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SPAUDOS SAVANORIAI
Nepriklausomos Lietuvos atstatyme 

savanoriai atliko gyvybiškai svarbų vaid
menį. Jų pasiaukojimas uždegė visus, 
skatino pasiaukojančiai dirbti visose 
Lietuvos atstatymo srityse. Toji savano
riškumo dvasia buvo gyva per visą ne
priklausomo gyvenimo laikotarpį, nors 
antrame dešimtmetyje paadėjo reikštis 
ir savanaudiškumo ženklai. Išeivijoje 
po II D. karo audrų, po tragiškų tautos 
įvykių savanoriškumo dvasia vėl stipriai 
sušvito. Tiek stovykliniame .gyvenime, 
tiek pirmaisiais kūrimosi metais laisvo
jo pasaulio kraštuose toji dvasia reiškė
si gana stipriai visose lietuvių gyvenimo 
srityse. Ilgainiui ji ėmė silpnėti, paleng
va užleisdama vietą savanaudiškumui, 
kuris pradėjo gana plačiu mastu įsigalė
ti Tiesa, net ir po keturių dešimtmečių 
savanoriškumo dvasia nėra visai sunyku
si. bet ji ribojasi negausiais lietuvių būre
liais, kuriems rūpi pirmoje eilėje kitų 
gerovė, ypač pavergtos Lietuvos. Išeivi
jos masėse savanoriškumo nedaug beli- • 
ko. Jose vyrauja asmeninės naudos mas
tas, kuris būdingas ir jaunajai kartai. 
Paprastai jaunimas yra linkęs į idealizmą, 
j plačius polėkius. Deja, dabartinis išei
vijos jaunimas, augęs naudos masto ap
linkoje, didelio savanoriškumo nerodo.

Yra betgi viena sritis, kurioje išeivijos 
savaooriškumo dvasia gana stipriai išsi
laikė iki šiol. Tai spauda. Tiesa, skundžia
mės mažėjančiu skaitytojų skaičiumi, 
mažėjančiu masių dėmesiu laikraščiams 
bei knygoms, bet, antra vertus, turime 
pastebėti, kad išeivijos spauda gyvuoja 
jau daug metų net ir sunkiausiose sąlygo
se. Daug amerikietiškų ir kanadiškų 
spaudos milžinų baigė savo dienas kapi
nyne, o smulkioji išeivių spauda tebesi- 

• laiko. Irtai dėlto, kad pastaroji remiasi 
savanoriškumo principu, kuris netaiko
mas komercinėje spaudoje. Pastarosios 
gaminys yra prekė, pagaminta atitinka
mai atlygintų darbininkų. Jeigu ji yra 
vartotojų perkama, gali gyvuoti, t.y. bū
ti gaminama ir toliau, jei nėra perkama, 
gamyba sustoja. Kitaip yra su mūsų 
spauda. Ji yra ne prekė, o tautinės gyvy
bės nešėja bei skleidėja. Jos gamyboje 
dirba ne komerciniai, o idėjiniai žmonės, 
kuriems rūpi ne prekės gamyba, o lietu
viško žodžio tautos kultūros,jos religijos 
ir gyvybės išlaikymas. Dauguma mūsų 
spaudos darbuotojų yra ne komerciniai 
darbininkai, kovojantys už vis didesnį at
lyginimą, skelbiantys streikus, o idėjiniai 
savanoriai. Jie galbūt tam darbui yra ma
žiau pasiruošę profesine prasme, bet vis
ką atperka savanoriškumu ir idėjiškumu.

O ESTADO DE SÂO PAULO, didžiausios cirkuliacijos Brazilijoj dienraštis, lap
kričio 19 dienos laidoje įdėjo žinią cituodamas Maskvos TASS, kad kun. Sigitas 
Tamkevičius Vilniuje buvo nuteistas "laisvės atėmimu už anti koruvitucinę ir an
ti tarybinę veiklų". Tę pačią žinią įdėjo ir dientaštis JORNAL DA TARDE 22
dienos laidoja

Savanoriškumo principas mūsų išeivi
jos spaudoje vyrauja visu frontu — prade
dant skaitytojais, baigiant leidėjais. Yra 
skaitytojų, kurie uoliai prenumeruoja 
net po kelis laikraščius, prie metinės pre
numeratos dargi prideda auką. Pastarai
siais metais be jokio spaudimo ar propa
gandos daug kas aukojo savo pasirink
tiems laikraščiams vietoje greitai nuvys
tančių gėlių. Tai rodo skaitytojų suprati
mą: aukos fondams, kurie palūkanomis 
remia lietuviškąją veiklą, yra reikalingos, 
bet žmonės mato, kad laikraščiams para
ma čia pat nemažiau reikalinga. Fondų 
parama jiems yra labai maža, greičiau 
simbolinė. Toks skaitytojų savanorišku
mas yra didelė atrama laikraščiui. Prie jų 
prisideda kito fronto savanoriai, būtent,

SPAUDOS 
SKAITYK IR PLATINK "MŪSŲ LIETUVĄ

bendradarbiai. Komercinėje maudoje jie 
yra gana gerai apmokami dari».«'.inkai, 
bet mūsiškėje jie yra gryni savanoriai,ne
gauną honoraro net už pašto išlaidė.:. Iki 
šiol jais remiasi visa mūsų spauda. Atifivį' 
tuos bendradarbius. Ir liks laikraščiai tik
tai su redaktoriais, kurie vieni pastoviai 
užpildyti laikraščio negali. Bendradar
biai yra kiekvieno laikraščio stiprybė, 
juoba savanorių. Prie pastarųjų priklauso 
iš dalies ir redaktoriai, bet jie yra atlygi
nami bent minimaliai, kad galėtų dirbti 
laikraščiui pilną laiką. Spaustuvių ir ad
ministracijų žmonės yra taip pat atlygi
nami, kad ir mažesnėm normom, tuo 
tarpu leidėjų žmonės yra gryni savano
riai..Žodžiu sakant, savanoriškumas 
yra mūsų spaudos pagrindas. Kol jis gy- 
vuos^ laikysis ir lietuviškoji spauda.

MĖNUO
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Petrauskas Antanas 
Pipiras Albinas 
Pranevičius Jonas 
Pranskietis Augustinas 
Pukenis Robertas 
Puriuškis Izidorius 
Rameikis Antanas

Vaškevičius Juozas 
Zakrys Vytautas 
Zubavičius Stayys 
Zuionas Antanas 
Žilinskas Bronius 
Žvinys Serafinas

Iš 126 vyskupijos kunigų pasirašė 117, 
atsisakė pasirašyti keturi kunigai, 5 kuni
gams dėl sunkumų susitikti pareiškimas ne
buvo pasirašyta.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59
SUIMTU KUNIGU GYNIMO AKCUÀ LIETUVOJE

UKRAINIEČIAI APIE LKBK
Paryžius. — Vakaruose leidžiamas 

ukrainiečiu laikraštis "Christianskij Go 
los" (Krikščioniu balsas) išspausdino 
ilgą straipsnį apie "Lietuvos Kataliku 
Bažnyčios kronikos" dešimtmetį. Lai

TSRS CK’Generaliniam Sekretoriui Jurijui 
Andropovui

Panevėžio vyskupijos kunigų 

Pareiškimas

1983 m. sausio 27 d. Lietuvos Komu
nistų partijos Centro komiteto, Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos ir Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos organas “Tiesa" išspausdi
no žinią, kad Lietuvos TSR prokuratūroje 
A. SVARINSKUI iškelta baudžiamoji byla 
ir 1983 m. sausio 26 d. įstatymo numatyta 
tvarka patrauktas atsakomybėn, apkaltinant 
kun. A SVARINSKĄ antikonstitucine, an
tivalstybine veikla.

