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• Anglijos Edenas 

Maskvos Bulganimti.

- • Viktoras Gailius, buvęs a 
Klaipėdos ' krašto gubernato- S 
eros, mirė Vokietijoje liepos 7 ; 
d. i alaiciotas liepos 10 Pfullin-į 
geno kapinėse .Velionis buvo į 
gimęs 1893 m. rugpiūčio 27 
1 erstininkuose, Pagėgių ap- 
skiltyje, teisę baigė Berlyno < 
univer sitete. Klaipėdos kraštą J 
prijungus, buvo antros direkto
rijos pirmininkas, ėjo įvairias 

' pareigas Klaipėdos mieste, 
uoste. Yra išleidęs vokiečių-lie- . 
tuvių kalbos žodyną. Nuo 1946 
m. dirbo Vlike. |

• Elta-Press, italų kalba lei- į 
džiamo Vliko Eltos biuletenio, 
jau pasirodė liepos numeris, S 
kuriame sudėta medžiagos apie . 
padėtį pavergtoje Lietuvoje, 
apie užsienio lietuvių veikią, 
Vliką ir kt. Šia teikiama infor-,.; 
macijos medžiaga gausiai nau
dojasi italų spauda.

• Romas Dulskis, advoka- į 
tas, buvęs Lietuvos banko ju- 
riskonsulas, mirė liepos 11 Chi- » 
cagoje. -Ą

• Brazilijoje, minint birželio
įvykius, Lietuvos kančioms at- -;5 
žymėti buvo skirta 30 min. 
programa per galingą radijo -■ 
stoti Journal Do Brasil. Jos. į; 
metu kan. Z. Ignatavičius, va
landėlės iniciatorius, portuga
liškai nupasakojo Lietuvos iš- ; 
gyvenimus bolševikinėj okupa- •* 
cijoj. Lietuvos atstovas Brazi- ? 
lijai dr. F. Meieris nušvietė 
Lietuvos padėtį tarptautine 
plotme. Vienas vokietis ir vie
nas ukrainietis pareiškė užuo
jautos žodžius kenčiančiai lie
tuvių tąų.tai. . ;:

• Australijos iLB 'kra.štb ta
rybos suvažiavimas numatytas 
sušaukti gruodžio 28—30 d.d. 
Šydnėjuje.

• Pasaulio Lietuvių Seimas 
šaukiamas 1957 m. rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1—2 d.d. New 

’Yorke. Buvo pasiūlymų tokį 
seimą šaukti Paryžiuje, bet 
New Yorkas rastas tinkames
nis.

• SLA 70 metų sukakties 
seimas įvyko Detroite, žodžiu 
sveikino Michigano 
gubernatorius, 
lietuvių indėlį Į Amerikos gy
venimą. Baigė lietuvišku saki
niu: “Kas bus, kas nebus, bet 
Lietuva nepražus".

• Katalikų Bažnyčios padė
tis Lietuvoje išsamiai atvaiz
duota "Raudonojoj knygoj", 
išleistoj itališkai Milane. Pa
teikta Įvairi dokumėntacinė 
medžiaga, kai kurie dokumen
tai išversti Į italų kalbą.

Kibirkštėlės, 1 ir 2 nr., 13 
mergaičių stovyklos Putliame 
laikraštukas, spausdinamas 
spaustuvėje. Redakcinę komi- 

neteikiu lėktuvam siją sudaro: Elona Marijošiū- 
laukti eilės aerodromuose nu- tė — vadovė. Lyvija Bražėnu i- 
silcisti. planuojama statyti tė, Jūratė Strimaitytč. Kristi- Pirmininkas V. J. Kudirka, 
aerodromuose daugiau takų, na škčmaitė. .Sekretorius Ant. F. Kneižys

atsakė 
kad jo 

siūlymas sumažinti kariuome
nę Vokietijoje yra neįvykdo
mas.

ELIZABETH, N. J
Po ilgų atostogų Mot. 

66 kuo|x>s susirinkimas 
birželio 25 šv. Petro ir Povilo 
jiarapijos mokykloje. Būrys .. 
moterų iš Lindeno 53 kuopos 
jiersikėlė Į Elizabethb. 66 kuo- ::;.~ 
pą. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Justina Bonienė. ižd. 
Teklė Goštautienė. fin. rast. li
ko Ona Baltramonaitienč.

