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Šimtametė spauda r
Esame įpratę žiūrėti į “Aušrą” kaip pirmąjį periodinį 

í lietuvių laikraštį, pradėtą leisti Tilžėje 1883 metais. Nėra 
abejonės, kad “Aušros” pasirodymas buvo lemiamo pobū
džio žingsnis tautiniame lietuvių atgimime, tačiau dabar, 

, žvelgdami Į savąją spaudą iŠeiviniu požiūriu, pastebime, 
kad pirmasis lietuviškas laikraštis išeivijoje buvo “Gazieta 

; Lietuwiszka”. Ji pasirodė Niujorke 1879 metų rugpjūčio 16
■ dieną, taigi, ketveriais metais anksčiau nei “Aušra”. Pir

masis “Gazietos Lietuwiszkos”'redaktorius ir leidėjas buvo 
Mikas Tvarauskas, save laikęs lenku, bet norėjęs stiprinti 
bei gaivinti lietuvius. Deja, šis jo užmojis nebuvo ilgalai-

í kis — po 16 numerių laikraštis nustojo ėjęs, nes turėjo tik 
132 prenumeratorius. Po poros metų tas pats leidėjas ban- 

Į dė laikraštį atgaivinti, išleido dar 25 numerius vardu “New 
Yorko Gazieta Lietuwiszka” ir galutinai jį sustabdė. Šis 

i užmojis atėjo iš buvusio mokytojo, gimusio Kupiškiu k., 
į dalyvavusio 1863 metų sukilime ir pabėgusio nuo rusų 

keršto Į Ameriką. Jis jautė reikalą gaivinti bei stiprinti 
i lietuvius, bet pąts, matyt, tautinio sąmoningumo nedaug
■ teturėjo ir buvo linkęs į uniją su lenkais. Bandė ta linkme 
j veikti Niujorke, leido dvikalbį laikraštį “Unija”, vėliau ir 
| lenkišką laikraštį, bet niekur neįsitvirtino.
| TS MINĖTŲ duomenų matyti, kad š.m. rugpjūčio 16 d.* 

suėjo šimtas metų nuo pirmojo lietuviško laikraščio

I
a įsteigimo JAV-se ir aplamai išeivijoje. Tai stambi su
kaktis, kurios nederėtų praleisti nepastebėjus. Prie šios su
kakties jungtiną ir antroji, būtent, 75-rių metų spaudos 
laisvės atgavimo sukaktis (1884—1904—1979). Ši dvigu
ba sukaktis, apimanti ir Lietuvą, ir jos išeiviją, turėtų būti

i puiki proga giliau pažvelgti į lietuviškosios spaudos praeitį, Į 
į dabartį ir ateitį. Tokioje perspektyvoje galėtų ne tik spau- 
j dos žmonės, bet ir plačioji visuomenė žvelgti į lietuviško- 
■ sios spaudos likimą. Kol kas tos spaudos turime apsčiai, 
į bet negalėtume pasakyti, kad apsčiai turime ir skaitytojų, 
j kurie sudaro finansinį pagrindą. Tai bene svarbiausias iš- 
( likimo elementas. Gali būti geriausi redaktoriai, šauniausi 
i bendradarbiai, bet jei nebus skaitytojų, laikraštis negalės 
! gyvuoti. Juk ir “Gazieta Lietuwiszka” negalėjo įsitvirtinti, 
j turėdama vos 132 prenumeratorius. Ir dabar turėlc* iik-ri- 
: duotis kiekvienas laikraštis, palikęs su šimtine ar'kiek dau- 
$ giau skaitytojų. Dėlto plačiosios visuomenės nusiteikimas 
i spaudai yra lemiantis dalykas. O to nepalankaus nusitei- 
i kimo visuomenėje yra nemažai. Vieniems lietuviškoji 
į spauda atrodo nereikalinga dėl perdidelio jų pačių “mand- 
j rūmo”, kitiems — dėl permenko tautinio sąmoningumo.

J. Zikaras: KNYGNEŠYS

■ < TISDĖLTO neteisinga būtų aiškinti neigiamą visuome- 
%/ nės dalies nusiteikimą vien jos pačios menkavertišku-

' mu. Dalis atsakomybės tenka ir pačiai spaudai. Juk 
negalima tikėtis skaitytojo dėmesio laikraščiui, kuris jam 
atrodo visai neįdomus. Taigi, čia iškyla spaudos lygio klau
simas. Laikraštis turi būti bent minimaliai įdomus skai
tytojui. Svarbu, kad jis rastų ką nors reikšmingo sau. Vieni 
įieško savo gyvenvietės žinių, kiti — politinių informacijų, 
treti — gerų straipsnių, ketvirti — iliustracijų, penkti — 
grožinės literatūros, šešti — humoro, septinti — diskusinių 
rašinių ir 1.1. Reiškia laikraštis turi būti įvairus, kaip ir 

I patys skaitytojai. Tą įvairumą teikia visokio žanro bend
radarbiai. Jų dėka laikraštis darosi įdomus, nes pajudina 
daugybę stygų.. Kai susidaro ryšys tarp skaitytojų, bendra
darbių ir redaktorių, laikraštis darosi gyvas, nes visi jaučia 
bendrą pulsą. Ir atvirkščiai,' kai redaktorius lieka vienas, 
turįs užpildyti visą laikraštį, pastarasis praranda pulsą, 
darosi monotoniškas, neatspindintis visuomenės nuotaikų. 
Dėlto svarbu, kad laikraštis būtų ne monologinis, o dialo
ginis. Kai visuomenė būna įtraukta į laikraščio puslapius, 
padidėja ir jos domėjimasis. Taigi, reikia skatinti visuome
nę skaityti lietuviškąją spaudą, o laikraščių leidėjus bei 
redaktorius — ją tobulinti ir jausti visuomenės pulsą.

Tėviškės žiburiai
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iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos N r. 39
ŠV. TĖVO VIZITAS LENKIJOJE

1979 m. birželio 2-10 dienomis šv. Tėvas 
JONAS PAULIUS II lankėsi Lenkijoje. Nors 
sovietinė valdžia neleido nuvykti j Lenkiją nei 
Lietuvos vyskupams, nei kunigams, nei tikin
tiesiems, tačiau Popiežiaus vizitą pusė Lietu
vos galėjo stebėti televizijos ekranuose. Lietu
vos kunigai ragino tikinčiuosius nors per tele
viziją sekti Šv. Tėvo vizitą Lenkijoje.

Šv. Tėvo viešnagė Lenkijoje paliko dide
lį įspūdį ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir 
ateistams, kurie turėjo progos girdėt) Popiežių 
kalbant ir matyti, kaip komunistinėje valsty
bėje vyriausybė ir milijonai žmonių sutiko Ka
talikų Bažnyčios galvą.

Lietuvos sovietinė spauda apie šį Popiežiaus 
apsilankymą Lenkijoje tepranešė vos keletos 
eilučių informacija.

BEDIEVIŲ NERIMAS
1978 m birželio 16 d. Kaišiadoryse jvyko 

LKP miestų ir rajonų komitetų sekretorių bei 
kitų ideologinės propagandos darbuotojų pasi
tarimas, kaip toliau "'komunistiškai auklėti dar
bo žmones". Šį kartą daugiausia kalbėta apie 
civilinės apeigas ir tradicijas, kurios turi pakeis
ti religines apeigas bei tradicijas. Dalyvavusių 
kalbos bei pasisakymai buvo išleisti atskira bro
šiūra ("Medžiaga", sudarytojas P. Mišutis, Vil
nius, 1979). Brošiūra skirta ideologiniams dar
buotojams, viešai neplatinamadr išteista labai 
ribotu tiražu — 400 egz.

Be abejo, ši brošiūra neatspindi visos pasi
tarimo medžiagos, ji gerokai perredaguota, 
bet vis dėlto leidžianti susidaryti vaizdą, kas 
šiuo metu parupo CK ir kokias direktyvas da
vė savo propagandos vykdytojams.

Kalbėdamas apie civilines apeigas, A. ČES- 
NAVIČIUS, MT pirmininko pavaduotojas, tei
gė: "vis platesnis pastarųjų įdiegimas turi padė
ti dar vaisingiau spręsti religijos ir bažnyčios j- 
takos žmogui mažinimo, materialistinės pasau
lėžiūros formavimo klausimus...") ( 3 psl.). P. 
MIŠUTIS, susirūpinęs, kad'iki šiol Lietuvoje 
tebešvenčiami vardadieniai,.kelia klausimą: 
"Tad ar reikia šią "tradiciją" palaikyti? Ir be 
abejo, siūlo: "Gal užtektų gimtadienių, kurių 
minėjimo prasmė aiški" (41 psl.) P. MIŠUTIS 
nori išnaikinti vardadienių tradiciją neva tuo 
pretekstu, kad "ju prasmė neaiški". Tuo tarpu 

truput; anksčiau teige: ... jis (ty. vardadienis) 
turėjo religinį atspalvį. Ir švenčiami buvo dau
giausia ir plačiausia "šventieji" vardai, turį "pa- 
troaus". Ir dabar dažniausiai švenčiami Anta
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nai, Petrai, Povilai, Juozapai, Kazimierai...(41 
psl.).

Savo ruožtu Panevėžio m. LKP komiteto se
kretorė T. Bill NASTĖ priversta konstatuoti 
faktą, kuris"... neleidžia nusiraminti, nes iš 
praktikos žinome, jog dar nemaža dalis apei
gas dvigubina. Jaunimo tarpe formuojasi ne
sveika mada tuoktis, bažnyčioje. Prašmatnu
mo etalonu laikoma — tuoktis vakare kažku
rioje bažnyčioje prie Kauno marių. Kartais re
liginiais patarnavimais naudojasi ir netikintie
ji, teigdami, kad juo palaiko nacionalines tra
dicijas" (44 psl.). Toliau T. BITINAITÉ pažy
mi: "Susirūpinimą kelia didėjantis skaičius 
žmonių, pernelyg susižavinčių religinėmis re
likvijomis, kolekcionuojančių jas, puošiančių 
jomis butus, manančių, jog tai yra nacionali
nės vertybės. Baigiamos nuniokioti senos ka
pinaitės, net bandoma apiplėšti bažnyčias Rei
kėtų griežčiau pakalbėti apie tokius kolekcio
nierius Tada gal sumažėtų ir jaunųjų su kryže
liais ant kaklo skaičius santuokų patalpose (45 
psl.).