Patirta, kad ne tik keliama byla, bet 
kun. A SVARINSKAS š.m. sausio 26 d. 
Raseiniuose buvo areštuotas ir išvežtas j 
Vilniaus saugumo kalėjimą.

Ši liūdna ir labai skaudi žinia pasklido 
labai plačiai ir sukrėtė kunigus ir tikinčiuo
sius, sukeldama nerimą.

Kun. A SVARINSKO veikla buvo tik 
religinėje srityje. Jis siekė, kad tikintieji ga
lėtų naudotis, kas yra pagrindinio valstybė 
jstatymo—Konstitucijos deklaruota, garan
tuota ir Tarybų Sąjungos Vyriausybės pasi
rašyta, ratifikuota tarptautiniuose susitari
muose. Inkriminuojama, kad jis nepataisė 
Religinių susivienijimų nuostatų. Savo laiku 
du vyskupai ir 522 kunigai oficialiai pareiš
kė TSRS Vyriausybei, kad tie nuostatai 
prieštarauja Bažnyčios kanonams, o pastarų
jų nesilaikant, — nusikalstama ištikimo ku
nigo sąžinei. Kun. A. SVARINSKAS, Tikin
čiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto narys, 
pasisakydamas prieš tikinčiųjų diskriminavi
mą, rėmėsi TSRS Konstitucijos 49 straips
niu ir LTSR Konstitucijos 47 straipsniu: 
“Kiekvienas Lietuvos TSR pilietis turi teisę 
pateikti valstybiniams organams ir visuome
ninėms organizacijoms pasiūlymus dėl jų 
veiklos gerinimo, kritikuoti darbo trukumus 
(...) persekioti už kritiką draudžiama. ^As
menys, persekiojantys už kritiką, traukiami 
atsakomybėn“.

Tikėjimo skleidimas pamoksluose ir tikė
jimo gynimas — nėra jokia antikonstitucinė 
ir antivalstybinė veikla. Kun. A. SVARINS
KAS tuo ir ribojosi.

Prašome Tarybinę Vyriausybę šią kaltina
mąją bylą kun. A SVARINSKUI nutraukti 

- ir leisti jam eiti kunigo pareigas.

1983 m. kovo 4 d.

Panevėžio vyskupijos kunigai:

Adomonis Petras 
Antanaitis Bronius 
Arlauskas Vincentas
Bagdonas Jonas 
Bagdonas Juozas 
Balaiša Bronius 
Balaišis Antanas 
Balašauskas Vytautas 
Balčiūnas Jonas 
Balčiūnas Juozas 
Balickaitis Jurgis
Balsys Kostas 
Baltuška Petras 
Baniulis Algis 
Baronas Kazimieras

Ciuckis Povilas 
Dubnikas Juozas 
Dulksnys Kazimieras 
Galvydis Steponas 
Garška Juozas 
Giedraitis Juozas 
Girnius Kazimieras 
Gylys Mykolas 
Gobis Antanas 
Gražys Alfonsas 
Gutauskas Klemensas 
(karnas Gaudentas 
Ivanovskis Tadas 
Jančys Alfonsas 
Jankevičius Povilas

Blynas Laimingas- 
Braukyla Valdas 
Breivė Adolfas 
Budriunas Petras
Buliauskas Jonas
Butkus Jonas
Jurgaitis Jonas
Juška Antanas
Kadžius Alfonsas
Kairys Antanas
Kapočius Vytautas
Keršulis Lioginas
Kiela Petras

Feliksas
Janulis Juozas
Jasiūnas Vytautas 
Jatulis Jonas
Juodelis Jonas 
Juozėnas Povilas

Raščius Pranas
Rimša Jonas
Rickevičius Edmundas
Sabaliauskas Pranas
Saprigonas Raimundas
Simsonas Bronius

Kietis Antanas 
Kisielius Anicetas
Klezys Povilas
Kremenskas Vladas

Skardinakas Leonardas
Stonys Mykolas
Stankevičius Vincentas
Strazdas Bronius

Krumpliauskas Stanislovas Sungaila Aloyzas
Kuzmickas Petras 
Labakojis Jonas 
Lapinskas Jonas 
Liesis Antanas 
Lukšas Juozas 
Lukšas Leonas
Markevičius Petras
Marozas Vytautas 
Masys Aleksandras 
Masys Vytautas 
Mikulėnas Antanas 
Miškinis Povilas
Mitrikas Antanas 
Mozūras Kazimieras 
Nagulevičius Jonas 
Narušis Algirdas 
Neniškis Lioginas 
Nykstąs Petras 
Paltanavičius Albinas 
Pelešynas Steponas

Streičiūnas Alfonsas 
Svirskis Povilas 
Šiaučiūnas Ignas 
Šlapelis Bronius 
ŠliauteriK Povilas 
Šukys Gediminas 
Šumskis Juozas
Talačka Albertas
Tamošauskas Leonardas
Tarnuiionis Stasys
Tarų lis Petras
Tvarijonas Vytautas
Uogintas Jonas 
Urbonas Benediktas 
Uždavinys Sigitas 
Vaičiūnas Jonas 
ValančLunas Antanas 
Varna Juozas 
Varžinskas Povilas 
Vaškevičius Antanas 

kraštis pažymi, kad nežiūrint ateistinio 
teroro siautėjimo Lietuvoje, lietuviai 
katalikai patriotai sugebėjo nepapras
tai sunkiose ir tikro didvyriškumo rei
kalaujančiose sąlygose dešimties metu 
laikotarpyje išleisti daugiau negu 50 
Kronikos numerių. Straipsnyje plačiau 
nušviečiamos priežastys, kurios paska
tino lietuvius katalikus imtis šio dide
lio ir svarbaus darbo. Nepaisant perse
kiojimų, tardymų, teismų ir įkalinimų, 
rašo laikraštis, Lietuvos katalikai yra 
pasiryžę ir toliau kovoti už savo teisę 
laisvai išpažinti tikėjimą.

POPIEŽIUS - įtakingiausi as 
ASMUO

Paryžius. — Iš Prancūzijoje neseniai 
pravesto apklausinėjimo paaiškėjo,kad 
didžioji dauguma prancūzų laiko, jog 
popiežius Jonas Paulius II daro dau
giau įtakos pasauliui už bet kurį kitą 
žmogų, įskaitant didžiuosius dabarti
nio meto valstybininkus. Beveik 90 
procentu prancūzų mano, kad Jono 
Pauliaus II asmenybė yra nepaprastai 
patraukli, 59 procentai laiko popiežių 
religiniu ir dvasiniu vadovu, kurį gali
ma sugretinti su Indijos Mahatma 
Gandhi. Tik 27 proc. prancūzu mato 
popiežiaus asmenyje valstybės galvą. 
Daugiau negu 80 procentu prancūzų 
įsitikinę, kad laisvės ir žmogaus teisių 
gynyba vishme pasaulyje priklauso tie
siog popiežiaus misijai.

MODERNIZUOJAMA „DROBĖ“

Moderniausia Lietuvos lengvosios pra
monės įmonė „Drobė“ yra modernizuoja
ma senas mašinas pakeičiant automatizuo
tomis. kurios įgalins sumažinti įmonės 
darbininkų skaičių.