Džiugu, kad mūsų kunigai 
domisi sąjungiečių veikla. Į 
susirinkimą atsilankė parapi
jos vikarai. Kun. V. Karalevi- 
čius atidaro susirinkimą mal
da. kun. J. Pragulbiekas pa
linkėjo sėkmės darbe. • -st

Nutarta susirinkimus šaukti 
kas mėnesį, paskutinį pirma
dienį.

Kuopos narė Motuzienė sun- 
kiai susirgo ir guli Elizabetho £ 
General ligoninėje.

S-girtė

Pranciškonų ordinas kokios 
nors ypatingos mokslinės misi
jos neturi. Pats šv. Pranciškus 
nebuvo mokslo žmogus. Jis sa
vo jaunystėje tebuvo įsigijęs 
tik vidutinį miestiečio išsilavi
nimą. Įkūręs Mažesniųjų Bro
lių ordiną, šventasis mokslą 
tik tiek tevertino, kiek jis pa
dėjo pažinti Dievą ir jį pamilti, 
bet jis nebuvo tikrojo mokslo 
priešas, nes jis į savo vienuoli
ją mielai'priėmė mokytus vy
rus. Šv. Antaną jis pats pa
skyrė Mažesniųjų Broliu Šv. 
Rašto profesorium ir paskyri
mo rašte, įvertindamas jo 
mokslą, vadino jį savo vysku
pu.

Netrukus po šv. Pranciškaus 
mirties jo ordine atsirado to
kių didelių mokslo žvaigždžių, 
kaip Aleksandras Halietis, šv. 
Bonaventūra ir Jonas Duns 
Skotas, kurie sukūrė savaran
kišką pranciškoniškosios filo
sofijos ir teologijos sistemą. 
Kiti vėl Rugerijus Batonas, 
susidomėję natūraliaisiais 
mokslais, įnešė daug naujos 
šviesos į anų laikų gamtos ir 
geografijos mokslus.

Ir nuostabu, kad šis pranciš
koniškas mdkslas išsiplatino 
visur, kur tik Asyžiaus betur
čio sūnų koja įžengdavo. XIII 
amž. pusėje jis prisiartino ir 
prie Lietuvos sienų. Dar Min
daugo, Vytenio ir Gedimino 
laikais, jis savo serafiškos mei
lės spinduliais pradėjo minkš
tinti kryžiuočių kalavijo plienu 
paverstas mūsų sentėvių šir-

L KUR LIETUVOS PRAN
CIŠKONAI SĖMĖSI 

MOKSLO?
Pirmieji pranciškonai misi- 

jonieriai Lietuvoje buvo vokie
čiai arba lenkai. Besiruošdami 
misijų darbui, jie mokėsi savo 
provincijų seminarijose. Tik 
vėliau, įsikūrus Lietuvos pran
ciškonų vikarijai, ordino vado
vybė Vilniuje atidarė seminari- 
ją-

Kai XV a. pabaigoje. Lietu
voje įsikūrė ir pranciškonai ob- 
servantai, vadinami bernardi
nais, tai ir jie pradėjo rūpintis 
atidaryti savo filosofijos ir te
ologijos studijas. Ir iš tikrųjų, 
generaliniam komisarui T. Se
bastijonui iš Gaetos leidus ir 
1654 m. visuotiniam susirinki
mui patvirtinus, Vilniuje šv. 
Pranciškaus ir šv. Bernardino 
vienuolyne buvo atidaryta ir 
pranciškonų - observantų semi
narija.

? Aukštąsias studijas Lietuvos 
pranciškonai baigdavo užsienio 
universitetuose. Lietuvos kon- 
ventualai savo studentus dau
giausia siųsdavo į Provensos. 
Austrijos ir Burgundijos aukš
tąsias ordino mokyklas, o ob- 
servantai į Bolonijoje ir Ro
moje anuo metu veikusias 
aukštąsias savo filosofijos ir 
teologijos studijas. Tačiau vis 
dėlto daugiausia Lietuvos 
pranciškonų studijuodavo Kro
kuvos universitete ir Vilniaus 
akademijoje. Iš-T. Golikowskio 
kronikos sužinome, kad 1594 
m. Vilniaus akademijoje studi
javo net 16 pranciškonų.