Čia primiausia reikėtų paklausti T. BITI- 
NAITÉS, iš kur ji žino, kad tie, kurie "naudo
jasi religiniais patarnavimais", yra netikintys? 
Antra, tikra tiesa, kad religija saugo mūsų na
cionalines tradicijas ir kad mes pradedame vis 
giliau šią tiesą įsisąmoninti, nors tos religinės 
tradicijos T. BITINAITÉS bei kitų panašių ko
laborantų laikomos "nesveika mada". Taip 
pat nėra čia ir jokio "prašmatnumo etalono", 
kaip tai norėtų įteigti BITINAITÉ, o tik dides
nis atsargumas tų, kurie yra bailesni ir nori iš
vengti persekiojimų. Tik tegul nustoja perse
kioję religiją ir varginę tikinčiuosius, - ir tokiu 
"prašmatnumo etalonu" galės didžiuotis kiek
viena Lietuvos bažnyčia.

iki neįtikėtino absurdo nusišnekėjo T.BI- 
TINAITÉ, teigdama, kad senas kapinaites nai
kina kolekcionieriai. Šiandien Lietuvoje siau-' 
čia ideologinis chuliganizmas, laiminamas val
džios ir skatinamas kaip tik tokiu "ideologinių 
darbuotojų", kaip T. BITINAITÉ, turinčiai
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drąsos niekšingus ateistų darbus suversti kaž
kokiems kolekcionieriams ir štaip teisinti bru
talią antireliginę veiklą, kurios nuolatiniai pa
lydovai — smurtas ir jėga.

Kokio raikia įžūlumo ir teigiant tokį absur
dišką kaltinimą, kad iš kapinių ir bažnyčių pa
vogtais kryželiais puošiasi jaunavedžiai, ateida
mi į santuokų rūmus. O vis dėlto tiesa, kad jau
navedžiai (ir n® tik jie.) puošiasi ir, žinoma, 
ateityje puošš&kryželiais ir kitokia religine sim
bolika, nežiūrint į tai — patinka ar nepatinka 
T. BITINAITÉ!. Nevisi su kryželiais ant kak
lo yra giliai tikintys, bet galima, nebijant su
klysti, sakyti, kad tokie jaunuoliai vis dėlto 
dar nėra galutinai paskendę ateizmo prietaruo
se ir kad jie tikrai nedaužys ir neniekins religi
nių relikvijų. Galima drąsiai užtikrinti T.BITI- 
NAITĘ ir jos bendraminčius, kad ir tuo atveju, 
jei Lietuvoje šiuo metu nebūtų nė vieno kolek
cionieriaus, jaunuoliai puoštųsi kryželiais ir ne
mažiau būtų religinių paveikslų bei tautinių 
simbolių tikinčiųjų ar tautinės savigarbos ne
praradusių žmonių butuose.

Pasitarime kai kas siūlė "sukurti stiprią ma
terialinę bazę", "tuokti iškilmingai" ir tuo at
sverti "religinę įtaką". Šiuo klausimu jdomus 
P. KŪRIO pastebėjimas: "Per pastaruosius du 
dešimtmečius respublikoje įregistruotų santuo
kų skaičius yra daug-maž stabilus — apie 30 
tūkstančių kasmet Tuo tarpu ištuokų skaičius 
nuolat didėja, nors beveik 90 proc. santuokų 
sudaroma iškilmingai. Jeigu 1977 m. liaudies 
teismai ištuokė 9.428 šeimas, civilinės metri- 
kacijos organai — 940 šeimų — tiesa, jau ne iš
kilmingoje aplinkoje, — tai 1957 metais respu
blikoje užregistruota iš viso 1.678 ištuokos" 
(50 psl.). Z. BARKAUSKIENĖ, Anykščių raj. 
komiteto sekretorė, pasitarime kalbėjo: "Prieš 
keletą metų pakartodavo santuokas bažnyčio
je apie 60 proc. rajono gyventojų, panašiai bu
vo ir su gimusių vaikų įregistravimu. Dabar be
situokiančiųjų bažnyčioje sumažėjo iki 48 prov 
(56 psL).

O juk galėjo partijos sekretorė BAR KAUS 
KIENÉ, taip "gerai žinodama" kad besituo
kiančiųjų bažnyčioje skaičius mažėja, pateik
ti pasitarimui taip pat ir ištuokų, abortų, didė
jančio alkoholizmo duomenis rajone. Deja, to
kia statistika neskelbiama, nes ji išgąsdintų 
kiekvieną padoresnį žmogų. O svarbiausia - a- 
kivaizdžiai parodytų, kad proporcingai didi 
nant ateistų ir indiferentų skaičių, didėja ir u»»- 
blogybės, kurios neša mūsų mažai tautai tikrą 
pražūtį.

Natūralus klausimas, - pasitarimo dalybiai, 
tur būt, ieškojo išeities iš tos moralinio pakri
kimo pelkės? Deja, ne tai rūpėjo -šio pasitari
mo dalyviams. Prieštaraudami savo pačių kons
tatuotai tikrovei ir toliau jie "svarstė”, kaip rei
kia naikinti religines tradicijas, kaip kovoti su 
tikėjimu, kad būtų įvykdyti Maskvos įsakymai.
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LIETUVIŠKOS PROGRAMOS YRA TRANSLIUOJAMOS:

Kiekvieną vakarą 21 vai. Lietuvos laiku 41.93 m. (7155 kHz), 31.17 
m. (9625 kHz), 25.61 m. (11715 kHz), bangomis.

Sekmadienių rytais 9 vai. 10 min. 31.17 m., 25.61 m. bangomis.

Spalio men. 7 d. sekmadienį, 12 vai. 30 min. 49, 41, 31, 25, 19, 16 
metrų bangomis bus transliuojamos ’ šv. Mišios 
lietuvių kalba. Tikimasi, kad artimiasiu laiku bus 
įvesta pastovi lietuviškų Mišių transliacija.

Programų turinys:
Pirmadienis: Jėzus Kristus - pasaulio šviesa. — Antradienis: Pasikalbėji

mai, spaudos apžvalgos, aktualijos. — Trečiadienis: Radijo katekizmas vai
kam ir jaunimui. — Ketvirtadienis: Mum kalba Popiežius Paulius VI. — 
Penktadienis: Lietuva istorijos vingiuose. — Šeštadienis: Dialogas tarp ti-

Vatikano radijo lietuviu, sekcijos dar
buotojai - iš kairės K. Lozoraitis, A.Ku- 
dirkaité, Prel. V. Kazlauskas - vedėjas, t 
J. Vaišnora, M.I.C.

kėjimo ir mokslo. — Sekmadienis: Rytinė laida: Dieviškojo žodžio liturgija; 
Vakarine laida: Klausimai ir atsakymai.

Beveik kiekviena programų laida prasideda tarptautinėmis ir lietuviškomis 
žiniomis.

VATIKANO RADIJAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Kaip žinoma, Vatikano radijas kreipiasi j 
visą pasaulį ir vartoja visas kalbas. Jo translia
cijos prasideda 1,30 vai. rytą ir, su nedidelė
mis pertraukomis, tęsiasi iki vidurnakčio. 
Programos perduodamos dvidešimt dviem taip 
vadinamomis "'Europos kalbomis", o taip pat 
arabiškai, japoniškai, kiniškai ir kai kuriomis 
Afrikos ir Indijos kalbomis. Be to, yra ir espe- 
rantiška programa, ir kiekvieną rytą Šv. Mi
šios lotynu kalba.

Romoj yra kunigų, vienuolių ir seminaristų 
iš viso pasaulio. Iš jų tarpo Vatikano radijas 
ima sau bendradarbius, gerai žinančius ir kal
bą, ir savo krašto dvasinius bei kultūrinius rei
kalus. Radijo vadovybė duoda bendrus nuro
dymus, bet praktiškai/ kiekviena tautinė gru
pė sustato savo programas, atsižvelgdama j. tai, 
kad tos programos klausytojams butų naudin
ga ir įdomu.

Kas mėnesj Vatikano radijas išleidžia spaus
dintą savo transliacijų programą. Viduriniai 
to leidinio puslapiai paprastai skiriami kurios 
nors kalbos transliacijų pavaizdavimui Šių 
metų spalių mėnesio programos viduriniai pus
lapiai skiriami lietuviškoms transliacijoms.Vir
šuje lietuviškai užrašyta: "Garbė Jėzui Kristui 
Kalba Vatikano radijas". Žemiau, taip pat lie
tuviškai, nurodoma, kad lietuviškos progra
mos yra transliuojamos:

Kiekvieną vakarą 21 vai Lietuvos laiku 
41,93 m. (7155 kHz), 3117 m. (9625 kHz), 
25,61 m. (11715kHz) bangomis.

Sekmadienių rytais 9 vai. 10 min. 31.17 m. 
ir 25.61 m. bangomis.

Spalių mėn. 7 d., sekmadieni, 12 vai. 30 
min. buvo transliuojamos šv. Mišios lietuvių 
kalba Tikimasi, kad artimiausiu laiku bus įves
ta pastovi lietuviškų Mišių transliacija

Toliau puslapiuose privedami kai kurių 
klausytojų atsiliepimai (tie atsiliepimai at
spausdinti angliškai, kad juos galėtų suprasti 
ir lietuviškai nemokantieji skaitytojai). Romas 
Giedra iš Palangos (Lietuva) rašo: "Du trečda
liai Lietuvos gyventojų reguliariai klauso Vati
kano radijo lietuviškas programas. Tai pripa

žįsta net sovietų slaptosios policijos (KGB) 
agentai. Tas faktas aiškiai įrodo, kad Vatika
no radijo lietuviškos programos pilnai atitin
ka klausytojų pageidavimams ir padeda vi
siems tiems, kurie jaučiasi materijaiistinės ide
ologijos vidujiniai apgauti. Klausytojai tik ap
gailestauja, kad Jūsų programos perdaug trum
pos. Jie pageidauja ir prašo, kad lietuviškų 
programų laikas būtų prailgintas".

J. Dėdinas iš Šveicarijos ir D. Kenstavičius 
iš Vakarų Vokietijos džiaugiasi, kad Vatikano 
radijas transliavo šv. Mišias lietuviškai, ir tikisi, 
kad lietuviškas Mišias bus galima girdėti kiek
vieną sekmadienį.

Tie lietuviškai programai skirti viduriniai 
puslapiai papuošti lietuviška juosta ir Lietuvos 
ženklu - Gedimino stulpais. Yra ir dvi fotogra
fijos: Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslas ir popiežiaus Jono Paulio II susiti
kimas su Lietuvių Jaunimo Kongreso dalyviais 
1979 m. rugpjūčio 1 dieną. Po ta fotografija 
(kuri vaizduoja popiežių, priimantį lietuvių 
jaunuolių dovaną) angių kalba nurodoma, 
kad tas kongresas įvyko Anglijoj ir Vak Vo
kietijoj, kad jame dalyvavo apie 600 jaunų lie
tuvių, atstovaujančių lietuvių bendruomenės 
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para desperdiçá-lo com inquilinos, fiadores, 'contratos, informações, etc 

Mas agora você vai ter tempo de sobra para os negócios 
mais importantes e lucrativos, confiandota administração ou venda 

dos seus imóveis aos nossos 20 anos de tradição. 
representados por idoneidade e presteza.

