio, savitos veiklos, kitaip 
jo dauguma lietuviams žus. Tai, 
žinoma, nereiškia visiško ligšio
linio kelio paneigimo, jaunimo 
atsiskyrimo nuo vyresniųjų. 
Priešingai, juo daugiau bus 
bendradarbiavimo, juo geriau. 
Bet praktiškai pasirodė, kad 
jaunimui yra sunku įsijungti į 
svetima patirtimi pagrįstą veik
lą. Atrodo, vienintelis kelias 

-į neleisti didesnei jaunimo da
liai išsijungti iš lietuviško gyve
nimo yra atverti jam ištisus sa
vitos veiklos plotus.

— Studijų dienos rengiamos 
tiktai kongreso atstovams. Ko
kios temos nustatytos diskusi
joms? Kokie paskaitininkai?

— Pagrindinis kongreso tiks- 
' las bus vykdomaš studijų dieno

se. Ten susirinkę viso laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimo rink
ti atstovai svarstys savo reika
lus ir darys nutarimus. Kadan
gi sekančiame kongrese yra už
sibrėžta priimti JAUNIMO 
VEIKLOS GAIRES, todėl i klau-

(Nukelta j 7 psl.)
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BRAZILUOS L BENDRUOMENĖS POSĖDIS

Pirmininkaujant Valdybos Pirmininkui p. J. Tatarūnui ir daly 
vaujant Valdybos nariams ir Tarybos Pirmininkui p. Adv. A. Slie- 
soraičiut, Revizijos Komisijos narys, kapit. J, Čiuvinskas, padarė 
platu pranešimą apie besiartinančios IV Imigrantų Olimpiados Kul
tūrinės ir Sportinės parodos atidarymą, kviesdamas Br. L.Bendruo
menes Valdybą, būti Kultūrinės ir Sportinės Olimpiados globėja. 
Kapit. J. Čiuvinskas, plačiai nušvietė parodos reikalingumą ir jos 
svarbumą, pabrėždamas, kad tai yra sėkmingiausias kelias garsinti

PLB Vaidyba pamažu 
plečia savo veiklą ir darbus įvai
riose lietuviško gyvenimo srityse, 
norėdama sustiprinti tautinės są
monės išlaikymą, Lietuvos laisvės 
kovą ir tarpusavio ryšius tarp 
įvairiuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių. Šiuo metu ypatingas dė
mesys skiriamas IV-jam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, pla
nuojamos švietimo darbuotojų ir 
kultūriniu vienetų kelionės j ki
tus kraštus ir atliekami paruošia
mieji darbai įgyvendinti lietuvių 

Tėvynės vardą ir informuoti Brazilijos visuomene apie dabartiną 
Lietuvos padėtį. Ši paroda jau bus 9-ji, neskaitant ankstybesnių. 
Pastarąsias aštuonias suruošė kapit. J. Čiuvinskas, nesigailėdamas 
nei savo lėšų, nei savo begalinio triūso, ir yra dėkingas visiems, ku
rie savo dalyvavimu, palengvino jam šj darbą. Kadangi šių metų pa
baigoje, kapit. J. Čiuvinskui sueina 80 metų amžiaus, ir Dievulis jj 
dar leidžia dirbti kolonijos ir Tėvynės labui, visgi jis mano sau pa
velyti ilgesnes atostogas. Todėl jam prašant Valdyba nutarė sudary
ti Komitetą iš 5 asmenų, kurie padės jam organizuoti šių metų pa
rodą "Bienal" patalpose, ir, jei bus reikalinga, ateinančiais metais 
Komitetas, suruoš 10-ją parodą. Šiais metais parodoje dalyvauja 
apie 80 Tautų, tame skaičiuje ir Lietuva, Latvija ir Estija lygiomis 
teisėmis su visomis laisvomis pasaulio Tautomis. Mūsų trispalvė ir 
šiais metais plevesuos viso Pasaulio Tautų šeimos tarpe.

IV Imigrantų Olimpiada prasidės š.m. rugpjūčio mėn. 10 d. ir 
baigsis 17 d. rugpiūčio, o nuo 18 iki 27 d. rugpjūčio tąsis sportinė 
Olimpiada,- kurioje manome dalyvaus dar didesnis būrys lietuvių kil
mės sportininku, vadovaujant sportininkui Vytautui Tumui, kuris 
ir pernai gražiai suorganizavo musu sportininkus ir jie visi pui
kiai pasirodė, su naujais sporto rūbais lll-je Imigrantu Olimpia
doje.

Dabar, kapit J. Čiuvinskas, kartu su naujai išrinktu Komitetu, 
pradės, kultūrinės parodos organizavimą. Manoma, kad ši paroda 
bus labai jdomi, nes turėsime daug naujenybių.

Per visas parodas, kiek jų jau buvo suruošta, atsilankė apie 1/2 
miliono žmonių, su puikiausiais atsiliepimais ir pagyrimais, nes 
daugeliui žmonių, ypač mokslus einančiam jaunimui, pirmą kartą 
teko girdėti apie šią mažyte didvyrišką Tautą, kurios istorija siekia 
3 000 metų prieš Kristų.

informacijos centrą.