1729 m. įkūrus šv. Kazimie
ro provinciją, aukštojo mokslo viai būdavo skiriami profeso- 
siekiančių pranciškonų skai- riais Lenkijos studijų vienuo- 
čius dar labiau turėjo padidėtu lynuose, o lenkai Lietuvos

Pranciškonai mokslo darbuose
nes atidarius daugelį aukštes- pranciškonų seminarijose. Čia 
niųjų mokyklų ir gimnazijų, bus. kalbama tik apie lietuvius 
reikėjo ir joms paruošti moky
tojų. Tik rusų valdžiai užda
rius visas ordino mokyklas ir 
vienuolynus, savaime išnyko ir 
studijuojantieji pranciškonai.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, atsikūrus šv. Kazimie
ro provincijai, studentai klieri
kai vėl buvo siunčiami į Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos 
pranciškonų seminarijas. Keti 
pranciškonai studijavo- Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, 
popiežiškame šv. Antano uni
versitete Romoje, Biblijos In
stitute ir Milano katalikų uni
versitete, kur jie įsigijo ir aka
demiškus laipsnius.

2. MĖGIAMIAUSIEJI PRAN
CIŠKONŲ MOKSLAI

Kadangi šv. Pranciškus tiek 
tevertino mokslą, ‘kiek jis pa
dėdavo pažinti Dievą ir save 
tobulinti, dėl tos priežasties ir 
Lietuvos pranciškonai labiau
siai buvo susidomėję teologija. 
Teologijoje jie rėmėsi savo or
dino magistrais, ypatingai Jo
nu Duns Skotu, dėl to jie buvo 
skotistai.

Šv. Pranciškaus laikais italų 
kalba dar nebuvo laikoma kul
tūringų žmonių kalba. Tada 
dar buvo vartojama lotynų kal
ba tiek raštuose, tiek ir pa
moksluose. Šv. Pranciškus pir
mas pralaužė italų kalbai ke
lią. Jis pirmas itališkai sakė 
pamokslus ir sukūrė nuostabią 
“Saulės giesmę”. Ši giesmė ir 
pirmųjų šv. Pranciškaus drau
gų parašytas jo gyvenimas: 
“Fiorėtti” yra pirmieji rašyti
nės italų kalbos paminklai.

Šis tas panašaus prieš vys
kupo Valančiaus laikus buvo ir 
Lietuvoje. Lietuvių kalbos ne
sigirdėjo nei bajoro dvare, nei 
va’sčiaus raštinėje, dažnai net 
ir bažnyčioje jos buvo vengia
ma. Ir štai šiuo metu atsiran
da šv. Pranciškaus vaikų, ku
rie netik lietuviškai kalbasi su 
žmonėmis, befdargi kuria lie
tuviškas dainas bei giesmes ir, 
ieškodami pastovių lietuvių 
kalbos dėsnių, rašo gramati
kas.

Serafiškas Tėvas buvo gam
tos mylėtojas. Subasio kalnų 
miške jis pareiškė esąs Didžio
jo Karaliaus šauklys. Pušyne 
prie Porciunkulės, pastatė pir
mąją savo ordino palapinę. Jis 
kalbėjosi su paukšteliais ir 
džiaugėsi žiogelių čirškimu. Al- 
vernos kalne tarp .suskilusių 
uolų ir šimtamečių eglių kal
basi su Kristumi ir gauna iš 
jo stebuklingas žaizdas. Ši 
nuostabi šv. Pranciškaus gam
tos meilė jiersimetė ir į jojo 
vaikus. Štai kodėl ir Lietuvos 
pranciškonų tarpe atrandame 
tokį susidomėjimą gamtos 
mokslais, ypač botanika.

cijos provincijolas ir generali
nis definitorius, buvo garsus 
pamokslininkas ir sumanus te
ologas. Jis yra parašęs mora
linės teologijos vadovėlį.