Garantimos o pagamento do aluguel com ABSOLUTA PONTUALIDADE. 
e a Assistência Jurídica é GRATUITA

£ tem mais: você não precisa usar seu capital para reformar seu imóvel. 
J\ós financiamos a reforma necessária para locação do mesmo, 

SEM NENHUM ACRÉSCIMO

14 kraštų ir keturiuose kontinentuose. Paste
bima taip pat, kad Vatikano radijas nuolat 
perdavė specialius pranešimus apie to kon
greso eigą.

Transliacijų valandos čia nurodomos Lietu
vos laiku. San Paulyje lai bus šešiomis valan
domis anksčiau, taigi kasdien 15 vai ir sekma
dienio rytais 3,10 vai.— Visos tos transliacijos 
nukreiptos iš Italijos j Šiaurės - Rytų Europą; 
bet, turint gerą radijo aparatą, gal jas galima 
girdėti ir San Paulyje. . .3 kun. V. Pupinis

Titulas, programų tvarkaraštis ir nuo
traukos paimtos is Vatikano Radijo mė
nesinio biuletenio RADIO VATICAN A 
PROGRAMMES.
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Universiteto įsteigimo aktas (dokumentas saugomas Lietuvos Centriniame valstybiniame Isto
riniame archyve Vilniuje).

Vilniaus universitetui 400 metu
Rašo Linas Rimkus

‘UfrTf-tT.tA—. 'fSir&r

(tęsinys iš praeito numerio)

Prieš Jėzuitų ordino uždarymą, pasirodė 
elementorius „Mokslas skaitymo rašto lenkiš
ko' su lygiagrečiais lietuvių ir lenkų kalbų 
tekstais. Vėliau jis buvo išleistas pakeistu pa
vadinimu (Mokslas skaitymo rašto lietuviško) 
žemaičių tarme. Vėlesniuose leidimuose din
go ir lenkiškas tekstas.

Akademijos spaustuvė nesustojo spausdin
ti ir tikybinių knygų. Nors akademijos jėzuitai 
neparuošė nei vieno naujo veikalo lietuvių kal
ba, daug kartų buvo perspausdinti K. Sirvydo 
„Punktai sakymų" ir Slavočinskio „Giesmės".

Spaustuvė leido ir nejėzuitų paruoštus tiky
binius leidinius. 1681 m. išleido J. Kasakaus- 
ko pirmąją lietuvių kalbą katalikišką malda
knygę „Rožančius" ir K. Klimavičiaus kate
kizmą „Pavinastys krikščioniškos".

Spartus akademijos modernėjimas ir atgy- 
jimas staiga nutruko 1773 m. liepos mėn. 21 
d., popiežiui Klemensui Keturioliktajam už
darius jėzuitų ordiną. Jėzuitų ordino panaiki
nimas apsunkino švietimą Lietuvoje. Gelbėda
mas padėtj, Lietuvos-Lenkijos seimas 1773 m. 
lapkričio mėn. 14 d. nutarė steigti bendrą 
Lenkijai ir Lietuvai švietimo įstaigą Tautos 
Edukacinę Komisiją. Komisijai buvo pavesti 
jėzuitų mokslo įstaigų turtai ir mokyklų vado
vavimas. Vilniaus akademija ir Lietuvos mo
kyklomis rūpintis komisija pavedė Joki m u i 
Chreptavičiui.

Dalis buvusių jėzuitų ir toliau liko Vilniuje 
gyventi rr stengėsi tęsti mokslinį darbą. Tačiau 
nuo ištikto staigaus smūgio akademija atsiga
vo tiktai 1780 metais, kai vadovu buvo paskir
tas Martynas Počobutas, (pareigose išbuvęs 
iki 1799 m.). 1781 m. buvusi Vilniaus jėzuitų 
akademija buvo pavadinta Vyriausiąją Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos mokykla (Schoia 

Princeps Magni Ducatus Litnuaniae), Joje vei
kė du fakultetai — moralinių mokslų (teologi
jos, filosofijos, teisių) ir fizinių (matematikos, 
gamtos, medicinos). Mokyklai taipgi pavestas 
Lietuvos kolegijų ir viduriniųjų mokyklų tvar
kymas.

Kaip anksčiau jėzuitų akademija, taip da
bar Vyriausioji Lietuvos mokykla pasižymėjo 
tiksliaisiais mokslais. Fizikos mokslų fakulte
te ypač buvo iškilusi astronomija. M. Počobu
tas, vienas iš observatorijos steigėjų, o dabar 
mokyklos rektorius astronomijos tolesniam, 
augimui 1788 m. buvo baigta naujos observa
torijos rūmų statyba

žymesnieji fizikos ir gamtos mokslų dar
buotojai buvo Juozapas Mickevičius ir Joha
nas Georgas Forsteris. J. Mickevičius rašytojo 
Adomo Mickevičiaus dėdė daug metų dėstė 
eksperimentinės fizikos kursą Vyriausioje mo
kykloje, vėliau tapusioje Imperatorišku uni
versitetu.

Tuo pačiu metu iškilo gamtos mokslų ka
tedra. Botanikoje gyvai reiškėsi prof. J. G. 
Forsteris. 1772 — 1775 m. jis kartu su pasau
linio garso navigatoriumi ir mokslininku, ang
lų kilmės kapitonu James Cook, dalyvavo gar
sioje ekspedicijoje aplink pasaulį.

Šiuo metu aukštą mokslo lygį pasiekė me
dicina, architektūra ir visuomenės mokslai. 
Medicinos kolegijoje vyko intensyvus darbas. 
Per ketverius metus buvo suteiktas pirmas me
dicinos mokslų daktaro laipsnis.

Architektūros katedroje ypač pasižymėjo 
profesorius Laurynas Stuoka-Gucevičius. Jo 
kūrybinė veikią turėjo daug įtakos civilinės 
architektūros raidai Lietuvoje. Šalia kitų dar
bų, Stuoka-Gucevičius atstatė sugriuvusią Vil
niaus miesto rotušę.

Jeronimas Stroinovskis, žymus Lietuvos - 
Lenkijos mokslinis ir visuomeninis veikėjas,
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o vėliau ir mokyklos rektorius, ypač pasireiš
kė visuomenės mokslu. 1785 m. Stroinovskis 
išleido knygą „Prigimtinės, politinės teisės, 
politinės ekonomijos ir tarptautinės teisės 
mokslas". Veikale aptarti visuomeninių reiš
kinių natūralios tvarkos dėsningumas, žmo
gaus poreikiai ir pareigos bei valdžios santy
kių principai.

Vyriausios mokyklos liberalinė kryptis su
silaukė reakcijos iš konservatyviųjų sluoksnių. 
Ypatingą pavojų sudarė paskutinysis Lietuvos 
-Lenkijos padalinimas, kai Lietuva 1795 m. 
buvo priskirta prie Rusijos. Care Kotryna II 
pareiškė tokią nuomonę apie Lietuvos vyriau
siąją mokyklą:

„... Kaip žinoma, Vilniaus Akademija, o 
juo labiau pijorų mokyklos yra nesuvaldomos 
ir bedieviškos ir savo visai žmonijos giminei 
žalingomis įtakomis apkrėtė Lietuvos jaunimą, 
tai giliausiu įžvalgumu reikia šias kenksmingas 
mokyklas naikinti ir iš jų atsirandančią pikty
bę reikalinga iš pačių šaknų rauti, o tam tikslui 
galite vartoti visokeriopas pastangas ir būdus".

1794 m. sukilimas sutrukdė mokslinį dar
bą, kuris vėl prasidėjo 1796 m., carui Povilui 
I leidus. 1797 m. mokykla buvo pavadinta Vy
riausiąja Vilniaus mokykla (Schoia Princeps 
Vilnensis).

1803 m. rugsėjo mėn. 16 d. caras Aleksan
dras I, rektoriaus Stroinovskio ir Adomo Čar- 
toriško skatinamas, Vilniaus mokyklą pavertė 
Imperatoriniu Vilniaus Universitetu (Impera
to ri a Universitas Vilnensis). Akte skelbiama.

„... radome naudinga užtikrinti šiuo mūsų 
aktu visiems laikams gyvavimą senovinio Vil
niaus universiteto, įkurto 1578 m. ir atnaujin
to 1781 m., prilygstančio labiausiai apsišvietu
sių Europos tautų dabartiniam mokslo atsieki
me laipsniui".

Vysk. Merkelis Giedraitis
(1536-1609 m.)

Žemaičių vyskupas (1576—1609 
m.), Vilniaus jėzuitų akademijos glo
bėjas ir teisėjas. Vysk. Giedraičio pa
stangomis Vilniaus akademijos 
spaustuvė išspausdino Mikalojaus 
Daukšos ,,Postilę“ — pirmoji he 
tuviškoji knyga išspausdinta Lietuvo 
Je-

(nukelta j sekantį psl.)
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Universiteto observatorija XVIII a.

Universitetas buvo geras aprūpintas ir žy
miai praplėstas. Jame veikė keturi fakultetai: 
fizikos ir matematikos, medicinos, moralinių 
ir politinių mokslų, literatūros ir laisvųjų me
nų. Prie universiteto priskirta 1808 m, įsteig
ta Vyriausioji kunigų seminarija, 1780 m. 
įsteigta vidurinių mokyklų mokytojų semina
rija ir 1798 m. įsteigta meno mokykla.

Nuo 1803 iki 1823 m. universitetas augo 
ir klestėjo. Fizikos ir matematikos fakultetas, 
kuris aprėpė visus tiksliuosius ir gamtos moks
lus, pasiliko svarbiausiu universiteto fakultetu. 
Fizikg toliau dėstė jau pagarsėjęs profesorius 
Juozas Mickevičius. Darbas toliau buvo tęsia
mas ir Vilniaus universiteto observatorijoje 
Počobuto mokiniui (vėliau rektoriui) Jonui 
Sniadeckiui prižiūrint. Prancūzas gydytojas ir 
botanikas Jonas Emanuelis Gilibertas, „Lie
tuvos botanikos tėvas", atvykęs į. Vilnių, iš" demiją. 1842 m. Medicinos-Chirurgijos akade- 
Gardino perkėlė dalį savo įsteigto botanikos 
sodo. L. Stuoka-Gucevičius tęsė savo archi
tektūrinį darbą.

Medicinos fakultetą tvarkp Jonas Frankas. 
Čia profesoriavo žymusis italas anatomas Ste
ponas Laurynas Bisi ir chirurgas V. Pelikanas, 
padaręs pirmą lavono skrodimą Lietuvoje.