D r. Algis P a u 8 i u s, P LB 
vicepirmininkas ir Jaunimo Kon
greso Finansų Komiteto pirmi
ninkas, kovo mėnesio pradžioje 
išsiuntė visoms JAV LB apylin
kėms aukų lapus, pagal kuriuos 
bus renkamos aukos IV-jam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui paremti. Karto išsiųstos viso
kios informacijos apie patį Jauni
mo Kongresą. Iš JAV LB apylin
kių tikkmasi gauti 62,700 dol., 
iš centriniu JAV lietuviu organi
zacijų 7,300 dol., iš loterijos 
7,000 dol. ir kitų pajamų 3,000 
dol., viso 80,000 dol. iš JAV lie
tuviu. Aukotojai, paaukoję 25 
dol. ar daugiau, gaus specialius 
kvitus nuo mokesčiu nurašymui. 
Aukų rinkimo komisijoje dirba 
S. Džiugienė, M. Jakaitis, V. La
pienė, dr. K. Ambrozaitis, dr. 0. 
Balukas, V. Garbonkus, A. Kas
sel, dr. F. Kaunas, dr. P. Kisielius, 
I. Mažeikaitė, V. Mažeikienė, K. 
Milkovaitis, dr. A. Razma, M. 
Remienė ir dr. J. Valaitis.

Šiomis dienomis, vienas žymus brazilas, pareiškė kapit. J. Čiu
vinskui, sakydamas, kad Jūs lietuviai, už savo darbštumą ir nepa
laužiamą laisvės troškimą, esate verti vadintis Gedimino ir Vytau
to Didžiojo ainiais.

Antrajame dienotvarkės punkte, kapit. J. Čiuvinskui pasiūlius, 
buvo svarstomas minėjimas 14 birželio liūdnųjų įvykių, arba Tau
tos Gedulo dienos minėjimas.

Nutarta suruošti "Lituanikos" padangėje, gamtos ir neužteršto 
oro prieglobstyje, pamaldas su šv. Mišiomis už mirusius kankinius,

IV Pasaulio Lietu
vių J a u n ii m o Kongre
so Finansų komitetas, 
vadovaujamas PLB Valdybos vi
cepirmininko dr. Algio Pauliaus, 
išsiuntinėjo visoms JAV LB apy
linkėms laiškus su auku lapais, 
prašydamas apylinkių paramos 
Jaunimo Kongresui.
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bos nsrys sporto rei
kalams yra gimęs 1926 me
tais Kaune, Lietuvoje. į Chicagą 
atvyko 1950 m. ir 1951 m. buvo 
vienas iš trijų asmenų, kurie įstei
gė Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjungą. 1951 m. įsteigė 
Chicagos sporto klubą "Ateitį" 
ir jam vadovavo. Vėliau buvo il
gametis sporto klubo "Neris" 
pirmininkas, dabar yra to klubo 
globėjas ir treneris. Buvo dvi ka
dencijas ŠALFASS Centro Valdy
boje, 12-ką metų Vidurio Vakarų 
sporto apygardos vadovas, tas 
pareigas eina ir dabar. Žiupsnys 
suorganizavo daugeli sporto žaidy
nių ir 1973 vadovavo sėkmingai 
moterų tinklinio komandos išvy
kai į Europą. JAV Lietuvių Ben
druomenėje dirba dvi kadencijas 
LB Marquette Parko apylinkės 
valdyboje ir vieną kadenciją JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdyboje. Dabar Zigmas Žiups 
nys su savo sportiniu ir bendruo
meniniu patyrimu atėjo darbuo
tis PLB Valdyboje.

Daug bet u visko jau
nimo iš JAV ir Kana
dos vyksta j I V-jį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą 1979 m. 
liepos mėnesį Vakarų Europoje. 
Iki 1979 vasario 16 j Jaunimo 
Kongreso stovyklą prie Londono, 
Anglijoje jau buvo užsiregistravę 
218 jaunuolių iš JAV ir 75 iš Ka
nados. Registracija vyksta ir to 
liau, kreipiantis i PLB Valdybos 
raštinę: IV PLJK, c/oPLB, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago Illi 
nois 60636, telef. (312)778-2200

JAV LB BOSTONO APYGARDOS 
suvažiavime ntRtjon valdybon išrink
ti: Juozas Kapočius, inž. Apolinaras 
Treinys, jaunosios kartos atstovė 
Daiva Izbickaitė. Jiem palikta teisė 
kooptuoti daugiau narių. Pirmininko 
pareigos teko J. Kapočiui, lietuviš
kųjų enciklopedijų leidėjui. Džiau- 
gimasi, kad į visuomeninės veiklos 
dirvonus vėl grįžo J. Kapočius, anks
čiau buvęs LB tarybos pirmininku.

plevėsuojant Brazilijos, Pabaltijo ir kitų pavergtų Tautų vėliavoms, 
kaipo laisvės simbolams. Apie šj minėjimą smulkiau sekančiuose 
"Mūsų Lietuvos" numeriuose.

Taip pat "Mūsų Lietuvos" numeriuose bus skelbiamos progra
mos ir kitos žinios apie IV Imigrantų Olimpiados kultūrinę ir spor
tine parodą. Kultūrinės parodos metu bus įvairūs visų kolonijų 
folkloriniai pasirodymai. Lietuviai manoma galės pasirodyti su 
abiems tautinių šokių ansambliais ir jaunimo choru, nes vadovė 
p-lė Kr. Valavičiūtė, p. kapit. J. Čiuvinskui kviečiant, maloniai su
tiko dalyvauti.

