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Kun. J. Staskus

PASAULINIO MASTO DĖMESYS
LIETUVAI
Šv. Kazimiero iškilmėse dalyvavo Euro
pos kraštų vyskupų atstovai, kardino
lai, diplomatiniai atstovai, Šv. Tėvas Jonas-Paulius II net tris kartus prabilo lie
tuviškai. Išeivijai atstovavo tūkstantinė
lietuvių, niekas nebuvo išleistas iš oku
puotos Lietuvos

Šv. Kazimiero 500 m. mirties sukak
ties iškilmės Vatikane — tai bene didin
giausias ir įspūdingiausias įvykis Lietu
vos krikščionybės istorijoje po Lietu
vos krikšto ir karaliaus Mindaugo vaini
kavimo. Tai iškilmės, kurias pats popie
žius Jonas-Paulius II pasirūpino padary
ti kuo didingesnėmis, kad pabrėžtų pa
sauliui Lietuvos vardą bei jos teises Eu
ropos tautų šeimoje. Paties popiežiaus
pageidavimu, šiai šventei buvo sukvies
ti visų Europos valstybių vyskupų kon
ferencijų atstovai, tuo pabrėžiant, kad
Lietuva yra lygiateisė tauta bei valsty
bė, pripažįstama ir gerbiama visų Euro
pos tikinčiųjų tautų. Taipgi popiežiaus
pageidavimu, buvo šventei sukviesti vi
sų pasaulio kraštų prie Šventojo Sosto
akredituoti diplomatai. Jie savo dalyva
vimu liudijo didesnes pasaulio dalies
valstybių pagarbą Lietuvai. Tokiu bū
du Lietuvos globėjo paminėjimui buvo
suteiktas visos Europos ir viso pasaulio
šventės atspalvis, kurio retai Vatikane
susilaukia kokio nors krašto šventė.
| šias iškilmes buvo suvažiavę daug
lietuvių iš viso pasaulio kraštų, tik gai
la — nė vieno iš sovietų okupuotos Lie
tuvos. Popiežius iki paskutinės minutės
vis dar laukė bent vieno vyskupo iš
Lietuvos, tačiau pasauliui Sov. Sąjunga
aiškiai pademonstravo, kad jos akyse
Lietuvos nėra ir jokių teisių ji kaip sa
varankiška tauta neturi.

“Palaiminimų salėje"
Iškilmės Vatikane buvo pradėtos
kovo 3 d. specialia lietuvių audiencija
pas Šv. Tėvą. Apie 12 v. j “Palaimini
mų salę“ susirinko per 1000 lietuvių:
iš JAV buvo atvykę per 500, iš V. Vo
kietijos — per 150, iš Kanados — apie
150, o mažesni skaičiai iš įvairių kitų
kraštų, net ir iš Australijos. Prieš popie
žiui įeinant salėn, Klivlando “Grandi
nėlės“ tautinių šokių nariai, vadovauja
mi Ritos Kliorienės, pradėjo giedoti
lietuviškas giesmes, o jiems pritarė visa
lietuvių minia.
Prie popiežiaus audiencijų sosto sto. (nukelta j 3-čią psl.)

BLB-nės pirmininkas Alfonsas D. Petraitis kalba per Lituanistinių Kursų atidarymą PUC
universitete. Toliau kurso koordinatorė Halina Mošinskienė ir dėstytoja Lucija J. Butri
maviėienė
Nuotr. V. Tatarunienės

ĮSTEIGTAS lituanistikos kursas toja yra Angela Joteikaitė, lietuvių kul
tūros — Liucija Jodelytė ButrimavičieS. PAULO PUC UNIVERSITETE

nė. Halina Mošinskienė taip pat dėsto
Pereito kovo 17 dieną buvo atidary lietuvių kalbą ir kultūrą antram — jau
tas lituanistikos ir lietuvių kultūros
lietuviškai kalbančių — kursui.
kursas S. Paulo Popiežiškam Katalikų
Visos (20) vietos pirmajam kursui
Universitete. Jis buvo įsteigtas Brazili
(pradedantiems)buvo užpildytos. Ka
jos Lietuvių Bendruomenės iniciatyva
dangi dar keli jaunuoliai pageidavo kur
ir yra pirmas toks kursas visoj Pietų
są lankyti, išgavome iš Universiteto va
Amerikoje.
dovybės dar 5 vietas. | antrąjį kursą
Kurso atidaryme dalyvavo BLB-nės
įsirašė tik 5. Tai dar yra vietų; kas no
Valdybos ir Tarybos pirmininkai, p.
rėtų, dar gali registruotis.
Alfonsas Petraitis ir Jonas Tatarūnas,
I kursą įsirašė studentų kurie neda
BLB-nės sekretorius ir Kunigų Vieny
lyvauja kolonijos veikime. Jiems bus
bės pirmininkas kun. Pranas Gavėnas,
proga susipažinti su mūsų jaunimo
rašytojas Henrikas Lošinskas Alves, dės veiksniais ir dalyvauti jų veikime. įsira
tytojai, studentai, keli jų tėvai ir kiti
šė taip pat jau baigusių universitetą,
svečiai. Iš viso apie 40 dalyvių.
tarp kurių du baigę teisių fakultetą ir
Atidarymo proga, pabrėždamas kur vienas prokuroras, brazilas.
so svarbą ir pareikšdamas savo pasiten
Universiteto Kalbų Departamento
kinimą tuo nepaprastu įvykiu mūsų
vedėjas yra prof. John Robert Schmitz,
kolonijoje, kalbėjo pirmininkas Alfon
kuris yra gan gerai susipažinęs su lietu
sas Petraitis. Jis taip pat paminėjo,kad vių kalba ir kultūra. Jis yra labai lietu
lituanistika dėstoma 48 universitetuo
viams palankus.
se 20-ty kraštų (ž. Mūsų Lietuva em
Šis Lituanistikos kursas parodo, kad
Português Nr. 1 (60), o dabar ir Brazi lietuvybė mūsų kolonijoje yra gyva ir
lijoje. Kun. Pranas Gavėnas taip pat
kad geros inciatyvos turi pasisekimą.
tarė sveikinimo žodį, pabrėždamas,kad Galim tikėtis, kad iš kursantų ateityje
kursas kaip tik yra įsteigiamas Šv. Ka turėsime pasiruošusių veikėjų, koloni
zimiero minėjimo metais.
jos lyderių, kurie lietuvybės išlaikymo
Kurso koordinatorė yra rašytoja Ha darbą tęs ir toliau.
lina Mošinskienė, lietuvių kalbos dėsty
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 60
KRATOS IR TARDYMAI
1983 m. liepos 25 d. j Kybartų m. Preky
bos įrengimų gamyklą paskambino milicijos
darbuotojas ir, pakvietęs O. GRIŠKAITIENĘ,
pareikalavo, kad jos duktė Stasė Griškaitytė
liepos 26 d. 15 vai. atvyktų j Kybartų milici
jos patalpas tardymui. Motina pareiškė, kad
vienos dukters neleis, nes ji e anų nepilname
tė. Po pusvalandžio j gamyklą pas O. Griškaitienę atvyko Kybartų miesto milicijos parei
gūnas Gintas KEREIŠIS ir, palikęs šaukimą
tardymui, išrašyta S. GRIŠKAITYTĖS vardu,
pareikalavo motiną po juo pasirašyti. Moteris
nesutiko, tuomet jpykęs pareigūnas išvadino
O. GRIŠKAITIENĘ chuligane ir pagrasino pa
romis. Tą pačią dieną, vakare, O. GRIŠKAITIENE1 buvo jteiktas šaukimas liepos 26 d.
13 vai. atvykti j Vilkaviškio m. VRS tardymui.