Kiti žymesnieji teologai bu
vo T. Andriejus Ailavenis, T. 
Juvenalis Karkėvičius, T. My
kolas Paškevičius, T. Dominin
kas Skutavičius, kilimo vilnie
tis, T. Gregorijus Kosteliąs ir 
kiti.

XVII ir XVIII a. Lietuvos 
pranciškonai mokslo srityje 
buvo ’ gana aukštai pakilę. Jie 
net mokytojaudavo ir svetimo
se mokyklose. Vyskupas ^Va
lančius savo “Žemaičių vysku- 
pistėje” rašo, kad T. Kazimie
ras Kaminskas, ilgai važinėjęs

teologus ir tuos, kurie ilgą lai
ką profesoriavo Lietuvoje ir 
Vilniuje, parašė ir išleido savo 
veikalus. Nesant galimybės 
prie atskirų asmenų ilgiau ap
sistoti, tik kelis .žymesniuosius 
tepaminėsiu.

T. Bernardinas Bidgostinas 
buvo garsus Vilniaus pranciš
konų seminarijos profesorius, 
kuris jaunų lietuvių pranciško
nų širdyse uždegė skotistiško
sios teologijos meilę ir su jais 
ruošdavo gilias diskusijas. Jis 
yra parašęs ir išleidęs vieną
teologijos veikalą lotyniškai. užsieniuose ir įsigijęs filošofi-

T. Jokūbas Vainius, kilęs iš 
garsios Lietuvos didikų šeimos, 
eidamas aštuonioliktuosius me
tus, įstojo į vienuolyną ir grei
tai pasižymėjo nepaprastais 
gabumais taip, kad dar nebai
gęs teologijos studijų buvo pa
skirtas filosofijos lektorium.

3. ŽYMESNIEJI PRANCIŠKO
NAI TEOLOGAI LIETUVOJE

Iki šv. Kazimiero' provinci
jos įkūrimo (1729), be 
sunku lietuvius teologus 
skirti nuo lenkų. Esant 
drai Lietuvos ir Lenkijos
vincijai. atsitikdavo, kad lietu-

jos ir teologijos daktaro laips
nius, mokytojavo • Kražių jė
zuitų kolegijoje.

Lietuvoje, kaip viešų dispu
tų rengėjai, anuo metu buvo 
plačiai išgarsėję jėzuitai, bet 
istorijos šaltiniuose randame, 
kad panašius disputus ruošda-

Aleksandras Alietis ir šv. Bonaventūra.

Vėliau, dėstęs teologiją ir bu
vo žinomas kaip garsus sko- 
tistas ir skotistiškųjų disputų 
globėjas.

T. Pranciškus Boržykovskis, 
buvęs Lietuvos ir Mažosios 
Lenkijos provincijolas ir lekto
rius, yra parašęs ir išleidęs du 
skotistiškosios teologijos vei
kalus.

T. Pranciškus Pšilenskis, 
Lietuvos šv. Kazimiero provin-

Jonas Djms Skotas ir Rugerijus Bakenas.

raštuose nebuvo mėgiama, o 
tačiau ir anuo metu buvo pran
ciškonų, kurie ne tik kalbėjo, 
bet ir rašė lietuviškai, o tokie 
tarp daugelio kitų buvo: T. 
Laurynas Tautkus, T. Ciprijo- 
nas Laukauskis, T. Fabijonas 
Barkauskas, T. Gabrielius Ber- 
žanskis, Juozas Tijūnaitis ir 
Ambroziejus Pabrėža.

Atsiranda net tokių, kaip Si
monas Grosas, kuris susipaži- 

’ nęs ir. išstudijavęs lietuvių kal
bos taisykles, parašė gramati
ką: “Kalbrieda Ležuve Žemay- 
tyszka suriedita par Kunigo 
Symina Grossa Definitoiu zo- 
kona s. Proncyszkaus Kunigu 
bernardinu”, 1835, p. 198. Gai- • 
la, kad ši gramatika, kaip ir 
minėtųjų pranciškonų raštai, 
nebuvo išspausdinta, todėl tik 
retam mokslininkui teko ją pa
matyti ir pasinaudoti.