Tikime, kad šiais metais kaip ir visuomet, visi, kas tik galės, pri
sidės savo eksponatais ir savo asmeniu apsilankymu parodys savo 
solidarumą ir pagarbą lietuvybės darbo dalyviams, kolonijos ir Tė
vynės vardą begarsinant.

Apsvarsčius dar nekurtuos bėgamus Bendruomenės reikalus, po
sėdis buvo baigtas su pakeltu ūpu, nes nauja Valdyba užsibrėžė, 
tarp kitų darbų, dar ir šiuos didelius darbus kolonijos ir Tėvynės 
naudai ir garbei.

Kapt J. Čiuvinskas su jaunimu laukia ll-os Emigrantų Olimpiados parodos 
pradžios.

Angela Joteikaitė
Br. L.Bendruomenės Sekretorė
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letą rublių turėtų kišenėje. Kolchozan pakliūvąs. Ji nusiminusi, kas 
bus.

JWMIMAS TŪRI RASTI SAVITĄ KELIĄ

KOLCHOZU “SAVANORIAI”

Rašymas j kolchozus valsčiuose buvo gerai apgalvotas ir pareng
tas. Visi valsčiaus tarnautojai įjungti ir turi šiame darbe dalyvauti. 
Sušaukia juos, paaiškina reikalą, paskirsto brigadomis, ir turi važiuo
ti j kaimus kolchozų steigti.

Iš valsčiaus brigados buvo”išleidžiamos su parengtu planu ir nu
matytais asmenimis j kolchozo pirmininkus, brigadierius ir kitus 
pareigūnus. Čia daugiausia stengėsi parinkti žmones, kurie buvo po
puliaresni savo kaimynų tarpe, oasižymj sąžiningumu ir turį jų pasi-

simą galima tik taip atsakyti: 
bus svarstomos visos temos, ku
rios atstovams atrodys svarbios, 
kadangi veiklos gairėse turės 
atsispindėti visos svarbiausios 
jaunimą liečiančios problemos. 
Mes stengsimės, kad kraštų at
stovai i kongresą jau atsivežtų 
savo veiklos gairių projektus, 
nes visų klausimų per 6 dienas 
yra neįmanoma iš esmės svars
tyti. Prieš svarstant kiekvienos 
iš trijų sričių (politinės-visuo- 
meninės-kultūrinės) veiklos gai
res, atstovai bus į problematiką 
Įvedami dviem paskaitom ir vįe-

atlikti specialius tyrimus. Nei 
vienos, nei kitos sąlygos aš ne
išpildžiau. Todėl bandysiu kiek 
bendriau pasisakyti. Man atro
do, kad nei viename, nei kitame 
parengime nepasiekiama “dau
giau” ar “mažiau”, bet kas kita. 
Stovykla ir studijų dienos yra 
skirtingi parengimai su skirtin
gais tikslais. Stovyklos yra rei
kalingos sutelkti suvažiavusiam 
lietuviškam jaunimui, kad galė
tų pabendrauti. Stovyklos pro- 

; grama daugiau informacinė, tu
rinti daug bendrų užsiėmimų, 
bendravimo.

tikėjimą.
Šitaip jie tikėjosi, jog žmonės turės daugiau noro eiti i tokius kol

chozus. j vieną kolchozą iungtą tokį skaičių ūkininkų kad jų visų 
žemės plotas vidutiniškai sudarytų apie 400-500 ha. Pasitaikydavo, 
kad viena pusė kaimo pakliūva į vieną, o kita į kitą kolchozą.

Agitatorių brigados vyko dienos metu į kaimą per seniūną su
šaukia gyventojus ir, 'šaiškinusies reikalą jungtis j kolchozus, duoda 
gyventojams pasirašyti pareiškimus.

Ten jau iš anksto buvo atspausdinta blankas su žodžiais: ' Prašau 
mane priimti j kolchozą' . Čia-pat reikėjo parašyti turimos žemės 
kiekį ir išvardinti inventorių, su kuriuo j kolchozą įstoji.

Gyventojai nesirašėtų oareiškimų Net klausyt neklausė, ką iiems 
aiškina koks nors tipelis, kuris neatskiria avižos nuo miežio. B et ko
munistai taip išgudrėjo, jog paskui per susirinkimus taip ilgai žmo
nes išlaikydavo salėje, ligi šie pasirašo. Žmonės vistiek sunkiai rašėsi, 
ypač mažažemiai spurdėjo. Girdi, Smetonos laikais čia tie dvarai 
mūsų kraują gėrė, dabar ir vėl į dvarus rašo. Žinoma, jie, taip saky
dami, tyčia minėjo “Smetonos dvarus’ , pačių komunistų vartotais 
žodžiais norėdami atsikalbėti nuo kolchozų, nors tais laikais dvarai 
jau buvo išskirstyti.

3 et tai nieko nepadėjo. Turėjo rašytis verkdami. Paskui valdžia 
“siūlo” sudaryti ir kolchozo pareigūnų sąstatą, ir “visi“ tučtuojau 
jį “patvirtina“. Tie “rinkimai vyksta šitaip:

Agitatorius: - pirmininku siūloma išrinkti tą ir tą (vardas ir pa
varde). Kas prteš?