Rytojaus dieną 9 vai. ryto j gamyklą atvy
ko milicijos pareigūnas G. KEREIŠIS irppasiūlė pats nuvežti O. GRIŠKAITIENĘ j Vilka
viškio VRS. Moteris pareiškė, kad pagal šauki
mą ji privalo būti 13 vai. Pareigūnui prisiėjo
šaukimą perrašyti 10 vai. Dėl neteisėto moters
užpuolimo pasipriešino Juozas MICKEVIČIUS,
tuo metu ėjęs jrankių skyriaus viršininko par
eigas: "Jūs neturite teisės ją išsivežti ir bausti,
ji nieko blogo nepadarė ir nepasakė, mes visi
tai girdėjome”. Pareigūnas atkirto, kad nema
to jokio reikalo aiškintis ir liepė, jei kas nors
jieaišku, vykti kartu j VRS. Juozas MICKEVI
ČIUS taip ir padarė, tačiau milicijoje nei O.
GRIŠKAITIENĖS, nei J. MICKEVIČIAUS
niekas rimtai neišklausė | bet kokius bandy- '
mus ieškoti tiesos reagavo pikta pašaipa bei
grasinimais. Pagaliau pareiškė, kad apskritai
"visus Kybartus reikia ištaškyti, kad nei ženk
lo jų neliktų".
Po pusvalandžio O. GRIŠKAITIENĘ atsidū
rė Vilkaviškio m. Liaudies teisme, kur buvo
nubausta 40 rub. bauda už smulkų chuliganiz
mą. Nei pareigų nei pavardės nepasisakiusi O.
GRIŠKAITIENĘ nuteisusi moteris pridūrė,
jog teismo sprendimas galutinis ir neapskun
džiamas.
Kaunas. 1983 m. rugpiūčio 24 d.j Kau
no miesto saugumą tardymui buvo iškviesta

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

a.a. kun. Virgilijaus JAUGELIO motina Mo
nika JAUGELIENÉ. Tardė Vilniaus KGB tar
dytojas Vidmantas BAUMILA Klausinėjo, ar
pažinojo kun. Sigitą TAMKEVIČIŲ, kad arti
miau susipažino, ar girdėjo jo sakomų pamoks
lų, apie ką kunigas daugiausia kalbėjo pamoks
luose? Tardytojas domėjosi apie mirusj sūnų
kunigą V. JAUGEL|. Klausinėjo, kodėl jj pa
laidojo Kybartuose ir dae po bažnyčios bokš
tu, teiravosi, ar ne kunigas S. TAMKEVIČIUS
visa tai sugalvojo.
Rugsėjo 5 d. Kauno KGB būstinėje saugu
mietis apklausinėjo M. JAUGELIENĘ. Šį kar
tą teiravosi, kur sūnus gyveno, būdamas Ky
bartuose, kur dirbo, kodėl susirgęs nesigydė
Kybartų ar Vilkaviškio ligoninėse; kur gydėsi,
kas jj gydė, kur gyveno prieš mirtj, ar lanky
davo sergsntj sūnų Kybartų klebonas kun. S.
TAMKEVIČIUS, kiek laiko apsilankymo me
tu praleisdavo pas sergant), apie ką kalbėdavo
si ir pan.

Garliava (Kauno raj.). 1983 m. rugsė
jo 5 d. 12 vai. j Kauno miesto KGB poskyri
tardymui pas tardytoją V. BAUMILĄ buvo iš
kviestas Kauno raj. Garliavos gyventojas (Pa
žangos 11) Saulius KELPŠAS. Saugumietis do
mėjosi, ar iškviestasis asmeniškai nepažinojo
kun. Sigito TAMKEVIČIAUS, ar nedalyvavo
Kybartuose vykusiame Eucharistiniame kon
grese, pateikė dokumentą, kuriame buvo pažy
mėti S. KELPŠOS automobilio numeriai. Tar
dytojas teigė, kad jie buvo užfiksuoti Kybartuose. Atsakydamas j tai, vaikinas pareiškė,
kad numerius bet kur, bet.kdda gali užfiksuo
ti, todėl tai dar nėra jrodymas. Surašęs proto
kolą, V. BAUMILA pareikalavo, kad S. KELP
ŠAS po juo pasirašytų, tačiau šis atsisakė,mo
tyvuodamas tuo, kad nepasitiki tarybiniais
pareigūnais, kadangi jie klastoja faktus, proto
kolus ir t.t Kaip pavyzdj priminė kun. Alfon
so SVARINSKO teismo metu milicijos parei
gūnų protokole surašytą melagingą liudijimą,
buktai jis, S. KELPŠAS, būdamas Lenino
prospekte, kėlė triukšmą, šūkavo, dainavo, už
ką baudžiamas 50 rub. bauda. Tardomasis
užklausė tardytoją V. BAUMILĄ: "Kaip jums
atrodo, jei iš tiesų aš būčiau taip pasielgęs,
kur mane vežtu — i teismą ar j psichiatrinę Ii-

Dr. PAULO KALINAUSKAS
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goninę? " Tardytojas patvirtino, jog tokiu atvąu greičiau atsidurtų ligoninėje kaip teismą
"O dabar, — tęsė tardomasis, - "anas doku
mentas bus laikomas teisingu ir bet kokiu rei
kiamu atveju panaudotas prieš mane". Sau
gumietis sutiko, jog iš tiesų dokumentas lie
ka dokumentu, ir pridūrė, kad milicininkai
"persistengė", bet ištaisyti jau neįmanoma.

Vilkaviškis. 1983 m. rugsėjo 6 d.
Vilkaviškio saugumietis MASALSKSS įteikė
šaukimą tardymui vilkaviškietei Danai KELMELIENEĘ gyvenančiai Statybininkų 4-3.
Rugsėjo 7 d. Vilkaviškio saugumo patalpose
ją tarde Vilniaus KGB tardytojas vyr. leitenan
tas V. BAUMILA. Dėl silpnos sveikatos D.
KELMELIENE J,tardymą lydėjo jos vyras An
tanas KELMELIS. Saugumiečiai A KELME
LIUI neleido dalyvauti tardyme, todėl jam te
ko laukti kitame kabinete Vilkaviškio saugu
miečių priežiūroje. Saugumiečiai stebėjosi,
kaip A K E LIVE L IS gali būti tokių pažiūrų
ir, atseit juodinti tarybinę santvarką, kai pats
yra kilęs iš komunistų šeimos. "Kad gimęs ir
augęs tikrų komunistų šeimoje — tiesa, todėl
man nepaaiškinsit ir nieko naujo nepasakysit",
-kalbėjo A. KELMELIS.
Tardymo metu D. KELMELJENÉ buvo
apklausinėta apie jaunimo pareiškime minėtus
tikinčio jaunimo diskrimiaacijos faktus. Klau
sė, ar tiesa, kad jų bute saugumas ir milicija
suėmė ir nugabeno susirinkusį atšvęsti gimta
dienio jaunimą j Vilkaviškio milicijos skyrių;
ar ji sąmoningai pasirašė po pareiškimo teks
tu. D. KELMELIENÉ faktus patvirtino.
Tardytojas V. BAUMILA klausinėjo tardo
mąją, arjji neskaito "LKBK", ar nežinanti,
kas ją daugina bei perduoda j užsienį. Moteris
atsakė, jog apie tai nieko nežinanti. Po proto
kolu D. KELMELIENÉ nepasirašė. Tardymas
truko maždaug valandą laiko.
Vilnius. Paskutiniu metu J. SADŪNAS
vėl tardomas. Saugumiečiai gąsdina, kad, su
radus jo seserį Nijolę SABŪNAITĘ, ji bus nu
bausta ilgus metus kalėti.
Vilnius. 1983 m. rugsėjo 22 d. gatvėje
buvo sulaikytas Petras ČIŽIKAS ir jam buvo
pateiktas kratos ordeis. Pasiteiravus, kokiu
pretekstu bus daroma krata, tardyt KUBILIAUSKYTÉ atsakė: "Ieškosim Rembranto
reprodukcijų ir kitų paveikslų". Kratos metu
(Vilnius, Gvazdikų l-ji Nr.2) paveikslų buvo
"ieškoma" mažiausiuose stalčiukuose, drabu
žiuose, šaldytuve ir kitur, kur tokių dalykų
ir būti negali. Kratos metu paimta: Andriukai
čio "Bausmė be nusikaltimo", kard. Slipyj kal
bos tekstas, kunigų A SVARINSKO ir S.
TAMKEVIČIAUS nuotraukos, maži medalijonai su Kristaus atvaizdu, paveiksliukai, mal
dų tekstai. Kratos metu dingo str. apie Vydū
no gyvenimą.
Po kratos buvo paliktas kvietimas tardy
mui į milicijos vaidybą. Kadangi kvietimas
buvo be antspaudo, P. ČIŽIKAS į tardymą
nėjo.
Spalio 7 d. pašto dėžutėje buvo rastas be
antspaudo kvietimas į tardymą spalio 3 d.