DR. JONAS NICtPORCIUKAS 
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente — Fone: 273-6696
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LIETUVIS SU AUGIAUSIAIS 
KOLUMBIJOS ŽYMENIMIS
Kun. Stasys Matutis — Baranquillos 
miesto neturtingųjų rajono kulturinto- 
jas ir švietėjas, kurio dėka, mokosi 
tūkstančiai jaunimo, 70 metų sukak
ties proga apipiltas sveikinimais.

(tęsinys iš praeito nr.j

Visą energiją jaunimui
Kun. St. Matutis nuo pirmos savo 

klebonavimo dienos visą savo jaunai 
višką energiją ir sumanumą skyrė ne 
vien parapijos religinio gyvenimo kė
limui, bet ir naujam saleziečių mokyk 
lų tinklui, kur šiandien mokosi per 
2000 neturtingų ir apleistų jaunuolių 
nemokamai. Visi jie yra iš “juodosios 
zonos“ ir mokosi pradžios mokyklo 
se, gimnazijose ir amatų mokyklose

Išsiplėtė jaunimo klubai, Kiekvieną 
dieną ten gauna maistą išalkusieji ir 
neturtingieji. Mokyklose dirba 54 mo
kytojai, kurių tik 5 negauna algos. 
Per 33 metus kun. St. Matučio sta
tomas mokyklų junginys dar nebaig
tas. Spėjama, kad tas mokyklų mies
telis išaugs į “juodosios zonos“ šv. 
Roko parapijos universitetą.

Iš kur lėšos?
O iš kur visiems tiems darbams 

kun. St. Matutis gauna lėšas? Tai 
yra jo asmeninių pastangų ir ištver
mingo bei pasiaukojančio darbo pasek 
mes. Jis prašo paramos iš įvairių įmo
nių, iš pasiturinčios visuomenės, ren
gia loterijas. Parapijos raštinėje dirba 
nemažas skaičius ir pasiaukojusių, ir 
apmokamų padėjėjų, per kuriuos jis 
j visas puses laiškais ir įvairiais ragini
mais tiesia savo darbams paramos pra
šančią ranką ir visiems dėkoja.

Šalia nuolatinės statybos ir visos ei
lės ten įkurtų socialiniams reikalams 
poskyrių, šalia “juodosios zonos“ ap
linkos gerinimo, kun. St. Matutis ypa
tingą dėmesį kreipia į religinio gyve
nimo stiprinimą. Jis įsteigė draugijas, 
kurioms jis pats vadovauja ir kurių 
tikfelas yra religinės bei socialinės sri
ties darbai.

Jis taipgi organizuoja bei vadovau
ja minėtosios zonos naujų namų sta
tybai, vandentiekio darbams, kelių as
faltavimui, mediciniškai pagalbai ir 
pan. Tiesa, prie skurdžių masių kvar
talų gerinimo didele dalimi prisideda 
valstybė ir miestas, tačiau pagal kun. 
Matučio mintį bei pageidavimą.

PIRKITE LIETUVIŠKUS
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS

MŪSŲ LIETUVA

Dideliais darbais pasižymėjęs Ko
lumbijoje kunigas STASYS M. 
MATUTIS

Vietinis laikraštis
1971 m. vietinis Barranquillos lai

kraštis taip apie jį rašė: “Jau keletas 
dešimčių metų kun. Matutis yra įsijun
gęs j veiklą, kuri toli gražu prašoka 
jo tiesiogines pareigas, t.y. jo paskirtį. 
Minėtas kunigas sistemingai ir ištver
mingai atlieka darbus, duodančius pui
kias pasekmes.

... Kun. Matutis savo didelių pastan
gų dėka atnaujino skurdų, žmogaus 
orumą žeminant) “juodosios zonos“ 
vardą. Niekados neimdamas atostogų, 
negaišdamas poilsiui laikopnkartais net 
tik keletą valandų miegodamas, nuo
lat vis įtemptai dirbdamas jis užsitar
navo ne vien savosios parapijos įverti
nimo bei gilios pagarbos bet ir visų 
pirmaujančių Bažnyčios, valstijos ir 
miesto pareigūnų. Tai liudija jo gauti 
įvairūs 29 žymenys, medaliai, diplo
mai, metalinės plaketės“.

įvertinimo žymenys
1970 m. kun. St. Matutis gavo Ko

lumbijos pilietybę, kuri iškilmingai 
jam suteikta Barranquillos miesto sa
vivaldybės būstinėje. Sekančiais me
tais Kolumbijos valstybės prezidentas 
Patrane įteikė jam augštą valstybės 
žymenj (Boyaca kryžių).

Ta proga vietiniame Barranquillos 
laikraštyje Alfonsas Bermudez rašė:

“Barranquilla džiaugiasi valdžios pa
skelbta žinia, jog kun. St. Matutis 
yra apdovanotas Boyaca kryžiumi,

3

kaip įvertinimo ženklu ryžtingų ir na
šių jo darbo vaisių mūsų mieste. Mes 
privalome atkreipti dėmesį, jog tas di
dis žymuo yra duotas tikrai nusipel
niusiam žmogui. Kun. Matutis labiau 
negu kuris kitas mūsų pilietis jį užsi
tarnavo. Jo darbas Barranquillos mies
te yra milžiniškas. Jis nepasitenkino 
kunigišku darbu — Mišiomis, santuo
komis, krikštais, laidotuvėmis. Jis sa
vo dinamišku sumanumu įsteigė mo
kyklų židinį, kuriame mokosi tūkstan
čiai vaikų. Be jo jie būtų likę beraš
čiai. Tuos darbus kun. Matutis atliko 
nepalaužiamos valios ryžtu padėti ar
timui. Jis yra žmogus, kuris gyvena 
silpnųjų, apleistųjų ir tikrai pagalbos 
reikalingųjų globai. Tai daro ne vien 
paguodžiančiais žodžiais, bet ir tik
rais darbais, kuriuos giliai jaučia rai
kai i ogiausieji. Pastebiu, jog jis, neatsi
žvelgdamas j šiandien taip ryškiai jau
čiamą materializmą, savąjį gyvenimą 
skiria kitų gerovei. Jis šiandien įtiki
nančiai rodo, kaip reikia pasiaukoti 
kitų žmonių gyvenimo sąlygoms ge
rinti. Dėlto niekas kitas neužsitarna
vo tiek įvertinimo bei pagarbos, kurią 
šiandien mūsų valstybė išreiškia, įteik
dama Boyaca kryžių kunigui Matu-
X • •
CIUI.

1971 m. sausio 29 d. vidaus reika
lų ministeris dr. J. B. Fernandez,vals
tybės prezidento įgaliotas, minėtą žy
menį įteikė kunigui St. Matučiui. Žy
menį gavęs, kun. Matutis už tai jau
triais žodžiais padėkojo“.

Neužmiršo ir lietuvių
Savo taip aktyviame gyvenime kun. 

Matutis niekuomet neatsisakė dirbti 
ir savųjų tautiečių gerovei. Jis buvo 
pirmas Kolumbijos Lietuvių Fondo 
vedėjas ir visuomet įvairiais būdais tal
kino lietuvių junginiui Kolumbijoje, 
remdamas juos visuose jų užsimoji
muose. Niekur jis neatsisakė prisidėti 
prie visų savo kenčiančios tėvynės lie
tuvių naudai vykdomų darbų. Ypač 
jis garsina Lietuvos vardą per ispaniš
kąją spaudą.