Žinoma, -kas gi sakys ką prieš. Tas pats su brigadieriais, sandėliu 
vedėjais ir kt.

Tik ne visur vienodai sekėsi. Kad ir parą, kitą išbuvę susirinkome, 
ūkininkai vistiek nesirašo ir gana. Tada komunistai pradėjo “suvi- 
suomeninimo’ akciją. Jie atima ūkininkui gyvulius ir kitką, ką šis 
turi vertingesnio, t kelia jį j kitą vietą, j tuščius namus, dažnai jau 
prieš tai išvežtų ar pabėgusių šeimų. Jie sako, kad tie neklaužados 
su savo žeme negalį pasilikti čia maišytis tarp kolchozo. Žmonės, 
tiesiog šaukdami iš skausmo, skirdavosi su savo trobomis.

Vėliau ir patys ūkininkai jau pragudrėjo. Pamatę agitatorių bri
gadas, traukiančias į kaimą, bėgdavo iš namų, kad atėjęs seniūnas, 
nerastų ir tuo pačiu nereikėtų j tokį susirinkimą eiti. Nesulaukę 
žmonių, patys enkavedistai eidavo jų ieškoti. Čia jiems buvo gera 
proga pasiplėšikauti.

Trobose suradę tik vaikus, jie, klausdami “Kur papa”, išverčia 
spintas, išmaišo trobas, jokio geresnio daiktelio nepalikdami. Vai
kai, pamatę ginkluotus, persigandę verkia. Tvartuose mykdavo ne
šerta karvė ar žviegia paršelis, nes žmonės, išbėgę slėptis, užtrunka 
ilgiau, kol tik “bėda” praeina.

Ir toks verbavimo būdas pasirodė nesėkmingas. Tada ūkininkas 
pavardėmis šaukė j valsčių ir čia, ne vieną uždarę, taip ilgai laiko, 
ligi šie galutinai netekę kantrybės,.ima ir pasirašo.

Po to valsčiaus raštinėje pasitaikydavo ir tokių vaizdų. Atbėga 
verkdama moteriškė ir aiškina, jog tuo metu, kai ji, vyrui nesant, 
namuose, orie sienos priremta, oasirašė pareiškimą, inventoriaus są-

nu bendru simpoziumu. Paskai
tų temos yra paskelbtos atski
rai. Paskaitininkų pavardės dar 
neskelbtinos, kadangi dar ne
visi sutiko — vedamos dery
bos.

— Kaip galvojate paveikti da
lyvius, kad kuo daugiausia jų 
įsijungtų j programą?

— Nežinau, ar tai mūsų užda
vinys studijų dienų dalyvius vie
naip ar kitaip Įtaigoti. Jie yra 
laisvai rinkti jaunimo atstovai 
ir atsakingi savo rinkėjams, ne 
mums. Mūsų uždavinys yra tik 
sudaryti sąlygas, kad atstovai 
galėtų dirbti. Ar jie tai darys, 

.mums mažiau rūpi. Parengdami 
programą, mes gavome nurody
mus, kad tai būtų darbo dienos 
— laisvalaikio bus mažai. Prie 
sąlygų sudarymo priklauso ati
tinkamų patalpų suradimas, pro
gramos sudarymas, medžiagos 
paruošimas, studijų eigos tvar
kymas. Programą jau esame su
darę. Atstovams Vadôvo I dalis, 
kurią išleis PLJS Ryšių Cent
ras, turės netrukus pasirodyti; 
II dalis su problematiniais 
straipsniais bus išleista pavasa
rį. Suplanuota ir studijų dienų 
eiga. — Veiklos gairėms nagri
nėti studijų dienų dalyviai bus 
suskirstomi į darbo būrelius: 
kiekvienai iš trijų programos 
dalių — politinei, visuomeni
nei, kultūrinei — nauja sudėtis. 
Tuo būdu kiekvienas atstovas 
turės progos dirbti bent trijuose 
būreliuose. Kiekvienos veikimo 
srities darbo rezultatai bus 
svarstomi visumos posėdyje. 
Jaunimo sąjungos reikalams 
(pranešimai, apyskaitos, naujos 
valdybos rinkimai) numatomas 
specialus laikas.

— Žvelgiant j praėjusius 
kongresus, norisi paklausti, ar 
Jūs manote, kad studijų dienose 
yra daugiau pasiekiama, negu 
stovykloje?

— Norint į šį klausimą atsa
kyti, gal būtų reikėję visuose 
šiuose parengimuose dalyvauti,

Tuo tarpu studijų dienose da
lyvauja tik jaunimo rinkti at
stovai. Jų uždavinys yra spręsti 
jaunimo veiklą liečiančius klau
simus, duoti direktyvas PL Jau
nimo Sąjungos valdybai, rinkti 
naują PLJS valdybą ir pan. Tai
gi, abu renginiai turi savo ver
tę ir uždavinį. Nors stovyklos 
tikslai galėtų būti pasiekti ir 
kitaip (tik publika būtų ne tiek 
tarptautinė), studijų dienoms 
pakaitalo nėra.

— Kaip vyksta pasiruošimas 
kongresui?