DR. JONAS NiCIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente — Fone: 273-6696
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— vysk. Donald Brendan Murray iš Du
PASAULINIO MASTO DĖMESYS. . .Lfetuviškai
blino ir Italijos atstovas — vysk. Egidio
vėjo ir kartu su visais lietuviais popie
Prabilęs lietuviškai, popiežius karto
Caporello, einąs Italijos vyskupe konfe
žiaus laukė visi išeivijos lietuviai vysku ji savo mintimis, ragindamas lietuvius
pai: vysk. Vincentas Brizgys, vysk. An tvirtai gyventi savuoju tikėjimu, sergėti rencijos generalinio sekretoriaus parei
tanas Deksnys, arkiv. Karolis Salatka,
Íavo kultūrą bei papročius ir auklėti sa- gas. Tai buvo, anot popiežiaus žodžių,
arkiv. Paulius Marcinkus ir arkiv. Jonas ąjį jaunimą toje dvasioje. Jis skatino vi- "susirinkę visų Europos K. Bendrijų
atstovai kartu su Šv. Tėvu atšvęsti penk
Bulaitis.
us melsti daugiau pašaukimu į kunigus
tojo šimtmečio nuo šv. Kazimiero mir
Kairėje salės priekio dalyje buvo su oei vienuolius ir savo žodį baigė, kvies
ties".
sispietę apie 60 lietuviu kunigu, atvy
damas visus šv. Kazimiero užtarimu pa
kusiu su savo parapijiečiaisiiš įvairiu pa sinaudoti Šventųjų Metu malonėmis. Pa Kardinolai, vyskupai, lietuviai
saulio šalių. Popiežiui įeinant, salė aidė- baigęs kalbą, kartu su visais lietuviais jis
Pirmosiose eilėse šv. Petro statulos
no nuo "Sveika Marija, o Motin Dievo" lietuviškai sukalbėjo "Tėve mūsų". Pas
papėdėje sėdėjo 17 kardinolų ir apie
giesmės garsu, kuriuos greitai pakeitė
kui kartu su visais lietuviais vyskupais
30 arkivyskupu bei vyskupu. Jų tarpe
garsus plojimas ir ovacijos. Eidamas
jis suteikė apaštališkąjį palaiminimą vi
buvo ir naujasis lietuviams palankus
link sosto, popiežius sveikinosi ir prii
siems susirinkusiems, išeivijoje gyvenan
bei ju teises Seinuose ginąs Lomžos vys
minėjo maldininku dovanas.
tiems ir ypač Lietuvoje dėl tikėjimo ko
kupas Juliusz Paetz. Kitoje bazilikos
Popiežiui užėmus savąjį sostą, visu
vojantiems lietuviams. Paskui jis sveiki
pusėje sėdėjo visi prie Šv. Sosto akredi
lietuviu vardu j j j kreipėsi vysk. V. Briz nosi su Lietuvos atstovu prie Šv. Sosto
tuoti įvairiu pasaulio valstybių diploma
gys, nurodydamas šventės svarbą, lietu Stasiu Lozoraičiu jn., o "Grandinėlės"
viu pagarbą reiškiamą šv. Kazimierui ir nariai pradėjo giedoti ir visa salė pritarė tai. Visų dėmesį traukė tautiniais dra
bužiais pasipuošę Klivlando tautiniu
lietuviu tautos gilu tikėjimą bei ištiki
giesmei "Kaip grįžtančius namo paukš
šokiu "Grandinėlės" nariai. Tautiniais
mybę Šventajam Sostui.
čius". Tada popiežius nusifotografavo
drabužiais dar be to buvo pasipuošusių
su visais audiencijoje dalyvavusiais lietu
daugelis lietuvių moterų. Beveik visų
Drauge su Lietuva
viais vyskupais ir kunigais.
Popiežių Jonas-Paulius II tada j su
Išeidamas iš salės, popiežius dar ilgo-k lietuvių krūtinės puošė progai pagamin
sirinkusius kreipėsi lietuviškai: "Bran-!< kai šnekučiavosi su iš visu kraštų suplau ti specialūs dideli ženklai su lietuviška
gus lietuviai". Kalbą tęsė angliškai, iš
kusiais lietuviais. Žmonės skirstėsi suža trispalve, 500 m. skatmenimis, Gedimi
no stulpais ir įrašu "Šv. Kazimieras,Lie
reikšdamas savo džiaugsmą, kad galįs
vėti ir sujaudinti.
tuvos globėjas, Roma, 1984". Visiems
susitikti su tokiu buriu lietuvių šia svar
buvo išdalintos Vatikane spausdintos
Keturiolikos kraštų atstovai
bia proga, ir girdamas susirinkusius už
Mišių knygelė su visais Mišių tekstais ,
jų solidarumą su broliais bei sesėmis
Sekmadienį, kovo 4, lietuvių laukė
bei giesmėmis ir jų gaidomis. Knygeles
Lietuvoje, negalinčiais čia dalyvauti.
dar didesnės iškilmė Šv. Petro baziliko
puošė spalvotas viršelis su tradiciniu
Jis priminė, kad daugelis jų šiuo metu
je. Lietuviams pamaldose buvo paskirtos
Šv. Kazimiero paveikslu, o vidus ilius
dalyvauja šv. Kazimiero iškilmėse Vil
visos pagrindinės vietos. Mišias su popiet
truotas ele spalvotu fotografijų: šv. Ka
niuje ir kvietė visus jungtis maldoje su
žiumi koncelebravo 14 Europos vyskupu:
zimiero karsto Šv. Petro ir Pauliaus
jais, prašant šv. Kazimiero užtarimo
Prancūzijos atstovas — kard. François
šventovėje Vilniuje, lietuviu koplyčios
Lietuvai. Prisiminęs lietuvių išeiviu pa Marty iš Paryžiaus, Lenkijos atstovas —
Šv. Petro bazilikoje Rūpintojėlio deta
garbą šv. Kazimierui ir pavadinimą jo
arkiv. Bronislaw Dabrowski, einąs Lenki
le, Kryžiaus kalno Jurgaičiuose vaizdu,
va rd u (daugel i o išeivijos lietuvišku para jos vyskupu konferencijos sekretoriaus
Aušros Vartų Marijos paveikslu ir mons.
pijų bei kitu religiniu institucijų, jis
pareigas, Ispanijos atstovas — arkiv. Elias
Stasio Žilio iliustruota šv. Kazimiero
kvietė visus lietuvius, atmetus įvairias
Yanes iš Saragozos, Jugoslavijos atstovas
giesmės Marijos pradžia.
pasaulio viliones, sekti šv. Kazimiero
— arkiv. Alojz Turk iš Belgrado, lietuvių
Ibus daugiau)
pavyzdžiu. Popiežius nurodė krikščio
atstovas — išeivijos lietuviu vyskupu de VIETON MIRUSIO STASIO
niškosios šeimos svarbą ir kvietė lietu
kanas vysk. Vincentas Brizgys, Šveicari LOZORAIČIO — PASKIRTAS
vius likti ištikimais savo tikėjimui bei
jos atstovas — vysk. Josef Hasler iš Sankt STASYS BAČKIS
savo tautai. Jis nurodė musų pareigas
Gallen, Portugalijos atstovas — vysk. Mat,
Vieton, 24. 12. 83, mirusio N. Lie
priespaudą kenčiantiem broliam ir se
nuel d'Almeida . Trinidade iš Aveiro,da tuvos diplomatinio Šefo Stasio Lozo
sėm, ragino būti tvirtais tikėjime,jį drą bar einąs Portugalijos vyskupų konferen
raičio velionies paliktu raštu, paskir
siai skelbti, kaip amžiais skelbė ir savo
cijos pirmininko pareigas, Vengrijos atsto tas dabartinis atstovas Washingtone
krauju liudijo Lietuvos kankiniai.
vas — vysk. Jozsef Cserhati iš Pecs, SkanStasys Bačkis, su rezidencija Washin
Išeivijos lietuvius popiežius skatino
dinavjjos atstovas — vysk. Hans L. Marpuoselėti visus iš Lietuvos atsivežtus re tensen iš Kopenhagos, popiežiškos komi gtone. Pasiuntinybės tarėju paskirtas
liginius bei kultūrinius papročius, nes
sijos "Cor Unum" vicepirmininkas vysk. velionies Lozoraičio sūnus St. Lo
juose glūdinti pati Lietuvos dvasia, ku
Alois Wagner, Olandijos atstovas — vysk. zoraitis, Jr., kuris yra atstovu ir
pr’e šv. Sosto, nuo to laiko kaip mi
ri teikia amžiais lietuviams įkvėpimą. , Joannes M. Gijsen iš Roermondo, V.
rė ilgus metus tuose pareiguose bu
Lietuviai turį didžiuotis savo religiniais Vokietijos atstovas — vysk. Paul W.
vęs atstovu Girdvainis.
bei tautiniais lobiais. Išeivija todėl tu
Scheele iš Wuerzburgo, Airijos atstovas
rinti ypatingai rūpintis savo jaunimo
švietimu bei auklėjimu šiose srityse ir
kartu su juo (Popiežiumi) melsti pašau
kimu iš lietuviu tautos j kunigystę bei
vienuolinį gyvenimą.
q Priminęs, kad šios iškilmės laimingu
POR CORRESPONDÊNCIA
sutapimu išpuola Šventaisiais Kristaus
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes
atpirkimo sukakties metais, Šv. Tėvas
Para maiores injormaçães
skatino lietuvius su visais savo džiaugs
Caixa Postal 4421
Rua Juatindiba, 28
mais bei kančiomis jungtis Kristuje At
01000 São Paulo, SP.
Fone: 273-0338
03124 São Paulo, SP.
pirkėjuje.
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Lietuva