Savo 70 m. amžiaus proga klm.
Matutis buvo apipiltas sveikinimais ne 
vien iš savo parapijiečių, bet ir iš 
augštų tikybinių ir valstybinių parei
gūnų. K.A.S.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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ELEIÇÕES NA BUS
Foram realizadas, no ultimo dia 10 de de

zembro, as eleições para a nova Diretoria da 
BLJS num clima de tranquilidade e grande 
mobilização da juventude. Houve duas chapas 
concorrentes, a saber:

a) Chapa "Bitės", formada por
Elizabete Vazgaeskas,
Douglas Saldys,
Estanislau, Žutautas, 
Adilson Paodjuenas e 
Irena Martinaitis

b) Chapa "Susivienijimas", formada por
Glavio Bacevičius,
Marcelo Sapola,
Mareia' Pavilionis,
Jorge Prokopas e
Silvia Bendoraitis Machado

Após as eleições que se realizaram entre 
10 e 17 horas na "Ramovė", foram apurados 
os votos na presença de vários eleitores, dos 
líderes das duas chapas concorrentes, presiden
te da diretoria anterior e presidente do Conse
lho Deliberativo da Comunidade Lituano-Bra- 
sileira o Sr. João Tatarunas, tendo sido conta
dos os seguintes número de votos:

Chapa "Bitės" - Doze
Chapa "Susivienijimas" - Trinta e seis
Nulos e brancos — zero

Desta forma, a Chapa vencedora "Susivieni
jimas" deverá tomar posse ainda este mês para 
um novo mandato como presidente da Direto
ria anterior, gostaria de expressar a minha sa
tisfação de poder presidir esta movimentada 
eleição onde a grande vencedora foi a juventu
de lituana que acorreu às urnas para dar pro
vas de amadurecimento e preocupação com 
os destinos da nossa origem. Considerando 
que o sistema de escolha é pelo voto voluntá
rio (e secreto), e este é no meu entender, a 
forma verdadeiramente democrática, tivemos 
a presença de quarenta e oittoeleitores, nume
ro expressivo para a realidade que vivemos.

Parabéns ao Flávio Bacevičius e sua chapa 
que teve o maior número de votos, desejando- 
lhes sucesso na condução dos trabalhos e de
safios que se lhe apresentam. Parabéns tam
bém à outra chapa, liderada por Elizabeth 
Vazgauskas, cuja participação tornou as elei
ções competitivas num alto espirito democrá
tico.

Finalmente, no encerramento do meu man
dato quero expressar a minha gratidão aos 
pneus colaboradores diretos Roberto, Bete, 
Douglas, Nilza e Sandra (hoje na Venezuela) 
ao Diretor-Presidente da BLB Sr. João Tata
runas que sempre veio de encontro nos mo
mentos tensos, ao Jornal "Mūsų Lietuva" 
que nos cedeu espaços para os nossos comuni
cados e àqueles jovens que enxergam a colo-
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Labas kunigėlis, kaip jums. Espero 
que esta carta encontre os senhores com 
saúde e alegria. Para que o pessoal aí 
no Brasil não se esqueça de mim, escre
ví algumas coisinhas, que poderão tapar 
alguns buracos no Musų Lietuva. Espero 
que os senhores venham a gostar do ar
tigo, e, por favor, façam uma revisão 
gramatical, que já foi feita pelo meu 
professor, mas cuja letra é um pouco 
difici! de entender.

Comigo vai tudo bem por aqui. Rece
bí as notícias acerca do ano Casimiriano 
e vi que os senhores vão estar com tra
balho por todo este ano novo. Espero 
que as coisas saiam aos senhores como 
planejaram.

Marcos

16 VASARIO GIMNAZIJA
0 16 Vasario é um colégio, pode-se dizer, 

singular. O único colégio lituano no mundo 
livre fica a 70 km. de Frankfurt, a 30 de Hei
delberg e a 15 de Manhein. Realmente ele se 
encontra em Hottenfeld, uma pequena e cal
ma cidadezinha, sendo a maioria dos habitan
tes agricultores. O colégio conta agora com 
70 estudantes, meninos e meninas de idades 
variadas. Os prédios se dividem nas salas de 
aula e refeitório, dormitório das meninas e o 
nosso castelo assombrado, o dormitório dos 
meninos. Tudo isso é cercado por um bonito 
bosque e com um pequeno lago que vira pista 
de patinação no inverno.

Os alunos vem dos mais variados lugares: 
Brasil, E.U.A., Canadá, Austrália, Israel, Polô
nia, África, Alemanha e alguns da Lituânia. 
Os professores são bons na maioria e o nível, 
de ensino do colégio é reconhecidamente 
bom.

No colégio funcionam grupos de dança, 
coral, uma pequena orquestra, um grupo de 
teatro, escoteiros e ateitininkai.

Os horários são mais ou menos rígidos e 
o sistema do colégio é de semi-internato.

Agoaa que vocês já tem uma idéia de como 
se parece o colégio, darei as minhas impres
sões. O colégio se mantém com dificuldades. 
Os pais pagam pelo estudo dos filhos mais ou 

nia lituana como um trabalho de longo pra 
onde todos têm e terão a vez de colaborar 
sem minar a atividade dos outros num det€ 
minado momento histórico.

Muito obrigado

Aleksandras Valavičius
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menos 1/3 do que realmente custa, o resto 
quem paga é o governo alemão. Mesmo assim, 
sem as doações que principalmente os litua- 
nos dos E.U.A. dão, o colégio já estaria fecha
do há muito tempą O colégio podería com
portar mais de 200 alunos e isso também é 
uma desvantagem, pois às vêzes um professor 
dâ aula para 2 ou 3 alunos somente.

A vida para um brasileiro aqui nãò é mui
to fácil, especial mente se ele for o único da 
América do Sul. Você entra em contacto 
com outros povos, que falam línguas diferen
tes, tem tradições diferentes. Claro que todos 
são lituanos, mas muitos não conseguem fa
lar a lingaa lituana(como eu, quando cheguei) 
e os que a falam não a usam tão constante
mente. De qualquer maneira, aqui é uma opor 
tunidade impar para se aprender o lituano, 
aprender sua história e geografia. O problema 
econômico, quase sempre, também está pre
sente.

De qualquer forma essa torre de Babel 
de línguas e tradições valem a pena e são 
uma experiência incrível. Estou feliz que eu 
a esteja vivendo.

M.L.

MUSU VILTIS
Pereitą vasarą man ir kitiems musu 

atstovams teko dalyvauti Penktame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese 
Kanadoje. Tai buvo puiki proga pažin 
ti, kiek dar daug yra aktyvaus lietuvių 
jaunimo pasaulyje.

Jaunimo kongresas reiškia viltj. Viltis 
kad viskas bus geriau musų veikloje. 
Mes, kai grįžome iš kongreso, parsive
žėme tokią viltj. Susitikome jaunimo 
iš viso pasaulio. Visi turėjo tą patį no 
rą: surasti naši£ bendrą išėjimą j Jauni 
veiklą. Buvo duota daug dėmesio brazi 
lų ir visos Pietų Amerikos lietuviškojo 
jaunimo problemai.

Kaip aš pastebėjau, mes laisvo pašau 
lio lietuviai galime pasidalinti j tris ra
jonus: Pietų Amerikos, Šiaurės Amen 
kos ir Europos lietuviai.