Teologijos fakultete dirbo Motiejus Valan
čius, vėliau tapęs žemaičių vyskupu. Laisvųjų 
menų fakulteto žymiausioji asmenybė buvo 
profesorius Gabrielis Ernestas Grodekas. Jo 
įtakoje brendo daug rašytojų, jų tarpe Ado
mas Mickevičius ir S i manas Daukantas.

Imperatoriškame Vilniaus universitete gana 
greitai lotynų kalba buvo pakeista lenkų kal
ba, tapdama oficialia dėstymo kalba Po Počo-
buto ir Stroinovskio rektoriavimo, o ypač Jo
no Sniadeckio rektoriavimo metais įsitvirtino 
lenkų kalbos vartojimas. Po 1824 metų, Mika
lojaus I valdymo laikais suintensyvėjus Lietu
vos rusinimui, universiteto raštinėje įvesta ru
sų kalba Tais pačiais metais universitete prasi
dėjo studentų ir profesorių veiklos slopinimas.

Vyko sekiojimai, kardymai. Rusams nepali
kus profesoriai/ kaip J. Lelevelis, L Danilavi- 
čius, K. Kantrimas ir kt. buvo pašalinti iš 
pareigų.

Universitete steigėsi slaptos studentų drau
gijos, k.a. filomatų draugija („mokslo mėgėjų") 
ir kt Universiteto studentų organizacijose 
vyravo stipri patriotinė dvasia 1831 metais, 
universiteto rektorius bandė sulaikyti studen
tus nuo dalyvavimo sukilime. Jis panaikino 
numatytas Kalėdų atostogas. Vis vien keletas 
šimtų studentų išėjo į sukilimą.

Sutrukdytas mokslas neatsigavo. Sukili
mui pasibaigus, prasidėjo nauja represijų ban
ga. 1832 m. lapkričio 1 d., 243 metus veikusį 
universitetą, uždarė caras Mikalojus L Dar vei
kė medicinos fakultetas, paverstas į Vilniaus 
Medicinos -Chirurgijos akademiją, ir teologi
jos skyrius, paverstas į Dvasintą Vilniaus aka- 

mija buvo uždaryta, o Dvasinė akademija 
buvo perkelta į Petrapilį.

Nuo pat Vilniaus jėzuitų akademijos įsteigi
mo Vilniaus universitetas buvo švietimo ir kul
tūros židinys ne tik Lietuvoje, bet visoje Rytų 
Europoje. Katal i kiškoj i kontrreformacija ne 
tik puoselėjo mokslą ir tikėjimą, bet netiesio
giai rūpinosi lietuvių kalba, ką liudija Daukšos, 
Sirvydo, Slavoėinskio ir kitų lietuvių kalbos 
paminklai. Šiais paminklais naudojosi ne tik 
ano meto studentai bei profesoriai, bet ir de
vynioliktojo amžiaus lietuvybės skiepytojai, 
k a Dionizas Poška, S i manas Daukantas ir 
Fridrichas Kuršaitis.

Net ir vadinamasis „lenkiškas" imperato
riškas universitetas sugebėjo išauklėti lietuvius 
patriotus. Simanas Daukantas ir Motiejus Va
lančius abu buvo Vilniaus universiteto auklėti
niai.

Šalia tautinio ir religinio įnašo, Vilniaus 
universitetas išauklėjo labai daug mokslinin
kų, savo sričių specialistų. Vilniaus universite
to observatorija savo laimėjimais lyginosi su 

geriausia pasaulyje — Oxfordo universitet 
o bservator i j a A ng i ij o j a

1832 metais Lietuva neteko savo univers 
teto, o po dešimties metų buvo uždarytos M( 
dicinos-Chirurgijos ir Dvasinė akademijos. 
Perluos metus, iki dvidešimtojo amžiaus pr; 
džios, daugiausia pastangų universitetą atsieit 
ti dėjo bajorija. 1905 m., atgavus spaudą, Vi 
niaus universiteto atsteigimo klausimas tapt 
aktualus ir plačioje visuomenėje. Tačiau tuc 
metinė Rusijos valdžia Vilnių laikė nepatikirr 
miestu. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, Vi 
niaus universiteto steigimo klausimas vėl buv 
atidėtas. Nepaisant visų kliūčių, lietuvių poi 
tiniu srovių atstovų konferencija Berne, Šve 
carjjoje, 1916 m. nusprendė, kad Vilniaus un 
versiteto atkūrimas yra vienas svarbiausių ate 
ties darbų. PASAULIO LIETUVIS

fey

JTOZAS FRANKAS (171 - 1842 m.)
Vilniaus universiteto medicinos terapijos klinikos 

vedėjas (1805 - 1823 m.) ir Medicinos fakulteto pro 
fesorius. Kartu su savo tėvu, Jonu Petru Franku.jvyk- 
dė pagrindinę fakulteto reforma ir paruošė nauja 
mokslo planą, kuris tapo pavyzdiniu planu kitiems 
carinės Rusijos universitetams.
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MOTERŲ BAZARAS

Pirmasis Liet Kat. Moterų Draugijos su
organizuotas bazaras spalio mėn. 13 ir 
14 d.d. Vila Zelinoje praėjo su nemažu 
visuomenės susidomėjimu bei pritarimu.

Prieš bazaro atidarymą buvo trumpa 
meninė" programa, kurioje pirmiausia 
pasirodė vaikų grupė „Ratukas.", vad. 
M. Vinkšnaitienės ir talkininkaujant A. 
P. Tatarūnaitei, ir išpildė kelis populia
rius žaidimus. Paskui jaunimo choras 
„Volungė", vadovaujamas Kristinos Va
lavičiūtės ir pianu akompanuojant S. 
Banytei, nuotaikingai padainavo 3 dai
nas, Petronėlė Banienė kartu su anūke 
Lucia padainavo „Bijūnėlį", pagaliau 
moterų grupė padainavo 3 liaudies dai
nas, pianu akompanuojant L. Banytei.

Po programos įvyko oficialus bazaro 
atidarymas, kaip kaspiną j eksponatų 
salę atrišo kleb. J. Šeškevičius. Žmonių 
dalyvavo virš šimtinės, kurių dauguma 
tuojau skubėjo ką nors patinkamo sau 
nusipirkti.

Veikė taip pat įvairių valgių užkandi
nė, kurioje dirbo V. Skurkevičienė, Alb. 
Saldienė ir Ir. Skurkevičiūtė;

Tiek šeštadienį tiek sekmadienį ba- 
zare judėjimą gerokai trukdė lietus. Ta
čiau vistiek buvo surinkta keliolika tūks
tančių kruzeirų labdaros reikalui. (Tiks
li suma bus paskelbta vėliau).

Prie šio bazaro rengimo darbu prisi
dėjo šios moterys: O. Koralovienė, A. 
Guzikauskiené, V. Vosylienė, Ap. Bal
taduonienė, Iz. Sehokienė, 0. Šimonie
nė, Z. Pilypavičienė, 0. Simkevičienė, 
B. Bagdžiutė, Z. Anfimovienė, Ir. Anfi- 
movaitė, Ang. Tatarūnienė ir M. Vinkš- 
naitienė.

Liet. Kat Moterų Draugija nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie paaukojo 
daiktų bazarui, o taip pat visiems eks
ponatų pirkėjams. Teatlygina Visagalis 
visiems gausiomis malonėmis.

Danutė

CURSO DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

I nformações:
Caixa Postal 4421 
01000 SÃO PAULO,SP.
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trugdo miegojimui. Blogas nervų sistemos vei
kimas taip pat sukelia nemigą. Persidirbi mas. 
įsierzinimas, susijaudinimas, per didelis džiaugs
mas, rūpestis, nepritekliai ir visi pergyvenimai 
neleidžia tinkamai miegoti. Dažnai blogas virš
kinimas, skilvio perpildymas, ne laiku paval
gymas taip pat būna blogo miegojimo prie
žastis. Jaudinantis knygų skaitymas savo turi

NEMIGA

niu prieš miegą daro didelę žalą skaitytojui. 
Kai kurie yra pripratę užmigti tik prie tam 
tikros, jam įprastos pozicijos jo lovoje, jos ne
turint blogai miega. Miegoti turime švariame 

. kambaryje, prie geros ventiliacijos ir gryno 
oro. Tinkamiausias oras miegoti yra sausas oras 
Jei pagalvosime, kad trečdalį mūsų gyvenimo 
turime praleisti miegamajame kambaryje, tai 
turime atkreipti daug dėmesio į miegojimo są
lygas.

Persivalgymas vakare kenkia 
žmogui miegoti

Sunkus persivalgymas vakare dažnai būna 
nemigos priežastimi. Miegas būna neramus, 
dažnai pabundame, sapnuojame ir jaučiame 
lyg didelį slėgimą - sunkumą. Vakarienė turi 
būti visuomet vegetariška. Kepti obuoliai, apel
sinai labai gerai veikia į miegą. Yra žmonių, 
kurie atsigula tuščiu skilviu, ir negali jokiu bū
du užmigti, jei nepaims kokį nors maistą. Al
koholis, nikotinas, pupelių kava, stipri arbata 
erzina, nervų sisteimai ir neleidžia užmigti.

Vandens metodų panaudojimas

Prie nemigos gydymų didelę rolę vaidina 
vanduo, kuris iššaukia tinkama kraujo cirku
liaciją ir palankiai veikia į miegą. Prie norma
liai šiltų kojų šalto vandens trumpalaikės vo
nios, o prie šaltų kojų šilto vandens vonios la
bai gerai veikia į miegą. Prie stipresnės nemi
gos yra panaudojamos sėdimos vonios šalta
me vandenyje. Po to tuoj aus atsigulti į lovą. 
Homeopatinis patarimas - prieš einant gulti 
išgerti puoduką arbatos su Vaieriono lašeliais 
arba ramunėlių arbatos.

Mes patys iš savo pusės taip pat turime 
stengtis sudaryti tinkamas sąlygas miegui. 
Stengtis atsipalaiduoti nuo visokių erzinančiu 
minčių. Galvoti tik apie gražius dalykus ir ma
lonius prisiminimus. Naujų jėgų prisipildymas 
priklausys nuo mūsų pačių stiprios valios ir 
supratimo.

Al. Vaisiūnienė

ŠYPSENOS
Vertinga muzika

— Mano dukros muzikos pamo
kos atnešė daug naudos, —gyrėsi 
tėvas.

— Ar ji taip-puikiai groja? — pa
klausė svečias.

— Ne, bet jos muzikos dėka aš 
galėjau labai pigiai nupirkti arti- 

‘miausio kaimyno namą.

Viename Madrido restorane kabo 
iškaba: “Šerti šunis liekanomis nuo 
stalo draudžiama”.
Tūlas svečias žemiau, prirašė: "Gy

vulių globos draugija”.