Antanas Butkus

LIETUVIU SPAUBfl BRAZILIJOJ
(tęsinys iš praeito nr.)

"Žinios" buvo Simo Bakšio gabiai
vedamos. Nebūdamos "supančiotos po
litinėmis idėjomis" ir neturėdamos jo
kios ideologinės krypties, rašė viską,kas
redaktoriui atrodė gali būti įdomu ir
naudinga skaitytojam, neliesdamas poli
tiniu bei ideologiniu klausimu. Ir klau
simai šiomis temomis "Žiniose" neturė
jo vietos. Bet vis dėl to, nežiūrint griež
to bešališkumo ideologinius klausimus
laikraštyje kelti ir juos nagrinėti, buvo
joms primestas "kairumas". 1975 m. iš
Brazilijos Rimas Amalviškis, rašydamas
"Tėviškės Žiburiuose" apie musu "spau
dos ir plunksnos darbuotojus", tarp kit
ko tvirtina: "... kairieji lietuviai išleido
savaitaaštj "Žinias", pakartodamas tą
patj ir Brazilijos lietuviu "Penkiasdešimt
mety". Kodėl R. Amlaviškis "Žinių"
leidėjus pakrikštyjo "kairiaisiais", nesu
prantama. Tai pokarinis savo rūšies daltonizmas, liguista manijos apraška, ma
tyti daiktus pagal savo aklatikystę. To
kiu pavyzdžiu kolonijoje turėjome ir
prieš karą. Tada čia atstovavo nepriklau
somą Lietuvą konsulas, kuris taip pat
turėjo tokią "ligą", — vieton ėjęs garbin
gas savo valstybei pavestas pareigas, skun
dė savo krašto piliečius. (Žiūrėk „Mūsų
Lietuvos" 32 (1821) numerį).
Pokarinis lietuvių gyvenimas Brazili
joj buvo apsnūdęs. Bet pasirodžius pir
majam pokario laikraščiui "Žinioms",
pradėjo reikštis po truputį ir visuomeni
nis tarp lietuviu judėjimas. "Žiniose"
buvo skelbiami iš Europos naujai atvyks
tančiu, llha das Flores ir Campo Limpo
stovyklose apgyvendintų lietuvių sąra
šai. Dideliu vilčių buvo dedama iš atvyks
tančiu karo pabėgėlių. Buvo tikimasi
sulaukti iš jų intelektualinės paramos ir
nauju jėgų kultūriniame darbe. Bet jos
nesulaukė. Sąrašai jų "Žiniose" buvo
skelbiami, kad sužinotu giminės ir pažįs
tami, ir padėtų jiems "išsilaisvinti".
Nesant kito laikraščio, prie žinių
glaudėsi visos beatgimstančios organ/ acijos, mokyklos, ir naujai besikurZičios
draugijos, patarnaudamas jorr>-,Vairiems
uždaviniams spręst! naujuzplanus
vykdyti. Žodžiu ' Žiniose- sutilpo visi
lietiviai. Iš ČL* -»Klido pranešimai ir ži
nios apie > etuviu Sąjungos planus atgai
vinti li/uviškas mokyklas, apie katali
ku SZudruomenę ir kunigų pakeitimus,
jaunimo organizaciją "Cruzeiro do
/6ul" ir jos veiklą meno srityje. Net ir '
šiandieniniams laikams aktuali žinia jau
tada, 1947 m., buvo skelbiama: "Vietos"
laikraščiai alarmuojančiai skelbia, kad

SIMAS BAKŠYS
"Žinių" Kolektyvo Narys

NR. 13 (1852) 1984.IV.5

me, jos pirmininkas St. Vancevičius pa
reiškė, jog draugija savo žinion perima
laikraščio "Žinių" leidimą. 0 Aleksan
dras Bumblis, patvirtindamas pareikštą
naujybę, pridūrė: "Jisai draugijai dova
noja visą laikraščio raidyną, kurio vertė
apskaičiuota apie 40 tūkstančių kruzeirų".
Nuo šių pasikeitimų, laikraštis pergy
veno didelę krizę savo organizacijos sąs
tate. "Žinios", pirmosios po karo, 194*
m., pradėjusios lietuviškos spaudos dar
bo misiją, ištesėjo iki 1957 m., jrašydamos savo vardą, o taip pat ir laikraščio
kolektyvą, j lietuviu spaudos istorijos k
pus Brazilijos krašte.