— Šiuo metu pasiruošimas 
kongresui vyksta pilnu tempu. 
Kongreso atstovai jau išrinkti 
Jau įvyko visa eilė atstovų su
sitikimų, kur jie ruošis kongre
sui. Jaunimas taupo pinigus, 
kad galėtų apmokėti kongreso 
išlaidas. Ypač daug dalyvių ža
da būti iš JAV ir Kanados. Įvai
riuose kraštuose jau sudaryti 
kongreso finansų komitetai, ku
rie turi sutelkti nemažas sumas

Kongreso sėkmė priklausys 
nuo to, kaip atstovai bus jam 
pasiruošę, kiek jie bus proble
mas išgvildenę, kiek jie atsiveš 
rezultatų. Nes, kaip minėjau, 
visko, kas užsibrėžta, gvildenti 
kongreso metu bus neįmanoma. 
Todėl didelis dėmesys turėtų 
būti kreipiamas į atstovų paruo
šimą. Pageidautina taip pat, kad 
jaunimą ir jo veiklą liečiantys 
klausimai būtų daugiau keliami 
bei svarstomi spaudoje.-

Baigdamas kviečiu visus 1979 
m. vasarą atvykti į Europą, i IV 
PLJ Kongresą. Mes visų laukia
me ir, kiek galėsime, visais rū
pinsimės.

Kongresas įvyks š.m. liepos 
11-29 d.d. Europoje — Angli
joje ir Vokietijoje

Danguolė Juozapavičiūtė

Tėviškės Žiburiai
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A Igreja Mártir na Lituânia
economies também confiscadas, municar com o clero e os fieis 0

SKAITYTOJAI RAŠO...

Brusque. 26 de março de 1979

Prezados Senhores.

Paz e Bem.

Foi com imensa alegria que li 
no ultimo número da revista “Ave 
Maria” um artigo sobre a Igreja da 
Lituânia. Fiquei muito emociona
do. F que eu também sou descen
dente de lituanos e já faz um bom 
tempo que venho procurando sa
ber se havia no Brasil alguma publi
cação dos lituanos que vivem no 
Brasil. Quero fazer imediatamente 
uma assinatura do jornal cultural 
lituano “Nossa Lituânia".

Se fòr possível, enviem-me in
formações sóbre a existência ou não 
de alguma livraria que tenha livros 
lituanos. Fu preciso conseguir uma 
Biblia. completa ou só o Novo Tes
tamento em lituano. assim como 
livros de gramática, dicionário, etc. 
Se os senhores souberem de algum 
endereço, por favor, mo enviem.

I štarei ansiosamente aguardan
do uma resposta e desde já agrade
ço de todo coração pela atenção 
dispensada.

Em Cristo e Maria

Fr.José Alberto Antunes Minder.S.c.j

0 n.° 32 da "Crônica da Igreja 
Católica na Lituânia", suple 
mento do /ornai cultural lituano, 
"Nossa Lituânia", Cx Postal 4421 
— 01000 São Paulo, SP), é tra
dução do original Htuano, que 
está aos cuidados da União do 
Clero Lituano no Brasil )UCLIB)

0 presente número traz uma 
saudação de d. Luaano Mendes 
de Almeida, bispo da Regional 
Belém, São Paulo, que referindo 
se à comunidade Htuana, afirma 
"Ela nos ensina a adesão à fé 
com coragem e heroísmo"

A introdução da revista de 22 
páginas é do P.Fr. Gavėnas, pre 
sidente da UCLIB. Vale a pena 
lè-la, para se ter idéia de um po 
vo que dá testemunho de sua fé, 
mesmo no sofrimento.

"Em 1940, quando a União So 
vietica ocupou a Lituânia a forca 
85,5% da população de mais de 
3 milhões de habitantes eram ca 
tóHcos; 4,5% protestantes. 7,3% 
judeus; 2,5% ortodoxos e 0 2% 
de outras crenças.

Nas duas arquidioceses e qua 
tro dioceses havia 708 igrejas, 
314 capelas, 73 mosteiros, 85 
conventos, 3 arcebispos, 9 bis
pos, 1 271 padres, quatro seminá 
rios com 470 seminaristas maio 
res, 580 religiosos {dos quais 168 
eram padres) e 950 freiras

As freiras cuidavam de 35 cre
ches, 10 orfanatos, 25 casas Dara 
idosos, 2 hospitais, um centro 
para jovens e um instituto para 
surdos-mudos

Havia 18 escolas primárias e 
um número equivalente de es co 
Ias secundárias dirigidas pelos re 
Hgtosos A religião era maté na de 
estudo em todas as escolas pú 
blicas

As organizações católicas con
tavam com um número de 800.000 
membros ativos. Em 1935 havia 
28 revistas e jornais católicos 
com um total de circulação de 
7.000.000 de exemplares.

Aos 15 de junho de 1940 a ar
mada vermelha russa invadiu a 
Lituânia. 0 governo de um esta
do independente foi trocado por 
um regime de fantoches.

Aos 14-15 de julho foram arran
jadas "eleições". Uma semana 
mais tarde, o novo "Conselho do 
Povo", com a Armada vermelha 
cercando a casa da Assembléia, 
declarava 'unammemente' a Li
tuânia uma República Soviética 
Socialista

Aos 25 de junho de 1940, a 
Igreja foi separada do Estado e o 
Nu neto da Santa Sé foi expulso 
Os bens paroquiais foram conhs 
cados. os salários e'as pensões 
do clero foram cortados e suas 

As grejas foram desprovidas de 
seu sustento Instalações gráfi
cas dos católicos foram confisca
das e livros religiosos destruídos.