Miegas yra pati gražiausia Dievo dovana. 
Tai yra kūno ir dvasios pasitenkinimas. Mie
gas žmogaus organizmui yra daug svarbesnis 
kaip maistas. Mes žinome, kad badautojai be 
maisto gali išgyventi dienomis ir savaitėmis, 
bet be miego po kelių dienų išsisems ir sugrius. 
Kinijoje anksčiau nusikaltėliui buvo taikomas 
šis miego sulaikymo procesas. Tai buvo pati 
didžioji bausmė, kai norėta dieną ir naktį iš
laikyti kalinį be miego, tuo būdu greitai pasi
baigdavo. Miegas dar šiandien mokslo nėra iš
aiškintas reiškinys, ir mokslininkams dar di
delis neišspręstas uždavinys. Mūsų smegenys 
dirba miego metu, tik gal kiek lėčiau - silp
niau. Tuo momentu, kada mes uždarome akis 
ir užmiegame, atsiduodame sapnui ir sapnuo
jame visą naktį iki pabudimo. Bemiegant už
tenka kelių sekundžių laiko, kad perbėgtume 
per visą praeities laikotarpį.

Miego tikslas

Miegas turi savo tikslą. Dienos metu palai
kome per miegą prisikrautą energiją. Taip da
rome per visą mūsų gyvenimą. Nakties metu 
ilsimės, dienos metu eikvojame prisikrautą stip
rybę.

Kiek ilgai turime miegoti?

Bendrai paėmus, suaugusiam žmogui už
tenka 7-8 vai miego. Nervingi, anemikai turi 
miegoti iki 10 vai. Vaikai turi anksti atsigulti 
ir miegoti iki 10-12 vai. Suaugusiems sunkiau 
nustatyti miego laikas, nes priklauso, ką jie 
dirba. Raštinių darbuotojams reikalingas trum
pesnis poilsio laikas, kaip sunkiai dirbančiam 
fizinį darbą. Yra žmonių, kurie reikalauja daug 
miego, tuo tarpu kiti pasitenkina, keliomis va
landomis miego ir jaučiasi sveikai. Yra žmonių, 
kurie niekad be vidurnakčio neatsįgula, o kiti 
dienos metu miega. Patartina yra visuomet 
prieš vidurnaktį atsigulti.

Trumpas, bet gilus miegas reikalauja daug 
trumpesnio laiko poilsiui. Yra genijų, kaip 
Napoleonas, Goethe ir kiti kurie labai trumpą 
laiką temiegodavo. Garsus medicinos moksli
ninkas Wirsovas, kuris savo proto skaidrumu 
pasiekė gilios senatvės, temiegodavo tik apie 
4 vai Tai buvo jo normalaus miego laikas.

Nemigos priežastys
Reikia' nustatyti nemigos priežastis ir jas 

pašalinti. Ar nemiga priklauso nuo dvasinio ar 
organinio stovio? Dalis medicinos mokslinin
kų galvoja, kad nemigos priežastys yra ne
tvarkoje burnoje gland ai ir nosies muskulatū
ra sukelia sunkumus kvėpavimui, tai tuo būdu
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(continuação do número anterior)

O governo da Russia czarista interferia com a ascenção da literatura lituana. Depois 
de malfadada insurreição de 1863, e por quarenta anos, foi proibida a impressão em 
lituano, em caracteres latinos, obrigando-se o uso dos caracteres russos. A política de 
russificação fez surgir uma forte resistência que deu forma definitiva à nova literatura 
lituana. As publicações nos caracteres proibidos imprimiam-se na Prússia Oriental e eram 
trazidos à Lituânia clandestinamente. Os primeiros periódicos (exemplares) deste tipo se 
chamavam “Aušra” (Aurora) e “Varpas” (Sino). A luta pela imprensa, na qual finalmente 
foram vitoriosos os lituanos em 1904, obteve no seio da cultura lituana valor de para
digma. Atualmente periódicos secretos de resistência ao regima na Lituânia têm os mes
mos nomes “Aušra” e “Varpas” e até continuam a antiga numeração.

Devido à interdição da imprensa, os romances e os dramas lituanos apareceram bem 
mais tarde do que nos países vizinhos (e é particulars ite interessante o seu floresci
mento no século XX). Entretanto, nem na época da intei Jiçao, não faltaram escritores de 
renome. As criações satíricas e etnográficas do bispo Motiejus Valančius (1801-1875) 
deram início ao conto lituano. Poeta e publicista, redator de “Varpas”, Vincas Kudirka 
(1858-1899) compôs o hino nacional Lituano. No domínio da prosa reinava o regiona
lismo, quadros realistas de costumes e da existência quotidiana. A prosa de Vincas Pietaris 
(1850-1902), Žemaitė (1845-1921), Šatrijos Ragana (1878-1930), Aisbe (1864-1933) e 
de tantos outros se lêm extensivamente até hoje. O estilo e a alma da época foram muito 
bem cativados por dois dos mais conhecidos autores que se estabeleceram corno clássicos 
nacionais e que deram forma definitiva à língua literária lituana: Maironis (1862-1932) e 
Vaižgantas (1869-1933). O primeiro compôs poemas líricos de inspiração filosófica e 
patriótica (coleção “Pavasario Balsai”, Vozes de Primavera), o segundo na sua epopéia em 
prosa “Pragiedruliai” criou uma representação detalhada e sintética de Lituânia de então.

Uma vez vencida a batalha pela imprensa e não havendo mais necessidade de 
dissipar energias na luta pela sobrevivência da nação, a cultura lituana enriqueceu-se 
notavelmente e a literatura começou a propor problemas puramente estéticos. Ela 
foi influenciada pelas correntes modernistas ocidentais e também pelas novas litera
turas russa e polonesa. Jonas Biliūnas (1879-19O'7\ Antanas Vienuolis (1882-1957), 
Dobilas (1872-1934), Ignas Šeinius (1889-1959; sc impuseram como mestre da prosa 
psicológica e impressionista. Original e fecundo, Vincas Krèvê (1882-1954), criou contos 
realistas ao lado de legendas e dramas neoromânticos. Os dramas escritos sob influência da 
filóXojfia Oriental estabeleciam o renome de Vydūnas (1868-1953), que foi o único 
utuãnomembro do P.E.N. Club antes da Segunda Guerra M.undial. Os poetas Montiejus 
čiišfaitiš (1870-1927), Mykolas Vaitkus (1883-1973), mostram tendências ao estetismo 
filosófico, a poesia mais superficial é representada por Liudas Gira (1884-1946), que 
exercia também a função de crítico popular. Juozas Albinas Herbaciauskas (1876-1944), 
que mantinha contatos íntimos čom a vanguarda polonesa, propagava um modernismo 
radical. O poeta simbolistą Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), deixou marcas na poesia russa; 
nos seus últimos anos ele escrevia em lituano e foi considerado, assim como Krèvé, como 
candidato lituano ao prêmio Nobel. Naquela mesma época a,poesia francesa era enrique
cida por Oscar Milosz (1877-1939), descendia da aristocracia lituana, que preferiu optar 
pela cidadania lituana, se bem que não tenha escrito em lituano.

Ao fim da Primeira Guerra Mundial, após a queda dos impérios Alemão e Russo, a 
Lituânia reconquistou a sua independência depois de um intervalo de cento e cinqüenta
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anos. Foi o começo de uma nova era. Multiplicavam-se as publicações literárias, fortifi* 
cava-se seriamente a educação pública, estabeleciam-se vivos contatos com o mundo Oçt . 
dental, sentia-se a euforia da autonomia — e tudo isso influenciou os escritores. Maironis, 
Vaižgantas, Kreve e outros clássicos da época precedente continuavam suas criações: 
alguns deles escreveram suas obras mais importantes neste período. Surgiam novos talen
tos. Um grupo de simbolistas que considerava, Baltrušaitis como mestre, produziu alguns 
autores de valor duradouro. Um deles foi Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), o poeta 
mais célebre depois de Maironis, que ocupa no seu país um lugar análogo ao de Rilke. 
Além de lírica filosófica escreveu também em prosa (seu romance “Altorių Šešėly” — Na 
Sombra dos Altares). . /

A este grupo também pertenceu no início o poeta novador Balys Sruoga 
(1896-1947), em cujos versos podemos distinguir traços de surrealismo. Ele tomou-ie 
célebre mais pelos seus dramas baseados na história lituana, modelados conscientemente 
nas crônicas de Shakespeare. Simbolistą rigoroso, Faustas KirŠa (1891-1964), além de 
’'rica escreveu também “alta sátira”. Petras Vaičiūnas (1890-1959), que havia freqüen- 
tado a escola simbolistą, transform ou* se em dramaturga popular. Outro grupo que se 
opunha tanto aos velhos clássicos como aos simbolistas era o grupo dos futuristas 
(Keturių, Vėjų, Sajudis — Movimento dos Quatro Ventos). Com um certo sucesso eles 
tentaram “europeizar” e “urbanizar” a literatura lituana, não evitando elementos grotes
cos, chocantes ou absurdos. Em 1927 o movimento futurista se desintegrou, deixando 
dois de seus chefes com lugares mais ou menos distintos na literatura: o Engenhoso Kazys 
Binkis (1893-1942) e Juozas Tysliava (1902-1961). Mais afastado dos demais escrevia o 
expressionista cosmopolita Jurgis Savickis (1890-1952), autor de contos, relações de 
viagens e de valiosos diáriòs.

A nova geração que se formou já durante a época da independência, entrou na 
literatura nos anos 30. Entre eles se distinguiu o grupo de Terceiro Fronte (Kazys Boruta, 
905-1965; Petras Cvirka, 1909-1947; Antanas Venclova, 1906-1971; Kostas Korsakas, 
1909-), autores políticos e literariamente radicais, que acentuavam os aspectos sociais e 
criticavam acerbamente o “establishment” da jovem república Lituana. Tinha-se aliado a 
eles a nova poetisa Salomėja Neris (1904-1945); embora suas íntimas e líricas miniaturas, 
que uniam a tradição das canções populares à psicologia moderna, por vezes reminiscentes 
de Anna Achmatova ou de Emily Dickinson, não tenham muito a ver com o programa do 
Terceiro Fronte. Mais próximo ao Terceiro Fronte foi o poeta do protesto social Vytautàs 
Montvila (1902-1941). Outro grupo, Piüvis (Incisão), esforçava-se para criar uma arte de 
carater moderno e ao mesmo tempo nacional, sem se identificar com o radicalismo 
político. A ele pertenceram Jcaas Aistis (1904-1973), lírico elegíaco, com acentos exis
tencialistas, e Antanas Miškinis (1905), que escreveu poesia inovadora de caráter cívico e 
patriótico. O ideologo do grupo foi Petras Juodelis (1909-1975). O movimento neoca- 
tólico deu um poeta original e vigoroso, Befhardas Brazdžionis (1907), em cujas catastró
ficas visões líricas com motivação bíblica se expressava o pressentimento da guerra num 
futuro próximo e o exílio. A este mesmo movimento, pertenceram prosadores cujo papel 
pelo menos parcialmente podemos comparar ao de Bernanos e de Mauriac na Fraça: 
Juozas Grusas (1901), Antanas Vaičiulaitis (1906), Juozas Paukštelis (1899). Muitos escri
tores ficavam á margem dos grupos literários e mantinham com eles somente contatos 
temporários. Vamos mencionar ao menos os mais conhecidos. Provavelmente a última J
representante da prosa regional, Ieva Simonaityte (1897-1978), descreveu epicamente a 
região de Klaipeda — a parte da Lituânia germanizada, protestante, de caráter étnico 
particular. Liudas Dovydėnas (1906), pintou de maneira viva a vida quotidiana das al
deias. Kazys In&úra (1906-1974), Stasys Santvaras (1902), Jonas Graičiūnas (1903), 
Vytautas Sirijos Gira (1911), estabeleceram sua reputação como poeta; Augustianas 
Gricius (1899-1972), Teofilis Tilvytis (1904-1969) como autores satíricos.