•

Seka: "Garnys"

ir Redaktorius

piliečiu ir ju turto saugumas yra pavoju
je, nes vis dažniau pasikartoja pasikėsi
nimai, užpuolimai ir plėšimai". (Sinal
dos tempos).
Laikraštis "Žinios", artėjančios prie
savo gyvavimo dešimtmečio, sušlubavo.
Atsirado konkurentai. Vila Zelinoje pa
sirodė "Mūsų Lietuva", kuri prie savęs
glaudė dalį išvietintųjų intelektualinių
pajėgų, patraukdamos savo pusėn dalj
"Žinių" šalininkų ir bendradarbių. Vė
liau kolonijon "atskrido" poeto Klemen
so Jūros "išaugintas" jumoro žurnalas
"Garnys". Laikraščio "Žinių" kolekty
ve prasidėjo trynimasis, reikštis nesuta
rimai. Leidėjai jieškojo išeities gelbėti
"Žinias". 1956 m. pabaigoje, viename
naujai kūriančios draugijos — Brazilijos
Lietuvių Kultūros Draugijos — susirinki

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Albinas UCKUS
Cr. 50.000,00
Rapolas BURČIUS
Cr. 10.000,00
Juozas LISAUSKAS Cr. 15.000,00
Madalena JURGELE
VIČIUS
Cr. 10.000,00
Petras NORBUTIS
Cr. 10.000,00
Eva KUTKIENÉ
Cr. 15.000,00
Vaclovas KONTAUTASCr.20.000,00
Osvaldo STRAVINS
KAS
Cr, 10.000,00
Kazimieras BACEVlClUS 10.000,00
Ana LT. MASIENÉ Cr. 10.000,00
Elena MONSTAVIČIUS
10.000,00
Vaclovas RADZEVlClUSCr.20.000,00
Bronius MARTINAITIS Cr.10.000,00
Antonia VIDMANTAS Cr. 10.000,0C
Regina Ana GOGELIS
Cr.10.000,0C

1947 metais iš Europos atvežti lietuviai, dideli ir maži,
patalpinti Campo Limpo stovykloje, laukia giminių bei
pažįstamų iš jos "išsilaisvinti". Jsižiūreję, gal atpažinsite
save?

| Geriausia dovana: I
|

GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

|

? UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVĄ' I
1
GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS
j
j

Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

§
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Dievo Motiną. Jai patikint mūsų liūde
V Li KO SVEIKINIMAS POPIEŽIUI
sį dėl dabartinio blogio, mūsų nuogąsta
JONUI PAULIU! II-JAM
vimą grėsminga ateitimi ir mūsų susirū
pinimą viso pasaulio taika.
Ryšium su š.m. kovo 4 d. Sv. Kazi
Pasiaukojimo akte Popiežius pirmiau
miero, Lietuvos Globėjo 500 metų jubi
sia prašo Svč. Dievo Motinos globos pa
liejinėmis iškilmėmis Romoje, VLIKO
pirmininkas dr. K. Bobelis pasiutote Po saulio žmonėms ir tautoms, faskui Po
piežiui Jonui Pauliui ll-am sekantį svei piežius jrodo»kad šio pasiaukojimo galia
glūdi Kristasis Atpirkimo darbe, kuria
kinimą'per Prel. Joną Balkūną:
me gyvai dalyvauja Bažnyčia šiais Šven
Jūsų Šventenybe,
taisiais Metais. Galop prašo Nekalčiau
“Tuo metu kai mes laisvame pasau
sios Marijos Širdies, kad mums padėtų
lyje minime 500-tų metų sukaktį po
nugalėti grėsmę blogio, kuris įleidęs sa
Sv. Kazimiero, Lietuvos Glbbėjo mirties, vo šaknis j mūsų širdis, slegia mšisų gy
pavergtosios Lietuvos gyventojai jau
venamą laikotarpį ir atrodo uždarantis
44-ri metai kenčia žiauriausią priespau
kelią sėkmingesnei ateičiai. “Gelbėk
dą ir tautos genocidą. Sovietai nuolatos mus nuo bado ir karo — nuo atominio
persekioja tikinčiuosius krikščionis,
ir betkokio kitokio karo. Nuo visokio
ypač kėsindamiesi sugriauti Lietuvos
pobūdžio neteisingumo. Nuo lengvo
Katalikų Bažnyčią, kuri ir toliau veikia
Dievo įstatymų laužymo. Nuo bandy
katakombine forma. Negailestingi per
mo užslopinti žmonių širdyse paties
sekiojimai — Vyskupo Steponavičiaus,
Dievo buvimą. Gelbėk mus nuo prara
kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus, Sadimo sąvokos kas gera ir kas bloga.Nuo
dūnaiiės, Dr. Statkevičiaus, Terlescko,
nuodėmių prieš Šventąją Dvasią. Padėk
Petkaus ir daugelio kitų — tebesitęsia,
mums nugalėti visas nuodėmes. Teapsinepaisant žmogaus teisių deklaracijų ir
reiškia, dar vieną kartą, pasaulio istori
Helsinkio susitarimų.
joj, begalinė jėga Dieviškojo Gailestin
Šv. Kazimiero dvasia yra labai gyva
gumo. Teapsireiškia visiems šviesa Vil
dabartinėje Lietuvoje, kaip ji buvo gy
ties Tavo švenčiausioje širdyje“.
va ir nepriklausomoje Lietuvoje, kai
kovo 4-ta diena buvo paskelbta tautine JIE REIKALINGI PAGALBOS
švente su visa eile religinių iškilmių.
Besidomį Lietuvos gyvenimu ir nelie
Persekiojamieji lietuviai giliai gerbia’ tuviai pastebėjo, kad 1983 metai Kata
Šv. Kazimiero minties tyrumą ir gilų re likų Bažnyčiai Lietuvoje yra atžymėti
liginį tikėjimą. Sv. Kazimieras ir toliau
naujais žiaurumais. Kunigas Alfonsas
jkvepėa visus lietuvius religiniu ir tauti
Svarinskas nubaustas septyniems me
niu entuziazmu.
tams kalėjimo ir trims metams tremties..
Todėl šis 500-jų metų Sv. Kazimiero
Kunigas Sigitas Tamkevičius nuteistas
minėjimas Vatikano mieste ir Jūsų Šven šešiems metams sunkių darbų koncen
tenybės dalyvavimas šiose iškilmėse su
tracijos punkte ir keturiems metams
teiks didesnę viltį prislėgtiesiems už ge tremties. Abu nubausti vien už kunigiš
ležinės uždangos. Sis minėjimas sustip
ką veiklą ir už tikinčiųjų teisių gynimą.
rins laisvame pasaulyje gyvenančių lie
Grįžtama į laikus, buvusius prieš Kata
tuvių pasiryžimą vesti kovą už jų brolių
likų Bažnyčios Kronikų pradžią. Nuo
ir seserų išlaisvinimą.
1972 metų kunigai buvo tardomi, jų gy
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo
venamuose kambariuose daromos kra
Komitetas reiškia didelę pagarbą ir dė
tos, bausti piniginėmis baudomis ir ki
kingumą Jūsų Šventenybei už pagalbą
taip varginami, bet nė vienas nebuvo
persekiojamiems lietuviams, kurie sie
kaltintas kriminaliniame teisme. Kuni
kia laisvės ir nepriklausomybės... Mes
gai ir pasauliečiai tikintieji buvo terori
prašome Jūsų Šventenybės it toliau kal
zuojami ir kitokiais būdais. Šeši kuni
bėti mūsų vardu įvairiuose tarptautiniuo
gai buvo užpulti “plėšikų“, trys nužu
se pasitarimuose ir derybose. Mes
dyti — visi jie buvo žinomi savo kunigiš
me įsitikinę, kad Sv. Kazimiero maldos
ku uolumu.
Ir apsauga bei Jūsų Šventenybės pagal
Lietuvoje tikinčiųjų didvyriškos lai
ba ir palaiminimai padės Lietuvai ir ki
kysenos yra tūkstančiai istorijų, kurių
toms pavergtoms tautoms vėl tapti lais
daugelio gal niekas neužrašys. Lietuvos
vomis“.
tikintieji laukia ir yra reikalingi pagal
BAŽNYČIOS PASIAUKOJIMAS
bos malda, pasaulio informavimu apie
MARIJAI
jų kančias, bet daugelis yra reikalingi •
ir prašo mūsų medžiaginės pagalbos.
Paties Popiežiaus prašymu, šio kovo
24 ar 25 d., Viešpaties Apreiškimo
šventėj, visi Bažnyčios vyskupai paauko
jo pasaulį Nejcelčiausiajai Marijos Šir
džiai.
Šiuo pasaulio paaukojimu Marijai
Šventasis Tėvas nori pabrėžti Atpirki
mo galią ir išreikšti pamaldumą j Svč.
I