Siaurės Amerikoje gyvena lietuvių 
intelektuališkiausia bendruomenė; visi 
kūrės pabėgo iš Lietuvos dėl politiniu 
problemų. Jie yra labai "karingi"; jų 
bendruomenė yra gerai struktūruota 
ir, kas labai svarbu, jie turi tik pirmą 
lietuviškai stiprią generaciją. Europoje 
ypač Vokietijoje, šalia nuo seniau atv, 
kusiu, gyvena daug lietuvių, kurie nese 
niai atvažiavo iš Lietuvos ir kalba grynai 
lietuviškai, bet turi — pirmiau negu pa
laikyti lietuvybę, išmokti svetimą kai 
bą, surasti darbo. Jie yra labai panašūs 
su mūsų imigrantais. Brazilijoje lietuviai, 
kaip maždaug visur Pietų Amerikoje,

Vienas iš mūsų ginklų- spauda, liluri būti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 
pareiga ja remti ir platinti. Surask bent viena nauja skaitytoją! Nedelskl
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turi didelę problemą su lietuviu kalba: 
didelė dauguma jau antros generacijos 
ir daug mišriu seimu.

Visi kongreso vadovai ir dalyviai no
rėjo mums padėti, bet jie mus paklausė 
kaip mums reikėjo paaiškinti musu 
problemas, bet mes neturėjome konkre
čiu atsakymu, sprendiniu. Mes prašėme 
lietuviškos pagalbos ir kongresas jos pa
žadėjo: kas nors vertėju turėtu nuva
žiuoti j Braziliją, kaip ir visur Pietų Ame
rikoje, padėti jaunimui veikloje. Tai ati
tiko ir Seimo rezoliucijoms. Mes visi ži
nome kokiu problemų turime ir kaip 
sunku yra surasti josns išeiti.

Mūsų jaunimas Brazilijoje turi daug ' 
entuziazmo, beveik daugiau negu visur. 
Musu B. LB. turi geros sveikatos ir žmo
nių, kurie nuoširdžiai darbuojasi lietu
vybei. Nauja B.LJ.S. turėtu gi apjungti 
ir surišti atskirai veikiančias jaunimo 
grupes bei ratelius j vieną beddrą veiklą, 
akciją. Tada butu geriau palaikoma pati 
lietuviu kalba jaunimo eilėse, būtu arti
mesni ryšiai tarp visu Jaunimo Sąjungų 
kituose kraštuose. Juk viso to norėjo ,ir 
Penktojo Jaunimo kongreso nutarimai 
ir jo viltys. Jaunimai, B.L.B. ir B.LJ.S., 
tos musu viltys.

M. L

AMERIKIEČIO STUDIJA APIE 
LIETUVA

Rutgers universiteto New Jersey 
valstijoje profesorius Thomas Oleszczuk 
Smoloskyp žurnale ("Winter" 1983) 
paskelbė ištraukų iš savo išsamios stu
dijos apie,,Kitaminčiu" represavimą 
Sovietu — Sąjungoje. Savo dėmesį jis 
telkia į "politinius teismus" Lietuvoje 
nuo 1940 metų iki siu dienu. Ameri
kiečiu profesorius iš įvairių šaltiniu su
rinko gausios medžiagos apie kalinius 
bei persekiojamus lietuvius, tautinę 
bei religinę rezistenciją. Skaičiavimo 
mašinoje yra užregistravęs beveik tūks
tantį lietuviu politkaliniu ir rezistentu.

Profesorius Oleszczuk stengiasi nu
statyti, kokie veiksmai Sovietinėje siste
moje apsprendžia bausmės dydį. Jo 
duomenimis, yyrai nuteisiami tršs sa
kius ilgesniam laikui kaip moterys.

Pasak Oleszczuk, būdingas kaltina
masis politiniuose teismuose tarp 1940 
metu ir šiandienos yra vyriškis — ju 
virš 85 proc., lietuvis — ju virš 98 proc., 
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katalikas — daugiau, kaip 70 proc. pa
grindiniu miestu gyventojas (daugiau 
kaip 70 proc. kaltinamųjų gyveno rajo
nu sostinėse). Dažniausiai jis tautinio 
sąjūdžio dalyvis, arba jo veikla bent iš 
dalies siejasi su nacionalizmu — tokiu 
yra mažiausiai 87 proc. Tad prokuroro 
aiškus taikinys yra miestuose gyvenan
tys lietuviai katalikai ir nacionalistai.

Studijos autorius prieina išvados, 
kad sovietiniu teismu sprendimai "poli
tinėse bylose" nėra atsitiktiniai ir ne
priklauso nuo paskiru asmenų "kaprizų" 
Tie sprendimai nuosekliai vykdo repre
savimo politiką. Kai teismai sprendžia 
politines bylas, jie nėra savarankiški, 
bet seka iš viršaus nurodytas gaires bei 
instrukcijas.

Antra priežastis — Lietuvos "disiden
tinio" sąjūdžio apimtis: autorius cituo
ja Kronido Liubarskio 1979 paskelbtus 
duomenis, pagal kuriuos šiam sąjūdžiui 
priklauso penktadalis Lietuvos gyven
toju. Todėl šis sąjūdis yra vienas svar
biausiu Tarybų Sąjungos disidentizmo 
padaliniu ir todėl juo taip "domisi" Ta
rybų Sąjungos prievartos aparatas bei 
kiti valstybiniai organai. Pastarųjų me
tų duomenys rodo, kad lietuvių (ir Uk
rainiečių) nacionalistai paprastai nubau
džiami aršiausiomis bausmėmis.

Be to, primena profesorius Oleszczuk, 
apie Lietuvos disidentinį sąjūdį užsie
nyje pasirodo vis daugiau teorinės lite
ratūros. O, galiausiai, Lietuvos atvejį 
galima panaudoti kaip įdomu pagrindą 
palyginimui su kitomis grupėmis Sovie
tu Sąjungoje ir visame pasaulyje, nes 
Lietuvos disidentinio sąjūdžio reikala
vimai apima nacionalizmą, religijos, 
laisvės, kalbos ir žmogaus teisių gyni
mą. Į tuos reikalavimus režimas atsisa
ko visoms diktatūroms būdingomis 
prievartos priemonėmis. Ir taip formuo
jasi "užburtas ratas" — disidentizmas 
iššaukia prievartą, o prievarta skatina 
tolesnį disidentizmą.

Oleszczuk dabar stengiasi ištirti ryšį 
tarp ypatingo Vakarų dėmesio kai ku
rioms tautinėms bei religinėms grupėms 
ir bausmės dydžio. Tokį ryšį tiksliai 
nustatyti esą labai sunku.

"Chicago Tribune" 1983.X.30 iš
spausdino straipsni savo bendradarbio 
Howard A. Tyner, aplankiusio Vilnių. 
Jame autorius gana plačiai aprašo patir
tus įspūdžius, kuriuos pradeda nuo 
ateizmo muziejaus, įrengto Šv. Kazimie
ro šventovėje. Ten esą vaikams religi
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niai reikmenys rodomi tarytum tai bū
tų dmozaurb likučiai. Vilniuje veikian
čios 11 šventovių sekmadieniais būna 
pilnos tikinčiųjų. Pvz. Šv. Petro ir Povi
lo šventovėje sekmadieniu pamaldose 
dalyvauja 1500 asmenų. Kaip ir cari
niai rusai, taip ir raudonieji K. Bendri
ją laiko pavojingu nacionalizmo židiniu, 
panašiai, kaip ir Lenkijoje. Gatvėse ne
matyti nei kunigų, nei vienuoliu. Tiktai 
Kaune matęs vieną uniformuotą kuni
gą. Slaptų moterų vienuolijų Lietuvoje 
esama apie 1.000. Dalis Lietuvos gyven
tojų gali sekti Lenkijos televizijos pro
gramas. Viena lietuvė pareiškusi: "Mes 
tufbūt pavydime lenkams, nes popie
žius yra jų, o ne mūsų tautietis, tačėau 
mes džiaugiamės, kad jis žino apie mus 
ir specialias mūsų problemas". Pasak 
amerikiečio korespondento, Lietuvoje 
kalbama apie galimą Šv. Tėvo pakvieti
mą aplankyti Lietuvę šv. Kazimiero 
500 metu sukakties proga. Religinių 
reikalu tarybos įgaliotinio pavaduoto
jas išreiškė tuo klausimu abejonę, nes 
Vatikanas su Kremliumi neturi diplo
matinių santykių. O vysk. L. Povilonis 
atsisakęs pareikšti, ar toks kvietimas 
popiežiui būsiąs įteiktas. Šv. Kazimiero 
iškilmėms esąs sudarytas specialus ko
mitetas. Straipsnio autoriaus išvada 
apie Lietuvos katalikybę yra tokia: 
"Lietuvos katalikybė yra gyva, bet ne
klestinti".