Continúu
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ŽODYNAS

pagrindas - pamatas, atrama, ant ko statomi 
pamatai

korys - bičių padarytas medui laikyti indas, 
patalpa.

nuostabus — kas nustebina, labai gražus ar 
Idimus

tinginys — kas nedirba, kas nenori dirbti 
giedra - laikas po lietaus; kai nelyja 
skruzdėlynas — mažų vabalų supūtas kalnas, 

jų gyvenama vieta 
pasiaukojimas — atsidavimas, pasišventimas 
protingas — kas turi protą, kas yra išmintin-

Darbas — žmogaus gyvenimo 
pagrindas

Darbas yra 98 procen
tai genijaus

Edisonas

MAŽIEJI DARBO MILŽINAI

Kai į medaus korį pasižiūri, nu
stembi žmogus: toks mažas pada
rėlis, ta bitelė, o suneša, sudeda, 
suklijuoja korj.

Bitutė yra nuostabi darbininkė. 
Ji nepažįsta tinginio gyvenimo. 
Kada lauke visi lietūs lyja ir visi 
vėjai pučia, o perkūnija, audra 
siaučia, tada mūsų bitutė dirbti 
negali. Ji tada kenčia, liūdi, lauk
dama giedros, kada ji vėl galės pa
sileisti j darbą...

Gal būt, tau teko eiti mišku 
pro dideles, rudai juosvas krūvas, 
ne žmogaus rankų supiltas, nėjo 
suneštas. Gal tau teko eiti pro 
skruzdėlynus,pro skruzdėlių mies
tus.

Sulygink, žmogau, šį didelį 
skruzdėlyną su ta mažyte jo ar
chitekte, jo inžiniere statybinin
ke. Skruzdėlių darbas ir pasiauko
jimas kiekvieną protingą žmogų 
sužavi, pamoko ir darbui nuteikia.

Alfa Sušinskas

' gas
nuteikti - pakreipti, palenkti, pastumti

ATSAKYTI | KLAUSIMUS

1. Ar tau patinka medus?
2. Ar pagalvojai apie bitutes,kai

valgei medų?
3. Ar matei.kuomet nors avilį?

4. Ar nebijai bičių? Kodėl?
5. Ar matei kur nors didelį skruz

dėlyną?
6. Ką autorius nori pasakyti su 

šiuo straipsneliu?
7. Ar tavo gyvenimas sunkesnis už 

bitutės gyvenimą?
8. Ar supranti darbo reikalą ir 

naudą?

Aulas de htuano

Todos os sábado »

15,00 16,30

Rua Inácio 621 V Zetina
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SKAITYTOJAI RAŠO..

Kunigai negalėjo susilaikyti. Jie nebežiūrėjo, kokie šnipai klausė
si jų pamokslų, jie iš sakyklų skelbė, kad šitoks rusų darbas peržen
gia visas ribas. Taip elgtis gali tik nežmonės. Jie ramino ir guodė sa
vuosius. Jie sakė: tai ne lavonai gulėjo tenai rinkoje, ne gendanti - 
mėsa, tai kankiniai, kurių kraujas nenueis nė lašeliu pro šalį. Jie iš- 
perka laisvę, ir Dievą išmaldaus gailestingumo.

Plateliuose buvo dar baisesnis atsitikimas prieš naujus metus, 1948 
Dovainiuose jvyko susišaudymas. Partizanas Jonas Dvarionas, kilęs 
nuò Salantų, buvo sužeistas j ranką. Matyt, galvojo, kad čia nedide
lis daiktas, ir jam pavyks saugiai pasišalinti. Jis ėjo ir ėjo, ir, tur būt, 
nė nepajuto, kaip nuo didelio kraujo nutekėjimo jis apsilpo, palin
do po medžiu ir tenai sušalo, o pėdsakais kruvinais rusai atsivijo ir 
atrado j j susirietusį, be sąmonės, bet gyvą. Tai atgaivino j j, tardė, 
mušė ir, nieko nesužinoję,'buožėmis pribaigė. Ir kūną, išvilkę iki 
paskutinio siūlelio, išmetė Plateliuose, turgaus aikštėje.

Keturias dienas jis ten išgulėjo. Per žmones ėjo gailesčio ir baimės 
kalbos, tai išgirdo ir žuvusiojo motina. Ji atbėgo, nors pasižiūrėti, 
gal būt, ji savo širdyje vis manė, kad neteisybė, kad čia ne jos sūnus.

Ir, kai pamatė jį taip paniekintą, apleistą, sudaužytą neišlaikė. 
Prišoko prie kūno ir, apsikabinusi verkė taip, kad visiems širdis ply
šo. '

<*•

— Vot, suchynsyn, sulaukei mamašos, — juokėsi enkavedistai, 
spardydami lavoną, ir draskė motiną už pečių, traukdami nuo mi
rusiojo.

— Tai tu mums auginai tokius banditus, oalauk, — jie atplėšė ją 
nuo jos vaiko ir nusivedė. Ir niekas nežino, kas-toliau su ja buvo.

■* Tai vis taip ir taip. Ar tu grįši namo, ar tu sutiksi pažįstamus. 
Kiekviename miestelyje, kiekviename kaime neišgirsi nieko kito — 
tiktai: išvežė, kalėjime, žuvo, matėme aikštėje. j

Kai 1948 metų birželį, po Troškūnų savaitės, aš ieškojau darbo, i 
tai buvau Plungėje tuo reikalu. Turėjau tenai pažįstamų, tai vis ma- i

- niau, bus lengviau ką nors apsiklausinėti. Ir taip išbuvau porą dienų.
Tai vieną rytą atbėga šaukdama Kazlauskienė, mano gero oiciuiio 
žmona. Neseniai jie buvo vedę, jauni žmonės, gi jinai, tai tiktai ko
kių 23 metų, ir labai mylėjosi. Jis ūkininko sūnus, bet labai gražiai 
piešdavo, kad kitokie laikai, tai tikrai būtų mokytis išėjęs ir daili
ninkų pasidaręs.

Jisai slėpėsi nuo kariuomenės bunkerėlyje po namais. Bet bolše- vfijtiecių ~ prancūzų kalbas; lietuvių istoriją, meną ir 
vi kai jį pagavo. Kiek žmona stengėsi, nieko negalėjo sužinoti, kas 
jam atsitiko. Ir praėjo nemaža laiko, kaip ji kankinosi ir ieškojo, 
teiravosi. 0 dabar ji stovėjo čia, grąžydama rankas ir kukčiojo;

— Pasakė, pasakė, kame —
Ir ji pradėjo bėgti kažkur, aš paskui ją. Negalėjau jos vienos leisti, 

ir galvojau, gal jau galėsiu padėti. 0 ji bėgo klipdama j užmiestį. Iki 
apkasų.

Tuos apkasus buvo vokiečiai iškasę, manė, kad čia sulaikys fron
tą. Apkasai maždaug pusės metro gilumo, ir tenai pamatėme, gulėjo 
keliolika lavonų. Vyras ir viena nuoga rpoteris. Ir staiga mane apėmė 
toks apmaudas, kad neišmaniau, kokia bausmė turi kristi ant tų, 
kurie užmuša ir apvagia užmušę

Staiga išgirdau baisiai skaudų ryktelėjimą. Tai Kazlauskienė atra
do savo vyrą. Aš pribėgau. Kai kurie lavonai buvo apiberti šiek tiek 
smėliu, ir dabar moteris buvo pamačiusi, kaip iš po smėlio kyšo jos 
vyro margas švarko gabalas ir abi rankos. Ji suklupusi savo pirštais 
žėrė žemyn smėlį nuo lavono ir, kai pamatė veidą, apkabino ir šluos
tė smėlį nuo jo akių.

Ką gali žmogus sakyti, kaip raminti? Aš tiktai stovėjau šalia jos 
ir laukiau, kol ji pavargo galutinai nuo sielvarto, raudojimo ir ašarų,

'ŽINIOS IS 16-tós VASARIO GIMNAZIJOS

Linkiu kad Šis laiškelis rastų Jus sveikatoj ir Dievo 
palaimoj.

Man viskas gerai sekasi. Daug gimnazijoje dalykų ' 
jau išmokau — ypač lietuvių kalboj, kurių noriu kuo 
daugiau patobulinti

Mano noras yra, kad sugrįžusi į Braziliją galėčiau 
mokytojauti Šeštadieninėje mokykloje. Tikiu irgi, kad 
darbas su lietuvių visuomene bus lengvesnis jeigu aš ■ 
geriau kalbėsiu lietuviškai

Labai noriu dirbti, kad lietuvybė butų stipresnė ii 
gilesne Brazilijoje.

Noriu Jums nuoširdžiai dėkoti už pasirūpinimą dėl 
musų ir ypač dėkoju už viską ką Jus darot dėl manęs. 
Esu labai linksma ir laiminga,kad turiu taip gerą drau
gą, kaip Jus esate.

Bandysiu dažnai siųsti reportažą į “Musų Lietuvą”, 
per mano mamą.

Linkėdama viso geriausiofatsisveikinu.

Jūsų
Beatrice Baceviciute

Gavusi mamytės laišką, sužinojau, kad ir už mus 
meldžiatės kas sekmadienį per mišias. Tas mus visas la
bai sujaudino. Nežinome, kaip jums išsireikšti. Dabar 
neturime tam žodžių ir nežinome kaip kitaip padėko
ti, tik savo Širdimis ir darbais.