________
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Laisvame pasaulyje vienintelė organiza
cija skirta pagalbai tikintiesiems Lietu
voje ir kitur rusų priespaudoje yra Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa. Padėda
ma, kaip įmanydama, tikintiesiems Lie
tuvoje, Lietuvių Katalikų Religinė šal
pa remia programas Lietuvon per Vati
kano radiją, parūpi na «programų jauni
mui ir pamokslų Lietuvon per Laisvės
radiją.
Drįstame prašyti Jūsų pagalbos šiems
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos dar
bams, skiriant savo asmeninę auką ir
tai daryti paraginant kitus.
Vyskupas Vincentas Brizgys

MIRĖ SALEZIEČIU SESELIŲ
GENERALINĖ VYRESNIOJI
Šio kovo pradžioje, Romoje, mirė
Seselių Saleziečių (Marijos Krikščionių
Pagalbos Dukterų) generalinė Motina
ROSETTA MARCHESI.
Mirė ji leukemijos vėžio ligų pasė
koje.
1
Mirė 62-metė ir vos tik praėjus dviem
metam nuo jos beveik vienbalsio, j 20
minūciųjšrinkimo j augščiausią Kongre
gacijos Vadovybės postą.
Žinią, kad Seselės Salezietės, šv. Jo
no Boskto įsteigtos, yra atsidavusios,
ypač vargi»^esnių šeimų mergaičių au
klėjime.
\
Kongregacija yi> viena iš moderniau
sių ir skaičiumi viena Tš teisiausių pa
šaukimais.
X'V..
São Paulo, Bom Retiro Saleziečių
provincijos Centre, Santa Inės Kolegą
koplyčioje, šio kovo 14 dieną įvyko 7—
tos dienos pomirtinės pamaldos.
Sv. Mišias koncelebravo du vyskupai
ir keliolika saleziečių kunigų.
Šv. Kazimiero parapijai atstovavo <
kun. Petras Urbaitis.
Paminėtina, kad tąja Sv. AgnieŠkos
meniška koplyčia nuo daug metų, kartą
į mėnesį ar kaip kada išeina, pasinaudo
ja savoms lietuviškoms pamaldoms Bom
Retiro ir apylinkių lietuviai.
Per tą beveik šimtą metų veikiančią
kolegiją, perėjo gal šimtai lietuvaičių.
Be to, žinotiaa, kad São Paulo pro
vincijos Saleziečių Seselių tarpe yra ir
Seselių lietuvaičių.
Duok,Dieve, kad atsirastų dar kitų
dvasinių pašaukimų į kunigus, brolius
ir seseles mūsų didžioje São Paulo kolo
nijoje.
KPU.

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

j
’
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kas dar nesumokėjo metinio 1983 m.
Ilgai kalbėjomės ir jis papasakojo
įnašo, nedelsti tos pareigos atlikti, nes
skaudžią patirtį, kai kurių jo ankščiau
žurnalas yra siunčiamas tik užsimokėju šelpiamųjų nedėkingumą, bet ir apie
siems solidarumo mokestį.
Dievo teisingumą, su visai nekaltu žmo
1. Jonas Tatarunas
Ateinančiam numery bus daugiau — gumi.
2. Vera Tatarūnas
žinių.
Susirūpiaę jo draugai daktarai jį kvie
3. Endrikas Guzikauskas
čia dėl sveikatos, nervų, dėl pergyveni
4. Antanas Rudys
mų, vykti Europon atsipeikėti.
5. Rymantė Steponaitytė
Suprantama, kad musų labdarosųdid6. Emilija Laucevičius
vyris mielai priėmė tokius nuoširdžius
7. Pranas Šukys
kvietimus.
8. Alfonsas Petraitis
IŠ kitos pusės, jis aiškiai išsitarė, kad
9. Rosé Petraitienė
jo planas yra už keletos mėnesių sugrįž
10. Irute Petraitis
ti, bet ne į Braziliją, o į Boliviją, Guaja11. Vytautas Bacevičius
ramerin miestelį, prie Bolivijos sienos.
12. Jonas Silickas
Ten jis turi pusiau jo pastatytą kitą
13. Antanas Golskis
ligoninę. Ten jis veiks, kaip veikęs pa
14. Algimantas Saldys
čių vargingiausių indėnų, kaboklųur ki
15. Petras Bareišis
♦
tų žmonių labui.
16. Aleksas Vinkšnaitis
Mano, ir, tikiu, visų tikrųjų kun. dDVASINIU
PAŠAUKIMU
18. Magdalena Vin’kšnaitienė
ro. Bendoraičio gerbėjų linkėjimai yra
18. Vytautas Vosylius
ŽADINIMO MISIJA
tolygūs — pasilsėti kūnu ir dvasia, pil
19. Petras Šimonis
nai atsigauti ir vėl aukotis Dievo garbei
— Šiais laikais — yra visų susipratu
20. Angela Joteikaité
bei vargdienių labui?
sių lietuvių katalikų misija.
21. Liudas Ralickas
Kun. Petras Urbaitis, 1983 metais
Eugenija Bacevičienė
22. Henrikas Valavičius
/(Brazilijoje, dvasinių pašaukimų žadini23. Feliksas Girdauskas
/z mo metais) Pietų Amerikos Kunigų
LITUANISTIKOS KURSAS
24. VerooKca Dimšienė
Vienybės kviestas ir įgaliotas (nežiūrint PUC UNIVERSITETE
25. Petras Ža r kaus kas
jo 73 metų amžiaus), jis plačiai važinė
I lietuvių kalbos ir kultūros kursą,
26. Algirdas Sliesoraitis
jo ir JAV-bėse ir Kanadoje, ir 6-se Eu
kuris prasidėjo šio mėn. 17 dieną, įsi
27. Mara Sliesoraitis
ropos kraštuose, o taip pat ir Venezue28. Stepas Narušis
loje ir Argentinoje— beplatindamas dva rašė:
1a. skyrių
29. Algimantas Slepetyš
sinių pašaukimų leidinius — "Tetras
30. Albinas Budrevįčius
Perku mas" — "Širdies Giesmė Petriu
1. Betina Jane Bacelis
31. Jonas Bratkauskis
kui", ""Tautinis Almanachas" ir kitus
2. Celia Campos Slikta
panašius Saleziečių leidinius.
3. Bel kiss Rabello
33. Juozas K Tatarunas
Kun. P. Urbaitis, čia jis matomas su
4. Cristina Korsakoff
34. Norbertas Stasiulionis
kun. Stasiu Šileika, sėkmingai klebo
5. Elizabeth Vazgauskas
35. Pikis O. Butrimavičius
naujančiu šv. Kazimiero parapijoje,Mon- 6. Ivany Popic
36/Antanas Augusta it is
7. Sergio Popic
trealy, Kanadoje.
. Mečys Paleckis J r.
Be to, matomas ir musų mielas, veik 8. Jorge Prokopas
38 . Vitus Mikaikeaas
lus jaunuolis sanpauliškis Markos Lipas, 9. Sandra Cristina Mikalauskas
39 . Vytautas Tumas
16-tos Vasario gimnazijos studentas,
10. Sandra Pakalnis
40 . Alfonsas Kublickas
11. Simone Renata Vilkelis Farah
Vokietijoje. Matoma dar ir viena lietu
4T. Jonas šermukšnis
12. José Batista Martins Moraes
vaitė vos atvykusi iš Lietuvos, bet jau
42. Vincas P. Tūbelis
13. Otavio Machado Neto
įsijungusi į lietuvišką veiklą Kanadoje..
43. Jonas Jodei is
14. Rosamaria Ąžuolas
KUN. DR. AE BENDORAITIS
44. Juozas Vaikšnoras
15. Hercules Celešauskas
IŠTEISINTAS
45. Jonas Baltaduonis
16. Marcelo Sapolas
46. Aleksandras Bumblis
17. Helena Vaitkevičius de Uzeda
Šio kovo 23-čios dienos vakarą Euge
47. Marytė Bumbi is
18. Clovis Aimir Vitai de Uzeda
nija Bacevičienė susirišo telefonu su
48. Jonas Niciporciukas
19. Maria Conceição Acorte
Guajara-Mirim, RO. Jinai jau buvo ga- 49. Juozas Ciuvinskas
20. Solange Maria Banevičius
vusi žinią iš sės. Ksaveros — ir pirmuti
50. Vincas V. Banys
nė pasveikino laisvę atgavusį kun. d r.
2a. Skyrių
F. Bendoraitj. (Pastebėtina, kad malo
Pastaba: Tiems, kuriems nebuvo pa
1. Ana Paula Tatarūnas
ni žinia jau buvo pasiekusi ir tolimąją
siųstas kvitas, šis skelbimas atstoja kvi
2. Audra Remenčius
Europą per radijo mėgėjų tihklą).
tą.
3. Nida Renata Remenčius
^PASAULIO LIETUVIS - Prašome,
» Po vienuolikos mėnesių su dideliu
-4. Nilza Guzikauskas
džiaugsmu vėl galėjau išgirsti kun. d-ro
5. Ricardo Bendoraitis.
Bendoraičio balsą.
6. Ana Vera Tatarūnas
f1