vo ir pranciškonai. Tas 
Valančius rašo, kad 1737 m. 
T. Mykolas Paškevičius ir T. 
Merkelis Čižauskas Žemaičių 
vyskupo Juozapato Karpio in- 
greso dienoje, iškilmių padidi
nimui, Varnių katedroje viešai 
disputavo apie tikėjimo daly
kus su Kražių jėzuitais.
4. PRANCIŠKONŲ ĮNAŠAS 

LIETUVIŲ KALBAI
Anais laikais, lietuvių kalba

Bene 
rimtai 
gamta, 
rūšimis, buvo irgi šv. Pranciš
kaus sūnus — T. Ambroziejus 
Pabrėžia. Kilimo jis buvo že
maitis iš Skuodo, gimęs 1771 
m., mokėsi Kretingos pranciš
konų gimnazijoje. Vilniaus 
Akademijoje ir Varnių kunigų 
seminarijoje. Įšventintas kuni
gu, kurį laiką vikaravo Plun
gėje, o vėliau įstojo į pranciš
konus. Tapęs pranciškonu, jis 
mokytojavo Kretingos mokyk
loje ir labai išgarsėjo, kaip pa
mokslininkas ir sumanus dva
sios' vadas. Jis buvo gražaus

AMERIKOS PADAM,IV KELIAI YRA PERKRAUTI

gyvenimo žmogus, kurį žmonės 
laikė šventuoju ir dabar prie 
jo kapo išprašo gausių malo
nių. ■ . •

Pabrėža, dar būdamas Kre
tingos mokykloje, pradėjo do
mėtis botanika. Be paprasto 
susidomėjimo augmenija prie 
gilesnio augalų ir žolių tyrinė
jimo Pabrėžą privedė dar ir 
praktiškas reikalas. Jis buvo 
kunigas ir, lankydamas ligo
nius, matydavo, kaip dažnai 
žmonės dėl gydytojų trūkumo, 
be reikalo kentėjo ir nelaiko 
mirė. Jam pagailo žmonių, ir 
jis pradėjo tyrinėti įvairių.au
galų gydomąsias galias, kad 
padėtų ligoniams. Vėliau jis su
sidomėjo visais augalais ir, žy
mių botanikų paskatintas, ėmė 
rašyti savo tyrinėjimų išdavas. 
Vyskupas Valančius sako, kad 
Ambroziejus Pabrėža yra pa
rašęs 9 botaniką liečiančias 
knygas, o prof. Vaclovas Bir
žiška tvirtina ,kad jis parašė 
net 40 Įvairaus turinio knygų. 
Gaila, kad daugumas jų, nesu
laukę leidėjų žuvo, o kitos tik 
dalimis tebuvo išleistos.
- Pabrėža turėjo savo sekėją 
ir naujai atgimstančioje šv. 
Kazimiero provincijoje. Jis bu
vo T. Jeronimas Pečkaitis, taip 
pat švento gyvenimo vienuolis, 
kuris parašė ir išleido savo 
“Bitininką”.

Ligi šiol čia buvo paminėti 
tik keli Lietuvos pranciškonų 
mokslininkai ir tik prabėgomis 
trumpai šis tas išsitarta apie 
jų veikalus. Tačiau, toli gražu, 
nevisi paminėti, nei visų moks
lo darbai išvardyti. Jų gyveni
mui ir veiklai nušviesti neuž
tenka šio trumpo straipsnelio, 
bet reikia ilgos ir rimtos stu
dijos.

Susidūrus Arizonos padan
gėje dviem keleiviniam lėktu
vam su 128 žmonėm, Ameri
kos spauda aliarmuoja, kad 
jau esą perkrauti Amerikos 
padangių keliai. Labiausiai 
perkrautas yra New Yorkas. 
Per dieną jame nusileidžia 
(trijuose aerodromuose 1,216 
lėktuvų, po vieną per 1.2 mi
nutę, toliau eina Chicaga —

Kiek katalikų yra Afrikoje
Afrikoje dabar vyrauja tre- 

jopi tikėjimai — muzulmonų, 
pagonių, .krikščionių, — kaip 
praneša Romoje propaganda 
fidei konkregacija.