Galiujums pranešti, kad Čia esame labai patenkin
tos. Mokykla ir bendrabučiai yra gražūs, Švarus ir su
tvarkyti Gauname gerą maistą ir mokslą. Turime ge
rų draugų, mokytojų^ir sunkių darbų^Turime daug 
problemų ir nemaža rūpesčių, bet tie dalykai mums 
padeda išmokti gyventi. Mokomės lietuvių — rusų —

• 

filosofiją. Manau, kad kai grįsime, galėsime kitiems vis
ką tą perduoti

Sekmadieniais padedam kun. Dėdinui per mišias. 
Jau per kelerius misiąs surengėm giesmes, kurias Bea
tričė gitara akompanavo. Dar esame kiek nedrąsios, 
bet viskas eina pirmyn. Norėčiau taip pat dalyvauti 
tautinių šokių grupėje, bet atrodo, kad nėra daugiau 
vietos. Ir esu labai išsiilgusi NEMUNO grupės - aŠ la
bai juos visus mylėjau, nes jie yra geri draugai ir ge
riausi Šokėjai

Čia yra karstų dienų, ir šaltesnių, ir mes laukiam 
sniego. Niekad jo nemačiusi, negaliu įsivaizduoti, kaip 
bus. Kai atvažiavom, nesitikėjom, kad pasiliksim — ir 
mūsų rūbai buvo Šiltesniam orui Neseniai gavome pa
galbos is pono Kurgono ir tėvo Konstantino. Manau, 
kad juos pažįstate. Atvažiavę, šie abu geri žmones 
mums atvežė paltų ir šiltesnių rūbų ir dar mus pare
mia viskuo,ko mums reikia. Dėl viso to nesijauciam 
tokios vienišos tolimam ir svetimam pasauly.

Jūsų

Sofija-Z ošė Z.
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Halina Mošinskienė

MIELA STAIGMENA KASDIENYBĖJE

Pirmą kartą išgirdome M.K. Čiurlio
nio — musu genialaus tapytojo ir muzi
ko 3 preliudus - in fa minore, in re be- 
molle magiore, in si minore - piano 
koncerte, kuriuos atliko Alberto Pome
ranz — italu žymus pianistas, š. m. spa
lio mėn. 11 d. koncerte įvykusiame Cir- 
colo Italiano, S. Paulo.

Kas mumyse iššaukė susidomėjimu 
šiuo pianistu?

Alberto Pomeranco tėvas, nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo žymus 
smuikininkas — visa Pomerancu šeima 
buvo muzikai. Jis grojo pirmu smuiku 
Kauno operos orkestre (vad. spala.), o 
be to turėjo nuosavą orkestrą — lengvos 
,,estradinės" muzikos, kuris grodavo 
,,Konrado" kavinėje, Laisvės alėjoje, 
Kaune. Tai buvo labai simpatingas ir 
draugiškas ponas — džentelmenas muzi
kas. Jis savo repertuaru — lengvos muzi
kos, muzikaliai lavino ,,Konrado" kavi
nėn susirinkusią publiką — naujai susi
dariusi puošniu skrybėlaičių „poniučių" 
elitą ir studentija, kuri „tarp paskaitų" 
ten užbėgdavo „kavutei", žurnalistų, 
poetų, publicistų diskusijas apraminda
vo nuostabiais savo smuiko stygų virpė
jimais. Tur būt visa, mano studentavi
mo laikų karta (1930 — 35 m.) prisime
na Pomeranco smuiką. Tai buvo — 40 
metų praeity.

Šį vakarą išgirdome jo sūnų Albertą 
— tokį gražiai nuaugusį, stambų vyrą, 
nuoširdų šypsenoje ir virtuozą piano 
technikoje. Muzikoje — poetą.

Ponios Rozos Petraitienės dėka, italų 
pianistas sutiko įjungti j savo programą 
M.K. Čiurlionio kūrybos 3 preliudai 
pianui.

Pirmoje koncerto dalyje išgirdome 
italų kompozitorių: Bussoni, Rota ir 
Rossini preliudus nuteikusius romantiš
ka lyrika, perteikiančią tą nuostabią, ita
lų muzikalinę kultūrą, nemirtingame 
žmogaus sielos skrydoje j nuostabų sva
jonių polėkių grožį, harmonijos troški
mo susimąstyme.

Antroje dalyje išgirdome Čiurlionį.

Albertas Pomerancas
rusų tautos kompozitoriaus dvasios svo
rį jo pašėlusiame vaizdų kleidoskope, 
muzikos „Quadros de uma exposição". 
Tepažinojau tą kūrinį Maurice Ravel or- 
kestruotą, bet jis buvo rašytas fortepi
jonui ir dabar pirmą kartą jj išgirdau ori
ginale. [spūdis — didingas, net šiurpus.

Bisui, pianistas dar paskambino, be
rods Rachucaninono etiudą tik „kairią
ja! rankai" — kai kompozit. buvo susi
laužęs dešiniąją. — Romantika. — Taip, 
net graudu...

Po koncerto, pianistas buvo apsuptas 
publikos prašančios autografų. Kadangi 
lietuvių tarpe buvo asmenų, kurie paži
nojo asmeniškai jo tėvą, tai sužinojome, 
kad jis dabar gyvena Italijoje. Virtuozui 
buvo įteikta S. Paulo lietuvių vardu kny
ga: „Čiurlionis, o Grande Desconheci
do" ir lietuviška austa juosta, kaipo
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padėka už mums suteiktą džiaugsmą iš
girdus šiame viešame koncerte Lietuvos 
genijaus sielos ilgesį, atliepiantį mumy
se nostalgijos jausmus.

P.S. Circolo Italiano patogi ir puošni 
salė buvo pilnutėlė publikos. Lietuvių 
buvo apie 20 asmenų.

Koncerto metu — absoliuti tyla. Jo
kių lakstymų, nei vaikų riksmų, nei 
šnektų, nei „apsikabinėjimų", purkšta- 
vimų, rūkymo, komentarų tarp valgių 
lėkštės ir gėrimų stiklo.

Atvirai kalbant — nemokamai pabu
vojau Europoje, - kaip aš ją prisimenu. 
— puikiame koncerte ir dar gavau virtuo
zo Alberto Pomeranco autografą.

Ačiū poniai Rozai ir Alfonsui Petrai- 
čiams už tą nuostabią sielai atgaivą. Jū
sų dėka S. Paulo italų kolonija pažino 
M.K. Čiurlionį, o Albertas Pomerancas 
dabar jj gali tęsti savo repertuaro kon 
ceriuose po visą platų pasaulį.

MŪSŲ ŽINIOS
IŠ NEMUNO VEIKLOS

Tautinių šokių ansamblis Nemunas' 
pastoviai pasirodo su savo šokiais brazi 
lų visuomenėj, bet paprastai mažai garsi 
naši per spaudą.

Rugpjūčio 24-26 dienom Nemunas 
pasirodė Rio de Janeiro mieste per por 
tugalų kolonijos šventę. Tai buvo "Casa 
do Ninho" institucijos sukaktuves. Tai 
labai stipri organizacija, kuri net galėjo 
sumokėti kelionę ir išlaikymą Nemunui 
bei kitom dviem grupėm.

Rugsėjo 7-os šventės ilgam savaitgaly 
Nemunas stovyklavo Santo Antonio do 
Pinhal miestelyje - 15 km. nuo Campos 
do Jordão. Čia įvyko naujos šokėjos 
Jaros įvedimas į ansambli

Spalio 17 dieną Nemunas šoko kon 
vencijų rūmuose ANHEMBI. Progą da 
vė ūkio kooperativo 'SULBRASlL' 
penkiasdešimtmečio minėjimas 
LITERATŪROS BŪRELIS

Sekantis literatūros burei 10 susitinki 
mas įvyks spalio 27 d. 20 vai. pas p.Mar 
garetę ir Arūną Steponaičius. Av Chiba 
ras 504, ap. 81. Moema. Tel 549 ?I97

Svajingai romantišką — miškų šnerėji- 
mą perduodanti ir daina liaudies per-f 
pintą su tragišku šauksmu paskutiniame 
preliude. Pats pianistas, tik dabar susi
pažinęs su jo kūryba, buvo jos pagautas 
ir tikrai nuostabiai jautriai mums perda
vė, t.y. klausytojams. Tuo pačiu ir pats 
išgyveno, tai, ko mes išsiilgę vis laukia- 
me, ir... Iki šiol vis delsiame panaudoti Z* 
savo repertuaruose. O gal dar nepriaugo
me iki jo pažinimo?

Po tų svajingų preliudų Čiurlionio, 
brutaliai didingas pasirodė Mussorgskis. 
Nuostabia jėga ir virtuozo miklumu 
čia Albertas Pomerancas perdavė visa k 
savo technikos jėga maištingą didžiojo

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os upos. para homens, senhoras e cnancas 

Mint-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas.104 V. Prudente Fone: 24-067" Res.: 2"4-l88c

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-------------------------------- ------ ----------- ADVOGADOS —----------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Conj. 9 - Fone: 37-8958
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SPAÜOOS VAJUS
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ pozityviai atsiliepė j ML atsi

šaukimą organizacijoms stoti j talką spaudai paremti. Pirmas konkretus darbas, 
tai ML užsakymas musų kolonijos mergaitėm studijuojančiom Vasario 16-ios 
Gimnazijoj ir ,,LABDAROS” draugijai Vokietijoj. Kitas labai įpareigojantis, 
užsimojimas, tai ML IŠVYKOS — PIKNIKO organizavimas LITUANIKOJ laik
raščiui paremti.

. JAV-ėse ir Kanadoj Lietuvių Bendruomenė kasmet daro spaudos vajų Čia 
originalus pavyzdys modernios propagandos iš Detroito. Nuotrauka paimta iš 
PASAULIO LIETUVIO.

PASAULIO LIETUVIS

Spaudos platinimas Detroite. Violeta Abariūtė JAV LJS veikėja ir dr. Aleksas 
Zotovas, LB Detroito apylinkės pirm.

restoranas ir kad ten gali pasitaikyti vi
sokių pramatytų ir nepramatytų ne
sklandumų. O tų nesklandumu ir trūku
mų šj kartą tikrai netrūko. Nežiūrint vi
sos geros valios, tenka atsiprašyti daug 
ko ir daug už ką. Bet kas mane jaudino 
iki pat gelmių, tai mielųjų svetelių opti
mizmas, dosnumas ir paslaugumas. Kiek 
gi tų brolių ir sesių dirbo, triūsė, bėgio
jo, negailėjo nei darbo, nei lėšų. Niekas, 
išskyrus Dievą, jiems už tai neužmokės. 
Ką jie padarė, sakytų brazilai, "não es
tá escrito.” Viena poniūtė, pastebėjusi 
gyvą reikalą, užmiršo valgyti, paliko vy
rą, mažus vaikus ir su gražiausiais dra
bužiais nubėgo plušti j virtuvę. Ne vien 
valgyti ir gerti tie visi žmonės buvo atė
ję. Tai dėl ko? Tai už ką?