Aos 28 de junho de 1940, o 
ensino da religião e a oração 
nas escolas foram proibidos. 0 
departamento oe Teologia e Filo 
sof/a da universidade de Kaunas 
fo> abohdo Todas as escolas par
ticulares toram nacionalizadas. 
Os seminários de Vilkaviškis e 
Teisiai foram fechados e ao se
minário de Kaunas foi permitido 
operar em uma escala bem limi
tada 0 clero foi submetido a 
uma espionagem continua.

E\atamente um ano depots, 
aos 15 de junho de 1941, 34.260 
lituanos foram despachados para 
partes mais inospitaleiras da União 
Soviética. Após a // guerra mun
dial as deportações em massa di
minuiram, mas continuaram até 
1953

Dom Vincentas Borisevictus, 
bispo de Teisiai, foi preso aos 3 
de fevereiro de 1946 e condena 
do a morte após um julgamento 
secreto Antes do fim daquele 
ano, seu auxiliar, o bispo Pranas 
Ramanauskas, também foi preso 
e deportado para Sibéria. Ò bis
po Teofilius Matulionis de Kaišia
dorys e o arcebispo Mečislovas 
Reinys de Vilnius foram deporta
dos para urn campo de trabalhos 
forçados na Sibéria. 0 arcebispo 
Remys morreu na prisão de Via- 
demtr aos 8 de novembro de 1953. 
Em 1947 a Lituânia foi deixada 
com um único bispo, Dom Kazi
mieras Paltarokas, de Panevézyz. 
Ele morreu em 1958

Em 1947, as últimas casas reli
giosas foram fechadas, suas co
munidades dispersas e toda ativi
dade religiosa posta fora da lei.

Após a morte de Stalin em 
1953, houve uma pequena melho
ria na situação religiosa. Os bis
pos Matulionis e Ramanauskas 
puderam retornar à Lituânia, po 
rém não lhes foi permitido admi
nistrar suas dioceses ou se co 

bispo Ramanauskas morreu em 
1959 e o arcebispo Matulionis 
em 1963.

Em 1955, dois novos bispos 
foram indicados por Roma e con 
sagrados: D. Julijonas Steponą 
vidus e D. Petras Maželis A D 
Steponavičius porém nunca 
permitido entrar na sua diocese

0 bispo D. Vincentas Sladke 
vicius, consagrado em 1957, esta 
também sob severas restrições 
do governo. Em 1965 Juozas La 
bukas-Matulaitis fo> consagrado 
em Roma para encabeçar a ar 
quidiocese de Kaunas e a dioce 
se de Vilka viskis.

0 relaxamento das pressões 
sobre os que tem fé religiosa Io 
go revelou que o povo Htuano 
amda era profundamente religio 
so. Decidiram retomar o ataque. 
E o principal meio, desta vez, foi 
o uso ilimitado de pressão moral, 
já que o terror físico parecia re
forçar e unificar os fiéis

Em 1972, apareceu LIETUVOS 
KATALIKU BAŽNYČIOS KRONI
KA (Crônica da Igreja Católica 
da Lituânia), clandestinamente di
vulgada no Pais e que começou 
alcançar o mundo livre em inter
valos irregulares Pnmeiramente 
a intenção dos editores desço 
nhecidos foi manter os católicos 
da Lituânia informados da situa
ção da Igreja lá. Secundanamen- 
te este Samizdat Htuano serve 
como constante apelo ao mundo 
livre para não esquecer o clamor 
de um povo oue luta contra opres
sores estrangeiros, para defender 
sua crenca religiosa e reconquis
tar os seus direitos humanos fun
damentais

Este que apresentamos ė o n.° 
32 da KRONIKA

Nosso objetivo e o de apresen
tar logo em uma tradução do ori
ginal um relatório autêntico dos 
acontecimentos num pais católi 
co ocupado pelas forças arma
das do comunismo ateu soviéti
co"

MŪSŲ ŽINIOS
Dr. Basanavičiaus rūmai tai mūsų 

kampelis. Buvo taip jautru ir malonu 
kai susirinkom praeitų sekmadieni ant 
pietų: atrodė tikra - lietuviška šeima. 
Visi pažįstami, visi malonūs, šnekučia
vo, džiaugėsi ir gėrėjosi vieni kitu 
draugyste.

Dvelkė tikra lietuviška nuotaika, 
niekas nesėdėjo kampe užmirštas, kiek
vienas buvo prakalbintas ir įtrauktas i 
bendro džiaugsmo sūkurį

Ogi daina, ta mūsų lietuviška daina, 
ji gražiai skambėjo prisimenant tėvynę 
svetimoj padangėj.

Dievas tegul saugo tų mūsų kampelį, 
o kiti lietuviški sambūriai tegu ima pa
vyzdi to malonaus Vila Anastácio bū
relio.

Lietuviška Dvasia

PUPU BALIUS

Punktualiai prasidėjo, jaukiai 
tęsėsi ir užsibaigė temstant o gal 
dar vėliau. Žmonių susirinko ge
ra s’imtinė ir buvo tikras balius, 
nes nieko netrūko, nei valgių nei 
gėrimų, nei muzikos, nei šokių, 
nei dainų. Gražiai buvo pagerbti 
du malonūs išvykstantieji svečiai, 
vienas iš Amerikos, kita iš Lietu
vos.