JAPONAI DOMISI LIETUVIŲ 
KULTŪRA

Apie K. Donelaičio "Metų" ir An
tano Baranausko "Anykščių šilelio" 
vertėją j japonų kalbą prof. I. Mura- 
tą lietuvių spaudoje jau ne kartą bu
vo rašyta. Bet Japonijoje yra ir dau
giau literatu, susidomėjusių lietuviu 
kultūra, ypač literatūra. ^Rugpjūčio 
mėn. j okupuotą Lietuvą atvyko du 
žymūs japonu literatai: Sejitis Kudas 
ir Takasis Tuvanas. S. Kudas yra Kan- 
sajaus universiteto literatūros profeso
rius, ypač pasižymėjęs rusu autorių 
vertimais j japonu kalbą. Jis išvertė 
L. Tolstojų, F. Dostojevskį, N. Go
geli , I. Turgenevą, T. Kuvanas yra 
Tokijo technologijos instituto docen
tas, rašo apie literatūrą ir kalbotyrą. 
Lietuvoje svečius globojo Liet, rašyto
ju sąjungos vicepirmininkas A. Pocius 
ir sąjungos sekretorius P. Bražėnas. 
Pokalbiuose paaiškėjo, kad j lietuvių 
kalbą jau yra išversta 21 japonu kny- 
9a- Pr. N.
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SPAUDOS 
ŠVENTĖ

(Spaudos Dienai)
Minime MUSU LIETUVOS 35-ke- 

rius gyvavimo ir veikimo metus.
Žinome iš istorijos, kad Brazilijos 

lietuviu kolonijoj buvo keli (ar net ke
liolika) laikraščiu. Tačiau per35-kerius 
metus išsilaikė tik vienas — MŪSŲ LIE
TUVA.

Betgi ir šiandien kyla klausimas: Ar 
ir šis laikraštis dar ilgai laikysis? Ir ar 
verta jį išlaikyti (ir palaikyti)?

— Su liūdesiu stebim kad beveik kas 
savaitę iškeliauja amžinybėn tai vienas, 
tai kitas mūsų tautietis — taigi ir ML- 
vos skaitytojas. Ir gal, per šiuos 35-ke- 
rius metus, ju susirinko jau daugiau te
nai, pas šv. Petrę, negu čia.

Prisideda dar ir tie, kurie — ar dėl 
senatvės neįžiūri, ar dėl "infliacijos" 
atsisako užsimokėti prenumeratą. Ir 
taip ML-vos skaitytoju skaičius nuolat 
mažėja. Gi naujų — tik vienas kitas re
tai teatsiranda. Ir taip laikraščio leidi
mas ir jo išlaikymas daroso kaskart vis 
sunkesnis.

— Tai ar verta jį laikyti?
Dauguma, žinom, laikraščio laukia, 

nors nepagalvoja, kaip sunku jj išleisti 
ir palaikyti.

Yra ir tokių tautiečių, kuriems "toks 
laikraštis" visai nepatinka — ir net ne
mano jį užsisakyti. "Toks mizernas,sa
ko, kad net į rankas nenoriu paimti". 
"Toks vienašališkas, vienos krypties, 
kad nėr nei ko skaityti", pastebi kitas. 
"Jei būtų toks ir toks, tai būtų kitas 
dalykas", priduria dar kitas. Ir nei vie
nas, nei antras, nei trečias nei piršto ne
pajudina pagerinti laikraščiui, kuris ne
turi iš pašonės jokios paramos, o vien 
tik pačius sleaitytojus.

Jei tokie, kuriems ML-va "visiškai ne
patinka", nors parašytų, kas ir kodėl 
^nepatinka, kę reikia pakeisti, kę reikia 
įdėti — ir patys pradėtų rašyti, tai jau ir 
būtų šioks toks laikraščio turinio papil
dymas, bendradarbiavimas, "statyba". 
Ir jei, gàlédami, vienu kitu tūkstantuku 
ir finansiniai paremtų, tai tikrai pagerin
tų ir išviršinę laikraščio išvaizdą.

Mat laikraštis, kaip ir betkoks kitas 
viešas ir visuomenės organas, yra reika
lingas kritikos. IRačiau reikia, kad kriti
ka būtų konstruktyvi, statanti, kelianti, 
o nepakanka pasitenkinti vien tik des

.$•
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už a. a. ČESLOVĄ JAKIŪNĄ
bus atlaikytos gruodžio 21 dieną — 20 vai. Šv 
Kazimiero parapijos koplyčioje.

Užprašė Marija Jakiūnienė

truktyvia, griaunančia kritika, lata» 
perdaug lengva. Ir jokios naudos neduo
da.

Žinom, kad laikraštis, koks jšs dabar 
yra, nepatenkina net pačios redakcijos. 
O jos nepatenkina ypač dėl to, kad, at
rodo, Brazilijoj yra mažai... mokančių 
rašyti. Beveik nėra korespondentų, ku
rie per laikraštį informuotų visuomenę 
apie įvykius mūsų kolonijoj: kas gimė 
ar mirė, kas serga ar vedasi, kas išvažia
vo ar atvažiavo, ką tas ir tas nuveikė, 
kur tas ir tas atsitiko...; trūksta ir galvo
jančių, kurie iškeltų ir kolonijos nege
roves, ir rodytų kelią joms pašalinti...

O gal viso to visai nereikia.
Ir visiškai nereikalingas net ir pats 

laikraštis? .
Visai be laikraščio gal būtum kultū

ringesni, net laimingesni. Ir galėtum ra
miau sau gyventi. Niekas nekvaršintų 
galvos. Niekas nestatytų jokių reikalavL 
mų, nekeltų problemų...

Vien tik šiuo mūsų susirinkimu čia 
norim sau ir kitiems aiškiai ir tvirtai sa
kyti, kad tokių išvadų negalim prileisti. 
Laikraštis MŪSŲ LIETUVA turi gyvuo
ti.

— Tai koks būdas ir kokios priemo
nės vieninteliam mūsų savaitraščiui pa
laikyti? Juk jam kasdien vis sunkiau: 
Nuolat kyla laikraščio spausdinimo iš
laidos: ir popierius, ir rasateį ir surinki
mas, ir spaustuvininko darbo valandos. 
Ypač baangus paštas, laikraščio išsiunti
nėjimas. O skaitytojų skaičius, kaip jau 
matėm, kas savaitę vis mažėja.

Kas nors gal suras tinkamą išeitį, čia 
pristatom kas mums atrodo eeikalinga, 
ir galima:

a) Pirmiausia finansinė parama: 
MŪSŲ LIETUVOS 35-mečio 
AUŠROS 100-mečio ir 
ŠV. KAZIMIERO 5-to šimtmečio pro
ga turime padėti nors pamatus mūsų 
SPAUDOS FONDUI (faktinai ML-vai).