Iš 213 milijonų afrikiečių 
85 mil. yra muzulmonai, 80 
pagonių ir 44 mil. krikščionių. 
Krikščionių pusė yra katali
kai. ketvirtadalis protestantai 
ir kitas ketvirtadalis priklau
so ortodoksų ir koptų bažny
čiom.

Katalikų skaičius auga. Vie
na iš to augimo priežasčių yra 
ta. kacf kunigai ir vyskupai 
ruošiami iš vietinių gyvento
jų. Dar prieš 50 metų buvo 
tik 94 kunigai afrikiečiai ir 
nė vieno vyskupo. Dabar yra 
1.963 kunigai ir 16 vyskupų

Pastebima, kad dėl pagonių 
gali įvykti varžytinės tarp ti
kėjimų ir dar naujo 
mo" — marksizmo.

O kad ore vienas su kitu taip 
nesusitiktų, planuojama su
stiprinti kontrolę iš žemės ra
daro būdu, 
pastebėjusi 
dant du 
juos įspėti.
pat daugiau aerodromų sta
tyti.

Giovanni Guareschi — DON 
KAM1LIAUS MAŽASIS PA
SAULIS, II-ji dalis. Sulietuvi
no A. Sabaliauskas. Išleido 
“Tėvų Kelias” Venecueloje. 221 
psl., kaina nepažymėta. Galima 
gauti pas .saleziečius: Sale- 
sians. Crown Point, Indiana.

882 per dieną; po vieną per 1.6 
minutės. Los Angeles — 620 
per' dieną, po vieną per 2.3 
min.. San Francisco — 578. 
po vieną iier 2.5 min . Wa- 
shingtonas — 514, po vieną 
per 2.Š min. ir t.t. O pasitai
ko ir taip. kad. sakysim, Wa- 
šhinglone per vieną valandą 
turėjo nusileisti 68 lėktuvai. 
Pasitaiko dienų, kad kelyje 
tarp New Yorko ir Washing- 
teno esti 900 lėktuvų. Taigi 
jiem "persiauras" dangus.

Kad

Lietuvių Dienos, birželio n r. 
Numeryje prisiminta bolševi
kų žudynės Lietuvoje. Labai 
įdomus Sibiro lietuvių gyveni
mas vaizduose. Plačiai prisi
minta teatro sukaktis. Nume
ris gausiai iliustruotas lietuviš
kojo gyvenimo vaizdais.

• Lietuva XV ir XVI am
žiuje — pakartotas senas že
mėlapis spalvose. Kaina nepa
žymėta. Platina Vincent M. 
Stulpinas. 839 VV. 33rd St.. Chi- 
cago.

šeštadieni ir sekmadienį, 
rugsėjo 15 ir 16 d.d.. Šv. Pet
ro lietuvių parapijoj. So. Bos
ton. Mass., įvyks šv. Juozapo 
Lietuvių Romos Katalikų Dar
bininkų Sąjungos (LDS) Sei
mas.

Kviečiame LDS apskričius 
ir kuopas iš anksto išrinkti 
atstovus. LDS apskričiai gali 
išrinkti po du atstovus. Kiek
viena kuopa gali išrinkti vie
ną atstovą. Didesnės kuopos 
|X) vieną atstovą nuo kiekvie
nų 10 narių. Atstovai privalo 
turėti Įgaliojimus su kuopos 
ar apskrities valdybos: dva
sios vado, pirmininko ir raš
tininko parašais. Tik pilnatei
siai organizacijos nariai gali 
būti renkami ir dalyvauti sei
me. Pilnateisiais organizaci
jos nariais yra garbes nariai, 
moką mokesnius nariai arba 
bile vienas iš mokančio mo
kesnius nario šeimos narys.

Kuopų raštininkams buvo 
pasiųstos nariams išdalinti 
konstitucijos, kuriose yra nu
rodyta narių, kuopų ir apskri
čių teisės bei pareigos. Prašo
me perskaityti ir išpildyti, 
kaip nurodyta, prieš seihtą. 
kad jame galėtumėte teisėtai 
dalyvauti.

LDS Centro Valdyba 
Dvasios Vadas kun. Fr. A.

Virniauskas,