Vienintelis leitmotyvas, ta vedamoji 
gija, tiek šių metų, tiek kiekvienoj Spau
dos Šventėj, yra MEILĖ LIETUVIŠ
KAM ŽODŽIUI. Per tą pačią šventę, 
daug kas iš kultūringesnių žmonių man 
tą idėją yra aiškiai apibūdinę. Niekad 
taip giliai nejstrigo man j širdj kaip da
bar, kad lietuviai yra tikrai KNYGNE
ŠIU tauta. Per žodj, ypač per rašytą- 
spausdinamą žodj, kad mūsų tauta tri
umfuoja. Ar ne šitaip ji triumfavo prieš 
galingąjį carą? Ar ne per "Kronikos” 
žodj ji dabar drįsta šaukti dvikovon mil
žinišką Rusijos komunizmo Golijotą?

Ir man prisiminė dainiaus Maironio 
žodžiai: "Paimsim arklą, lyrą, knygą ir 
eisim Lietuvos keliu”. Taip, tie trys lie
tuviškos širdies bruožai: paprastas, šaky 
turn ūkiškas nuoširdumas, dainos-muzi- 
kos ir lyrikos pomėgis, laisvo tautinio 
žodžio, knygos ir tiesos meilė.

Taip jau yra lietuviai.'

Kun. Stasys Šileika

TAIP YRA LIETUVIAI!

Spaudos Šventės pietums užsibaigus, 
kelį užsilikę lietuviai šitaip tarp savęs 
kalbėjosi:

— Žmonių buvo gyvas galas. Mano 
manymu tai įvyko dėl neblogai praves
tos propagandos.

— Nieko panašaus! — aiškino kitas. 
Nereikia, žinoma, nuvertinti propagan
dos, bet aš galvoju, kad didžiausią pa
spirtį davė geras oras.

— Dėl gero oro, — ginčijo trečiasis, 
žmonės galėjo labai gerai nuvažiuoti ir 
kitur. Aš esu praktiškas žmogus ir aiš
kinu labai paprastai: — Moterys sekma
dienį tingi ruošt pietų, o vyrams mokė
ti restorane, ar mokėti čia yra vis tas 
pats...

Klausiau ir galvojau: — Nei vienas iš 
tų samprotavimų netinka. Kokia gali bū-> 
ti propaganda, jeigu žmonės žino jau iš 
anksto, kad parapija nėra nei hotel is nei

IŠVYKĄ Į LITUANIKĄ 
rengia

7 BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ ir
• SV. JUOZAPO KATALIKU LIETUVIU BENDRUOMENĖ

I979 lapkričio 25 Novembro I979
PELNAS SKIRIAMAS “MUSU LIETUVOS“ SPAUDOS MASINAI SUMOKĖTI 

NEUŽMIRŠKITE

PRALEISKITE TĄ DIENĄ GAMTOJOJE IR KARTU PARENKIME MUSU SPAUDA 
LITUANIKA YRA MUSU VISU

CIVIL: Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de lguape,212 - 4 and. s/45 - Liberdade Fone: 279-5937 

Horário 9 das 9:00 às 11:00 e das 14K» às 18:00

Rua Campos Novos, 590 - V. Zelina Horário das 19:00 às 21:00

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

126-oji Psalmė skelbia: — Jei Dievas 
nestato namų, be reikalo vargsta tie, ku
rie juos stato. Kad lietuviškoji spauda 
Brazilijoj nebūtų vien tik žmonių, bet ir 
Dievo statomas namas,-V. Zelinoj kun. 
P. Rukšys atlaikė Mišias už visus spau
dos darbuotojus, o kun. J. Šeškevičius 
kalbėjo apie spaudos svarbą ir reikalą 
tvirtai ją palaikyti.

Po Sumos žmonės susirinko naujos 
patalpos ir naujos "Mūsų Lietuvai" 
spausdinti mašinos palaiminimui Moko
je. Deja laimintojas, Vyskupas Dom Lu
ciano, laiku neatvyko, tada apeigą atli
ko kun. S. Šileika, kunigų ir kūmų su
pamas. Maldoje pabrėžta, kad spaustu
vei duodamas laikraščio vardas "MŪSŲ 
LIETUVA", prašyta Dievo, kad ji skleis
tų kolonijos, tarpe taiką ir vienybę ir 
kad Brazilijos lietuviai butų taip didvy
riškai savo spaudos palaikyme, kaip mū
sų broliai-sesės Lietuvoj.

Šeštadienio vakare apskaičiuota maž
daug 150 parduotų bilietų, o kai žmo
nės suėjo j salę,, pasirodė, kad jų esama 
virš dviejų šimtų. Didelė Dievo palaima, 
bet ir atsakomybė. Gerosios V. Anastá
cio šeimininkės, kurios ir šiais metais ap
siėmė priruošti Spaudos Pietus, kiek ga
lėdamos geriau visus aptarnavo. Per pie- . 
tus grojo A. Kublicko muzikos aparatū
ra. Kai kas padainavo ir pašoko. Kap. J. 
Čiuvinskas pravedė aukotojų vajų, kuris 
susilaukė gražaus atsiliepimo.

"Mūsų Lietuvos" Administracija karš
tai dėkoja visiems aukotojams, kūmams, 
kvietimų platintojams, rengėjams, dar
buotojams, pagelbininkams ir dalyviams. 
Dėkoja pavieniams ir organizacijoms 
bendrai, o savo laiku padėkos ir pa
skelbs kas privalu atskirai.

I ELEGRAMA

CARACAS, 18.10.79

SVEIKINAM SPAUDOS DIENA
LINKIME SĖKMĖS

GAVĖNAS PERKŪMAS

SVEIKINSIMAI LIETUVOS
pogrindžiui

Spaudos Šventes proga buvo pasiųs
tas per Vatikano radiją sekantys sveiki
nimai Lietuvos pogrindžio spaudai

Brazilijos (ar Sãó Paulo) lietuviai, su
sirinkę metinei SPAUDOS DIENAI sa
vo savaitraščiui MŪSŲ LIETUVA palai
kyti, prisimindami Lietuvos pogrindžio 
spaudą ir už ją net kalinamus savo tau
tiečius, jums siunčia giliausią solidaru
mo išraišką, didžiuojasi jūsų nepalaužia
ma ištverme, ir meldžia Dievą, kad pa
dėtų lietuvių tautai galimai greičiau at
gauti savo laisvę ir nepriklausomybę.

Šio M L numerio

yra
S(»IA ÜÂBIA ir ANTONIUS BUGENIUS

iš Hotel "Rio" Guarujá.
Jiems gili padėka ir geriausio pasisekimo 

ML Administracija

SVEČIA! LITUANIKOJ

Užpraeitą sekmadienį aplankė Litua
niką industrials! Paulo Popic, Oswald© 
Spa.dari, Vincas V. Banys ir J. Algirdas 
Pumputis, su žmonomis. Juos lydėjo p. 
Jonas Tatarūnas su žmona. Kartu lankė
si p. Jonas Jodelis ir Jonas Silickas. Pa
starieji pasinaudojo proga aptarti sto
vyklos darbus kuriuos planuojama įvyk
dyti.

Tą pačią dieną lankėsi ir p-lė Angela 
Jotai kaitė su seseria Julija.

Buvo saulėtas sekmadienis ir lanky
tojai maloniai praleido dieną prie ska
naus "churrasco gaucho", kurį pagami
no tikrai to kepsnio specialistas, p. Pau
lo Popic.

Mažai mūsų tautiečių atsimena, kad 
turime gražią vietą kuria gale savaitės 
galima pasinaudoti, atitrunkant nuo 
triukšmingo didmiesčio. Graži ir ram 
gamta, tyras oras, kaip tik tinkamiausi 
atnaujinti jėgas ir pagerinti sveikatą. 
Reikia tik iš anksto susitarti su stovyk
los vadovybe. iT

PADĖKA m LINKĖJIMAI

Ieva ir Vincas Kulkai — jų 60-mečio 
vedybinio gyvenimo sukaktyje gavo iš 
Clevelando, JAV-bių, Tėvo Jono Kidy
ko ir dar kitų sveikinimų — iš arti ir to-

Besiartinančių šv. Kalėdų ir 1980
Naujųjų metų šventėms proga, Jubilia-

- tai dėkoja visiems juos prisimenantiems 
ir linki gausios Dievo palaimos visiems.

JONIAI VAKARAI

Casa Verde lietuviai po praeito mėne
sio mišių nutarė kas penktadienį 20 vai. 
daryti Švento Rašto aiškinimo vakarus. 
Pirmą kart susirinko p. Marijos Stankū
nienės namuose 12 asmenų. Kun. P.Ruk 
šys padarė bendrą įvadą j Šv. Raštą.

Sekė klausimai ir diskusijos.
Sekančią savaitę tiek pat žmonių su

sirinko Jono Stankūno namuose. Buvo 
kalbama apie pirmąją Šv. Rašto knygą.’

Sekantis BIBLINIS VAKARAS bus 
penktadienį, spalio 26 d. pas. p. Filome-' 
ną Černiauskienę.

ŠV. KAZMERO PARAPIJOS 
ŽINIOS

KALĖDOJIMAS — šeimų lankymas ir 
laiminimas, Kalėdoms besiartinant, vyks
ta vis sparčiau.

Santos — S. Vicente - Praia Grande 
tautiečiams pranešama, kad lapkričio 
(novembro) 28,29,30 dd. pas juos lanky
sis kun. Petras Urbaitis.

Be to, pranešama, kad bendros meti
nės lietuviškos pamaldos pramatomos 
Gavėnios 4-tame sekmadienį, Santos) Em- 
barė) Seselių Vincentiečių koplyčioje.

VEIKLOS KALENDORIUS

Religinės Kultūros Pokalbis - ivyks 
lapkričio (novembro) 9 dieną (penkta-

- dienj) 20 valandą..

Širdingai dėkojame V. Zelinos Mal
dos Apaštalavimo moterims už giedoji
mą lietuviškose pamaldose už. aa.ELZ- 

■ BIETOS ir JUOZO BURBŲ vėles. Taip 
pat dėkoja visiems gausiai dalyvavu
siems Mišiose.

Augustaiėiai

MUSŲ MIRUSIEJI

Vytautas TUSKENIS mirė š.m. 17 
spalio, 56 metų amžiaus. Gyveno V. Ze
linoj, R. Fabiano Alves, 292. Paliko 
motiną ir seserj. Buvo atvažiavęs j Bra
ziliją 1929 metais.

Tegu jam būna lengva ši žemė, kurio
je išgyveno pusę šimtmečio.

^Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euiina, 99 » V, Sta. Maria das 8:00 às 12 h. 
das 14 dJO às 18.-00 Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão
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