BLB-nė ir ML-va kreipsis į lietuvių 
organizacijas bei pavienius asmenis,pra
šydami už kiekvienus šv. Kazimiero Ju- 
bilėjaus metus jmokėti tam tikrą sumą,

kas sudarytų nors pradžią Spaudos 
Fondui;

b) paskui ir didesnis bendradarbiavi
mas su laikraščio redakcija informaci
jom, klausimais, straipsniais, o taip pat 
ir skelbimais. Labai norim atgaivinti ir 
"ML-vą em português" puslapį, ypač 
mūsų jaunimui. Bet ir čia reikalingas 
pastovus bendradarbiavimas.

Tai šiam kartui tik tiek. Ačiū.
Vytautas Juozas Bacevičius

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

KULINARIJOS KURSAS
Šio mėnesio 14 d., 14,30 vai. rua 

das Roseiras, 411, V. Beloj, bus moko
ma kaip gaminamas krupnikas. Todėl, 
kas domisi, yra kviečiami dalyvauti -
išmokti ir... paragauti.

Prieš Kalėdas, gruodžio 21d., 14^30 
vai. Šv. Kazimiero p-jos salėj bus taip 
pat mokoma kaip paruošti keli Kūčių 
patiekalai ir pateikiami keli valgių re
ceptai.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Magdalena BU ITVYDUHfĖCrt 0.000,00
Adolfina PETKEVIČIUS Cr.10.000,00
Albertas MAGI LA Cr.10.000,00
Vitas RACKEVlClUS Cr10.000.00
Antanas STROLIA Cr.5.000,00
Petras ŽARKAUSKAS Cr.10.000,00
Ona POLIKAITIENÉ Cr.5.000,00

DĖMESIO!
BUK ŠALTAS

Sábado, dia 10, inauguramos a primeira 
sorveteria da Vita Zelina: "Būk šaltas" (fica 
frio).

"Nossa" Būk šaltas não estaria aberta sem 
a colaboração dos amigos: foram muitas as 
doações e muitos passaram noites conosco 
ajudando no trabalho e decoração do salão.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-------------------------------- ----------------------- ADVOGADOS ------------------------------------:---------------

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

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. - conj. 9 • Fone: 37-8958

Agradecemos de coração a todas estas pes^oat 
Aproveitem a Būk šaltas como ponto Še 

encontro ou para levar uma sobremesa diferei. 
te para casa. Esperamos por todos.

Muito obrigado.
Balta
Ditinho e 
Maurício
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ir amžinoji Šviesa tegul
jam Šviečia...

A. A. JONAS PAUKŠTYS

Kauno apsk. Babtų mieste 1901 me
tais liepos mėn. 8 dieną Vlado ir Mari
jos Paukščių šeimoje gimė šios šeimos 
naujas narys, kuris buvo pakrikštytas 
Jono vardu. Berniukas augo gražiai, bu
jojo kaip bijūnėlis, sulaukęs 7 metų pra
dėjo lankyti Babtų miesto pradžios mo
kyklą. Baigęs ją, įstojo j progimnaziją 
ir baigė 2-ju mokiniu. Abiejose mokyk’ 
lose pamokos buvo dėstoma rusų kalba 
(tais laikais buvo uždrausta vartoti lie
tuvių kalbą ypač mokyklose, nes Lietu
va buvo Caro pavergta). 1922 metais 
Jonas buvo pašauktas atlikti karinę tar
nybą j besikuriančią Nepr. Lietuvos ka
riuomenę. Už sąžiningumą ir drausmin
gumą užsitarnavo Vyresniojo puskari
ninkio laipsnį. Atitarnavęs kariuomenėj 
skirtą laiką, susitaręs su broliu Pranu, 
1927 metais išvažiavo j Pietų Amerikos 
žemyną, Brazilijos Valstybę. Buvo jau
nas, gražus, malonaus budo, greitai susi
pažino su Onute Petrokaite, kuri atiti
ko savo grožiu, malonumu Jonui ir 
1929 metais kun. Valaitis palaimino jau
nųjų žiedus ir davė šliūbą jauniesiems 
Jonui ir Onutei, Sv. Antano bažnyčioj, 
kuri randasi Alto do Pari. Jau vedęs, 
dirbdamas švedų kompanijoj Acetileno 
ir Deguonio dirbtuvėj, bet atliekamu 
laiku nepamiršo ir lietuviškos veiklos. 
Jonas išbuvo 9 metus lietuvių katalikų 
Švento Juozapo Bendruomenės vicepir
mininku, ir nuo 1941 metų iki 1956 
metų buvo Švento Juozapo Vyrų Broli
jos pirmininku, tai gražus 24 metų lai
kotarpis daug darbo ir energijos Jono 
įdėta j religinę ir lietuvišką veikla Aš 
pats Jono asmenybę pažinau per vieną 
Vyrų Brolijos metinį narių susirinkimą,

MÜSU LIETUVA

Sweikãmtme I
KUN. VYTĄ KAVOLĮ |

švenčiantį kunigystės 35 metų JubHėjy, dėkojame $ 
už jo kunigišką uolumą ir jam tinkime dar daug 
darbingų metų Viešpaties Vynuogyne.

B L Kunigu Vienybė

tai buvo 1976 metais ir nuo to laiko 
pripažjstu, kad Jonas buvo taktiškas, 
mandagus lietuvis katalikas. Jonas jau 
senokai pasitraukė nuo lietuviškos veik
los, nes pergyventųjų metų vargai jam 
buvo per sunkus, bet vieno dalyko jis 
nepamiršo tai būtent Dievo it bažnyčios. 
Buvo pamaldus, lankydavo Sv. Juozapo 
bažnyčią keletą kartų per dieną. Net ir 
savo dosnumu jis neatsilikdavo nuo ki
tų lietuvių (žinoma kiek leisdavo Jono 
kukli pensija). Mokėjo dizimą, parem
davo lietuvišką spaudą ir visur kur reik
davo, Jonas ištiesdavo savo dosniąją 
ranką lietuviškai veiklai paremti. Šiais 
1983 metais Spalio mėnesį, Jonui prėnei- 
kėjo atsigulti j lovą, iš kurios jau nepajė
gė atsikelti. Nors ir žmona Onutė slau
gė ir prižiūrėjo kruopščiai, bet pasirgęs 
1 mėnesį ir 10 dienų, lapkričio mėn. 2 
dieną, 5 vai. po pietų turėjo atsisveikin
ti su žemiškomis gėrybėmis savo namuo 
se Rua Ciciames 307 Vila Belą. A. A. 
Jonas buvo pašarvotas Švento Juozapo 
bažnyčios lavoninėj. Iš lavoninės Jonas 
su karstu buvo įneštas j Sv. Juozapo 
bažnyčią prie Didžiojo altoriaus, kur 
buvo atnašauta šv. Mišių auka už A. A. 
Jono sielą. Lapkričio mėn. 9 dieną, toj 
pačioj bažnyčioj buvo atnašauta šv. Mi 
šių auka už A.A. Jono sielą portugalų 
kalboje. Lapkričio mėn. 3 dieną palai
dotas São Caetano kapinėse šeimos ka 
pe. Paliko liūdinčią žmoną Onutę, bro 
lį, dukteris ir 7 anūkus.