P. A. Kublickas vadovavo visai 
muzikai, o P. S. Lukoševičienė — 
dainom. Diena buvo taip karšta 
ir giedri, kad žmonės netvėrė sa
lėj ir sakė butų buvę geriau valgy
ti ledus negu "feijonus". Rengė
jai, daug prisidarbavę jautėsi nu
vargę, bet patenkinti kitų pasiten
kinimu.

Nelieka kitko kaip drūtai padė
koti Vila Anastácio tautiečiams 
už simpaiiškę pobūvį.

Dalyvis

BRISIAUS GALAS
Bet aiškiai girdi, kaip tasai šaukia: - sa, Brisiau sa.
Tai, tur būt, iš jo seno juokias? Kam?
- Sa, Brisiau sa, — vadina šeimininkas.
Brisius šiepia snukj, tartum norėdamas šyptelėti, bet tik kažin 

kaip gailiai inkščia...
- Sa, Brisiau, sa...
Jisai nenorom atsikelia nuo spalių ir seka paskui, ne taip, kaip 

pirma - jaunas ir linksmas, bet paspaudęs uodega ir nuliūdęs, kaip 
koksai kaltininkas.

Šeimininkas eina už klojimo laukan ir atsigręždamas vis šaukia: 
- sa, Brisiau, sa...

Pamiškėj sustoja. Brisius inkščia bailiai ir žiūri j žmogų, tartum 
klausdamas, kam čionai jj atvedė. Mato, kaip tasai nusiima nuo pe
čių šaudyklę, atsitolina nuo jo kelis žingsnius ir pradeda jam taikin
ti...

Negali būti? Brisius netiki. Tai tik pasijuokt iš jo nori. Bet kam 
taip baisiai iš seno juoktis? Kam? Juk jisai nekaltas... Brisius nori 
pasigerinti, suvizginti uodega, bet iš bailės tupiasi ant paskutiniųjų 
kojų, ir per jo snukj rieda gailios, karčios ašaros...

Staiga ugnis ir baisus trenksmas, - ir jisai griūva, sopulio perver
tas. Pramerkęs akis, tik spėja pamatyti, kaip nuo jo tekinom bėga 
žmogus, turėdamas rankoj šaudyklę...

Gal ir suprato Brisius, kodėl tasai žmogus jj užmušė; tik nebega
lėjo suprasti, kodėl tekinom nuo jo pabėgo: juk jisai, mirdamas, tik 
kojas norėjo jam paskutinį kartę palaižyti...
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parapijos

JAUNIMO

visus lietuvius dalyvauti jaunimo šventės meninėje

Lietuviškai kalbanti

MALDOS DIENA UZ LIETUVĄ

Inscr. Estadual: 104.519.617

pranešti 
parapijos

Praeitą sekmadieni į lietuviš
kas pamaldas suėjo labai daug 
žmonių, ypač parapiečių gyvenan 
čių C. Verdėj.

Per mišias buvo giedamos įpras 
tos giesmės (jau kiek laiko kai 
per mišias nebegiedodavo) ir po 
komunijos buvo paskaityta kele
tas faktų apie religijos persekioji
mą Lietuvoje ir sukalbėta malda 
už Lietuvą.

Po pamaldų iš toliau atvykę 
choristai buvo pavaišinti Jono 
Stankūno namuose.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e 

crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Prašome visus parapijie
čius turinčius namuose se
nelių ar ligonių, kurie nega
li nueiti bažnyčion, bet nori 
atlikti velykinę - 
telefonu ar raštu 
kunigams.

Šv. Kazimiero 
Kunigai

R. Juatindiba, 
Pq. da Moóca 
Tel. 273-0338

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

ESCRITÓRIOS:
Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and. s/45 — Liberdade 

Horário: Das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00
Rua Campos Novos, 590 - Vila Zelina 

Horário: Das 19:00 às 21:00

Fones:274.0677 - (Res.274.1886) 
São Paulo

MIŠIOS
Pranešama, kad 30-tos dienos Mišios už 

a.a. Monikos Baranauskienės vėlę bus laikomos 
balandžio 16 d. — antrąją Velykų dieną, 7,30 
vai. Vila Zelinos Bažnyčioje.

Kviečiame
programoje, gegužės mėnesio 20 dieną 15 vaiySeselių Pranciškie- 
čių salėje.

Bus suvaidinta trijų veiksmų vaidinimas "ILGESIO PASAKA" 
(vaidinimas jau buvo pastatytas du kartu Urugvajuje ir vieną kartą 
Argentinoje). A
! * Kartu bus ir Motinų pagerbimas. JI

Be artistų programoje dalyvaus "VOLUNGĖS" choras ir "RŪ
TELĖS'' šokėjai.

Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja
DRA. HELGA HERING

médica

HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS 
nuo 8 iki 12 vai.