SOLIDARUMO MOKESTIS
BRAZILUOS LIETUVIU
BENDRUOMENE11983 METAIS

cs

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa, 6
- B. do Liínão
, Fone: 265-7590

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

LIETUVA

MŪSŲ

NR. 13 (1852) 1984.1V.5

Savaitei bėgant...
——■—

■>■■■

Alt D. Petraitis
«

Atrodo, kad šiuo metu viskas sutapo. Pra
sidėjo kazimieriniai minėjimai ir kartu Imi
grantų paroda, neskaitant visokių susirinkimų,
pasitarimų. Jeigu kas dar mano, kad lietuviai
apsnūdę, tegu atvyksta j mūsų parapijas ir
pamatys, kas ten darosi.
Aną vakarą nuvykau choro repeticijai į
šv. Kazimiero parapiją. Momentui likau prie
durų, suskambo skambutis, atidariau duris
ir nustebau. Už durų mane pasitiko du vyru
kai ir policijos automobilis.. Paklausė, kažin
kokio tai vardo. Pasakiau, kad tokio čia nė
ra. Ir dar paklausiau:
— Ar jūs esate iš policijos?
— Taip, — atsakė tie vyrukai.
— Tai jūs suklydote. Čia Šv. Kazimiero
parapija. Čia randasi tokie ir tokie kunigai.
Bet tie vyrukai nė nemanė eiti toliau.Tik
šyptelėjo ir viskas. Iššaukiau kun. Praną.Tas
irgi tik šyptelėjo j mano išaiškinimą, kad po
licija prie durų:
— Neimk j galvą. Matai, kad ir policija
čia prisideda prie šv. Kazimiero minėjimo.
Pasirodo, kad jie atvykę sąryšį su busimu
kermošium... atseit su reikalais į kaziuko mu
gę.
Tą patį vakarą, kai prasidėjo Mookoje ker
mošius, Ibirapueros Bienal parodų erdviose
patalpose prasidėjo Imigrantų paroda. Visur
negali ir apeiti. Jeigu būni vienoje vietoje,ki
tur nedaeini, o visur įdomu. Reikėtų padidin
ti korespondentų skaičių, kad spėtų viską
gražiai ir plačiai aprašyti. Kitaip daug reikš
mingų įvykių mūsų kolonijoje lieka nepami' nėti. Tai yra, paminėti jie būna, bet ne tiks
liu viso to aprašymu. Dažnai manęs kas pa
klausia, kodėl nepaminėjau to ar kito asmens,
kuris iš tiesų buvo reikšmingas vienoje ar ki
toje šventėje. Ir dėlto manau, kad turiu pa
siaiškinti.
Laikraštyje gali būti korespondencijos ir
gali būti faktų komentarai. Korespondencijo
se turi būti viskas tikslu, faktai, vardai, da
tos. Komentaruose rašomi tik įspūdžiai, iš
keliamas vienas kitas faktas. Tik vienas, ki
tas įvykio atspindys, pasisakymas. Korespon
dencijose reikia duoti tik faktus, o ne asme
nišką korespondento nuomonę. Skaitytojas
iš faktų pets susidarys savo nuomonę ir suži
nos kiek reikia daugiau apie įvykį. O kas lie
čia komentarą, kaip pavyzdžiui, stulpelis "Sa
vaitei bėgant", tai asmeniška rašančio nuo
monė apie vieną ar kitą įvykį. Kitas asmuo
gal kitaip matytų tą patį įvykį ir gali laisvai
pasisakyti savo nuomonę.
Grįžtant prie Ibirapueros, įėjęs į lietuvių
standą susimąsčiau. Prisiminiau, kaip prieš
gana gerą metų skaičių, ruošdavome pirmą
sias Baltijos tautų parodėles. Kokia pažanga
dabar, kiek daugiau erdvės, kiek daug patir
ties įsigyta per šiuos metus. Kitaip sakant,at
rodo, kad jau seniai išėjome pradinę parodų
ruošimo mokyklą, išlaikėme gimnazijos kur
są ir dabar jau įžengėme į universiteto suo
lus. Pakalbėti apie tai, reikėtų gana daug ką
pasakyti, bet čia jau korespondento darbas.
Pasiskaitysime, ką jis pasakys apie šį nau
ją metų laimėjimą.

SKAITYK IR PLATINK
"MUSU LIETUVĄ"

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mirus A. A. ADELEI ŽARKAUSKIENEI, liūdesio valandoje jungėsi su mumis ir mus guodė — dalyvavo
laidotuvėse, palydėjo j amžino poilsio vietą, gausiai dalyvavo 7-tos die
nos Mišiose bei reiškė užuojautą. Ypač gili padėka kun. P. Rukšiui, kuris
palydėjo Velionę į kapus ir atlaikė 7-tos dienos Mišias.
Dėkinga Žarkauskų šeima
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JONAS VOSYLIUS 80-METIS

Ką pasėjome, tą dabar pjauname.
Vienus namus išnuomuojame, o kituo
se ramiai, pigiai gyvename. Turėjome
ir kiek santaupų. Iš to ir gyvename.
Užtenka pinigų ir dar lieka kitiems.
Brazilijoje, kas moka gyventi, gyvena.
Mano Emiljja ir aš, nuoširdžiai dėkoja
me Dievui už visą Jo tėvišką globą.
Aš pats turiu sunkumų su akimis, o
Emilija tai "Paties Kristaus" kaip žmo
nės sako "yra išgelbėta nuo daug tik
ros mirties pavojų", Ji jau nebesuskaito
kiek operacijų turėjo. Praeitais metais,
turėjo 3 operacijas. Dabar ji vėl vaikš
čioja po dviejų nebaikščiojimo metų.
Ar tai neįrodymas,kad Dievas myli
tuos, kurie Jį myli ir Juo pasitiki’’. O
kas dėl mano Emilijos aš žinau,kad
Dievas ją palaiko dėl manęs — ji man
reikalinga".
Toks tai, fllozofuojantis, gilaus min
tijimo žmogus, yra Jonas Vosylius.
Jis jaučiasi laimingas ir Dangaus Tė
vui dėkingas bet kokioje situacijoje,
ir jaunas ir pagyvenęs bebūdamas, ir
tvirtoj ir silpnėjančioje sveikatoje.
Jonas mums duoda gražią, praktiš
ką, gyvenimišką pamoką — matyti ir
įvertinti dalykus kaip jie yra gyvenime,
ir ruoštis amžinybei.
Malonu linkėti mielam jubiliatui Jo
nui ir jo Emilijai dar ilgų, nuopelningų
metų.
KPU.