Ilsėkis ramybėj Gerbiamas Jonai.
Sv. Juozapo Vyrų Brolijos vardu 

Antanas Rudys

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

..-- -—----— --- — ■ 1
Į irn" ■

Colégio São jjoâé de Uita Zetina
RUA BARÃO DO PIRAL 425 VILA ZELINA - SÃO PAULO 

CEP 05145 FONES: 274-0915 - 274-1074

; SUPLETIVO E CURSOS TÉCNICOS:
■ ELETRÔNICA - MECÂNICA - ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE -
i PUBLICIDADE E SECRETARIADO - PROCESSAMENTO DE DADOS E
i MAGISTÉRIO
• (Computador próprio)

TAXA ÚNICA DE MATRICULA: Cr$. 6.500,00
MENSALIDADES A PARTIR DE FEVEREIRO DE 1984

MATRICULAS ABERTAS

7

VISI TALKON

(Kazimierinio kermošiaus reikalu)

Mieli tautiečiai,
tebūna leista ir moteriškam balsui pasi
reikšti.

Jau čia pat jubilėjiniai šv. Kazimiero 
metai. J ūbi lėjinis komitetas yra išdirbęs 
gan platų veiklos kalendorių; jis apima 
visus metus, visus 12 mėnesių.

Yra numatyta ir religinės pamaldos, 
ir minėjimai, ir kazimierinės parodos, 
ir įvairūs kitokie kultūriniai pasireiški
mai. Tai yra darbo visiem, seniem ir jau
niem. Malonu, kad su dideliu entuziaz
mu prisideda ir vietiniai, brazilai. Betgi 
reikia, kad mes, lietuviai, neliktum visiš
kai užpakaly.

Aš čia noriu pabrėžti tik vieną daly
ką, dėl kurio mes, lietuviai, neturim ir 
negalim atsilikti. Tai KAZIMIERINIS 
KERMOŠIUS, kuris ruošiamas kovo pa
baigoj ir balandžio pradžioj.

Yra susidaręs kermošiaus rengimo 
komitetas, su įvairių tautų barakais. 
Rengėjai dažnai susirenka, organizuoja
si, planuoja. Rekkia, kad lietuvių bara
kas - ar seklyčia — nebūtų paskutinis, 
o galimai net išsiskirtų iš kitų savo lietu
višku stiliumi, savo puošnumu ir lietu
viškais patiekalais.

Betgi tam reikia daug rankų, reikia 
daug darbininkų.

Tad čia ir kviečiu: visi, kas tik gali, 
prisidėkite prie lietuviško barako - sek
lyčios — paruošimo ir aptarnavimo kazi
mierinio kermošiaus metu. Ir, manau, 
visi liksim patenkinti.

Viena tautietė
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MŪSŲ ŽINIOS
PAMALDOS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
Gruodžio 24, Kūčių dieną, Bernelių 

Mišios šv. Kazimiero parapijoj bus 20 
valandą. 0 Missa do Galo (portggališkal)- 
21 vai.

SUSIKAUPIMO METAS
Adventas — pasiruošimo Kalėdoms 

metas — turėtų būti didesnio krikščio
niško susikaupimo laikotarpis (kaip 
kad būdavo Lietuvoj). Deja čia, suma
terialėjusiam pasauly — dar didesnio iš
siblaškymo, susirūpinimo medžiaginiais 
dalykais metas.

Kun. Pr. Gavėnas džiaugiasi, kad gali 
turėti vieną savaitę susikaupimo — atlik
ti metines rekolekcijas gruodžio 11-17 
dd. Tokias pat rekolekcijas turės ir kun. 
P. Rukšys — gruodžio 26-'31 dd. Savo 
susikaupime ir maldoj primins Viešpa
čiui ir savo tautiečius-parapiečius.

PANAIKINAMA PAŠTO DĖŽUTĖ
Nutarta panaikinti ML-vos pašto dė

žutę (Caixa Postai) centriniam São Pau
lo pašte. Tas važinėjimas j centrinį paš
tą reikalauja daugiau laiko ir išlaidų. O 
pastebėta, kad jau pakankamai gerai 
veikia vietinis paštas ir korespondenci
jos išnešiojimas.

Taigi visą korespondenciją, skirtą 
ML-vai, šv. Kazimiero parapijai ar atski
riems tos parapijos asmenims, vietoj

C. P. 4421
01000 SÃO PAULO, SP.

prašoma siųsti: Rua Juatindiba, 28 - 
Pque. da Moóca 
03124 SÃO PAULO,SP.

(Brasil)

SV. KAZIMIERAS
REIKALINGAS PARAMOS

šv. Kazimiero salėj vyksta remontas.
Ne vien tik, kad jau čia pat Šv. Kazimie-

IIEIUVI^--------
SĄ1UNCA-AII4NÇA

IR
Nemunas Ansamblis

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

Užsakymai telefonais 914-776# ir 274-6116

Rua Uttuania, 67 - Moófea

ro Jubilėjiniai Metai ir nors salė turi pri
sistatyti gražiau, bet kad buvo būtinai 
reikalinga. Galinė salės siena, medinė, 
metų metus saulės ir lietaus išlankstyta 
ir, galop, medžių gyvūnėlių išgraužta, 
vos tesilaikė; taip pat ir šoninės salės 
medinės durys jau nebetarnauja numa
tytiems tikslams. Tad viską reikia pa
keisti. Dar reikia pataisyti ir perdažyti 
sienas bei atnaujinti, kad ir senas, salės 
grindis. Remonto darbams vadovauja 
inž. Jonas Siiickas.

Visi šie darbai surišti su išlaidom,ku
rių nei klebonas, nei "klebonija" netu
ri iš ko padengti. Tad iš anksto dėko
jam mieliem tautiečiams, kurie padės 
šio, būtinai reikalingo, remonto išlaidas 
padengti.

Kun. Pr. Gavėnas

MŪSŲ MIRUSIEJI
Pirmadienio vakarą, po trumpos li

gos, mirė PRANAS SAKAVIČIUS.
7-tos dienos mišios bus antradienį, 

gruodžio 20 d. 19,30 vai. N.S. do Bom 
Conselho bažnyčioje, Rua da Moóca.

LIETUVOS ŽYDAS CASTE LGON 
DOLFE

Dalyvaujant popiežiui Jonui Pauliui 
II, Castelgandolfo viloje vyko trijų die
nų pasitarimai tema: "Žmogaus padė
tis moderniųjų mokslų šviesoje". Pasi
tarimuose dalyvavo 18 žymių moksli
ninkų ir filosofų iš septynių kraštų: 
Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Aus
trijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados. Visi pasitarimo 
dalyviai priklauso Žmogaus mokslų ins
titutui. Institutas yra jskūręs prieš dve
jus metus Austrijos sostinėje Vienoje 
dabartinio popiežiaus mokslo apie žmo
gų įtakoje. Institutas yra nepriklauso
mas, nesusijęs su jokia religine konfesi
ja. Pasitarimuose dalyvavo ir žymusis 
prancūzų filosofas 1905 metais Lietu
vos izraelitų šeimoje Kaune gimęs Ema
nuelis Levinas. Levinas gimnaziją yra 
biagęs Kaune 1923 metais. Iki 1936 
metų jis dažnai lankydavosi Lietuvoje 
ir iki šiol yra išlaikęs lietuvišką savo pa
vardės formą.

KVIEČIAME .
ĮNAUJŲJU -'/V1WL'

4mw

Rengia

ŠV. JUOZAPO BENRUOMENĖ

21 vai. -C Šilti uškandžiai ir 

karšta vakariene.

SAO MIGUEL

Rua Campos Novos, 153 - Vila Zelina V .

IKIMAg.
i-'k? BwPp*'*

•1984 <
Animação:

B AZO LI e seus amigos
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