Av. Euiina, 99 - V Sta. 
Maria (skersgatvis ties nr 
2214, Av. Deputado Emi 
lib Carlos - B do Limão)

nuo 14 iki 18 vai.
Rua Quartim Barbosa, 6 
(paskutinė stotis ônibus 
vila Santista Bairro do 
Limão)

Teí 265.7590

CIVIL— Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL — Falência, Concordata

Execução, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA — Imposto de Renda, ICM, IPI

Vicente Vítor Banys Ltda.
C.R.C.80.882.909/001

D R. ALEKSAS KALINAUSKAS
DR. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS
Inventário, Despejo, Desquite, Divórcio, Processo 
Crime, Processo Trabalhista, etc.
Rua XV de Novembro, 244 ■ 4o and. conj. 9

Tel. 37-8958

MŪSŲ ŽINIOS
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LITUANIKA

Jau susitarta su firma dėl van
dens bako pastatymo. Bakas so
dybai kainuos 100.000,00 kruzei- 
rų. Jo talpa 16.000 litrų. Atskirai 
reiks mokėti perkūnsargį, kopė
čias ir pamatus. Statyba neturė
tų užtrukti ilgiau kaip mėnesį lai
ko. Pasitarimus vedė B.L.B. Pir
mininkas p. Jonas Tatarunas ir 
Šv. Juozapo Bendruomenės at
stovas p. Jonas Jodelis.

Atibajos prefektūros mas'inos 
išlygino dalį Lituanikos gatvių ir 
pažadėjo išlyginti likusias, bei at
likti kitus žemės lyginimo dar
bus

P.P. Vinkšnaičių narnėjau bai
giami paskutiniai įrengimai. Taip 
pat pasirašė su mūrininkais sutar
tį namui statyti Pereira— Sakavi
čius. Tai bus antrasis vasarnamis 
Lituanikoje.

Praeitą savaitgalį Lituanikoje 
iškylavo skautai.

P. Aleksas Vinkšnaitis praeitą 
savaitę praleido keturias dienas 
Lituanikoje, rūpindamasis vasar
namio užbaigimu.

Šeštadienį p. Jonas Jodelis ir 
Luis Antanas Aleknavičius prijun
gė artezinio šulinio pompą. Kol 
dar neįrengtas vandens bakas, 
vanduo bus naudojamas tik staty

NR. 13(

SERBEATAITĖ ONA
Abiem mielom tautietėm ML Administracija di 

džiai dėkoja ir linki linksmų Velykų.

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJOS
MAKAREVSČIENĖ MAGDĖ

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

bai.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS TVARKARAŠTIS
LIETUVIŠKU PAMALDŲ TVARKARAŠTIS 

VILA ZELINOS BAŽNYČIOJE

VERBŲ SEKMADIENI:
11 vai. Verbų šventinimas, procesija Kristaus Valdovo Gar
bei ir Suma.

DIDUI KETVIRTADIENI:
19 vai-. Eucharistijos įsteigimo paminėjimas — Iškilmingos 
Šv. Mišios.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ:
15 vai. Šv. Kryžiaus pagarbinimas, skaitymai ir Komunija.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENI:
19 vai. Ugnies, Velykinės Žvakės šventinimas, Exultet, ir 
Šv. Mišios.

(į Šeštadienio liturgiją reikia atsinešti žvakę, apsaugo
tą nuo nulašėjimo. Neturintieji galės įsigyti prie 
bažnyčios).

VELYKŲ RYTĄ:
6. vai. Prisikėlimo procesija irŠv. Mišios.

( Visi turintieji tautinius rūbus prašomi į procesiją at
vykti su jais)

išpažinčių bus klausoma visas tris dienas, kas valandą, 
pradedant nuo 13 vai.

Visose pamaldose dalyvaus L.K.Bendruomenės choras.

— 11 vai. lietuviškų pamaldų nebus Velykų dieną.

Kviečiame visus lietuvius pamaldose dalyvauti. Kartu 
švęskime didžiąsias Viešpaties Mirties ir Prisikėlimo Pa
slaptis. Nepamirškime dvasioje susitaikinti su Kristumi.

Praneša, kad balandžio 7 d. — šeštadienį 15 vai. yra šaukiamas 
mokytojų ir tėvų susirinkimas lituanistinės 
mokyklos problemoms aptarti. Tuo pačiu laiku bus mok i- 
nšų registracija lietuvių kalbos pamokoms.

j

---

DIDŽIOJE SAVAI T Ė

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

- VERBŲ SEKMADIENĮ:
8 vai. Verbų šventinimas ir Mišios.

- DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ:
20 vai. Paskutinės Vakarienės Mišios, Švč. Sakramento garbi
nimai.

- DIDĮJĮ PENKTADIENĮ:
16 vai. Šv. Kryžiaus pagarbinimas, iškilmingos Tikinčiųjų Mal
dos, Komunija.

- DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ:

19,30 vai. Velykų Vigilijos pamaldos: Ugnies ir Velykų van
dens šventinimas, Šv. Rašto skaitymai, Krikšto įžadų atnauji
nimas, Velykų Vigilijos Mišios.

-VELYKŲ SEKMADIENĮ:

Prisikėlimo procesija Zelinoje 6 vai.

8 vai. Velykų Mišios (Mookoje)

Visi lietuviai katalikai kviečiami pasinaudoti švenčių dvasia ir 
atsinaujinti Velykiniais sakramentais — išpažintimi ir komuni
ja.

Išpažinčių bus klausoma prieš pamaldas, pagal tikinčiųjų rei
kalavimą.
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