Šio balandžio 5-tą dieną, daug kam
žinomas veikėjas-patriotas, Jonas Vosy
lius, gyvenantis São Vicente, SP., su pa
dėkos Mišiom ir šeimyniniu pobūviu,
minės savo 80-metj.
Jonas.gimimu kaunietis, Brazilijon
atvyko 1927 metais. São Paulo mieste
gyveno įvairiuose bairuose, kaip štai —
Moóca, Bom Retiro, Vila Zelina. Nuo
1960 metu kovo 10 dienos pastoviai
įsikūrė ir dabar tebegyvena São Vicen
te, SP. mieste.
1932 m. birželio 22 dieną vedė vei
klią, ryžtingą lietuvaitę Emiliją Butku
tę, su kuria stebėtinai darniai visą laiką
sugyveno.
Jiedu abu turi plačią giminę Sanpauly, ir dažnai tarpusavy susitinka ir links
mai pabendrauja. Be to, ir vietinių ir
pažįstamų lietuvių tarpe,Jonas ir Emili
ja turi daug bičiulių ir gerbėjų.
Jonas vertėsi beveik išimtinai batsiuvyste, tačiau ir kitus, ypač namų prie
žiūros darbus jis pats vienas tebeatlikinėja. Ir dabar 80-metis, jis išsireiškia —
"Padarau viską pats vienas... Padarau
dabar į kelias dienas, ką seniau padary
davau j kelias valandas. Nejnėgstu talki
ninku. Jie kažkaip man kliudo, vietoj
pagelbėti".
Jonas yra visuomet optimistiškas,
linksmos nuotaikos. Atsimena visą eilę
juokingų anekdotų ir nuotykių.
SKAITYTOJAI RAŠO...
Jonas mėgsta pasakoti visiems, kad
jis jau prieš 24 metus išėjęs j pensiją
su 228 kruzeiriukų "premijuke", ku
Siunčiu jums čekį de ouro Banco do
rią ir dabar tebegauna.
Brasil Nr. 227214. Vertės 10.000,00
— "Tai iš ko pragyvenate'?— "
už Musų Lietuvos prenumeratą 1984 m.
pa k įaustas, atsako:
iki šiolei gaunu normaliai kiekvieną
— Pagal Šventą Raštą tvarkingo,
savaitę, ir širdingai dėkoju.
darbštaus žmogaus badaujančio nebu
Su gilia pagarba
vo, nėra ir nebus. Abudu dirbome ir
Jonas Žaidys
įsitaisėme nuosavus namus ir San Pau
ly ir čia São Vicente.
fí io de Janeiro

MIŠIOS
už prieš šešis mėnesius mus apleidusi

POVILĄ BUITVYDĄ
bus atlaikytos balandžio 8 dieną, 8 vai. ryto šv.
Kazimiero parapijos koplyčioj, Giminės, draugai
ir pažįstami prašomi dalyvauti.
Magdalena Buitvydienė ir šeima
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MŪSŲ ŽINIOS

Šio "ML" numerio

GARBĖS

LIETUVIŠKOS VELYKINĖS
KORTELĖS

STASĖ IR VLADAS JURGUČIAI

ML atspausdino gražiu spalvotu ve
lykiniu korteliu su lietuviškais užrašais.
Galima įsigyti šv. Kazimiero parapijoj
arba V. Zelinos klebonijoj.

AUKOJO MŪSŲ LIETUVAI
Spaustuvės ORGA savininkas ALBI
NAS UCKUS, lankydamasis šv. Kazi
miero kermošiuje, užsuko j kleboniją
ir su ML prenumerata paaukojo Cr.
50.000,00 spaudai paremti. Svečias gė
rėjosi šventės pasisekimu ir pasisiūlė
bet kuriuo reikalu parapijai padėti.
Mielam spaudos darbuotojui širdin
gas ačiū už auką ir pažadėtą paramą.

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Uolus ML skaitytojas iš Guarulhos
ALEKSANDRAS MIKALAUSKAS da
lyvauja visuose parengimuose ir šventė
se. 1 šv. Kazimiero kermošių atvyko
brolio Juozo lydimas. Brolis atvyko iš
Lietuvos praėeisti kelis mėnesius su
Aleksandru ir kitom giminėm. Nusipir
ko Lietuviu-Portugalu kalbos žodyną
ir keletą lipinėliu.

MALONUS SUTAPIMAS

z

VITUS restorano savininkas inž.Vfktoras Lukavičius gimė balandžius die
ną. Taigi sekantį sekmadienį Xus jo gim
tadienis. [domu, kad tą pačią dieną gi
mė ir jo tėvas JULIJONAS, bet tiktai
prieš 78 metus. Julijoj Lukavičius
dar tvirtas ir padeda Xinui vesti resto
raną. Viktoras prisiėjo prie lietuviško
paviliono restorano lietuviškais valgiais.
Sveikiname tėv? ir sūnų gimtadienio
proga, linki rrxzpas i sekimo su lietuviš
ku restorers' ir gausaus lietuviu lanky-

mo-

LEIDĖJA

ABC koresp.

KARJERINĖS ARGENTINOJE
Argentinoje, Buenos Aires, kovo 25
zdieną Gailestingumo Motinos parapijos
patalpose įvyko šv. Kazimiero pagerbtuvės. Mišias atlaikė kun. Aug. Steigvilas, o minėjime pasirodė geriausios me
no pajėgos: pianistė Ariana Rastauskaitė, solistai Ant. Stančiauskas ir Suzana
Valadkaitė-Lopez, paskaitininkas Zef.
Juknevičius, audiovizualas Izolda Simanauskaitė.
Dargi pranešama, kad kovo 25 viso
se bažnyčiose įvyko pasiaukojimas Ne
kalė. Marijos Širdžiai, pagal Šv. Tėvo
prašymą. "Tai gal pats svarbiausias įvy
kis šiame laikotarpyje — rašo korespon
dentas — ; tuomi buvo įvykdytas Mąrijos prašymas ir reikia tikėti, kad bus
raudonajam slibinui — komunizmui su
duotas smūgis..."

Mieliem lietuviškos spaudos rėmėjam širdingai dėkojame
i r linkime gausios Dievo palaimos.
Administracija

Kadangi knygų up meniškai išleis
ta portugalu kalba ir joje, su šv. Kazi
miero biografija, paliesta ir musu Tė
vynės istorija, prašyčiau man prisiųsti
"KAZIUKO MUGĖ"
Kovo 30-31 ir balandžio 1 d. Moko 10 egzempliorių, už kuriuos prašau
je vyko šv. Kazimiero parapijos išorinė kartu pasiusti ir sąskaitą".
šventė — "Kaziuko mugė" arba, kaip
čia vietiniai pavadino, "1a. FESTA DE
SÃO CASIMIRO".
Tai pirmas toks viešas šv. Kazimie
ro parapijos pasireiškimas, turėjęs atgar
sio radijuj, televizijoj, rajoninėj ir pla
tesnėj spaudoj, Kartu su šventuoju Ka
zimieru tapo populiaresnis ir Lietuvos
bei lietuvių vardas. įvykis pareikalavęs
nemaža darbo ir pasišventimo iš dauge
lio pusės (įvairiose "mugės" srityse dir
bo 250 pasišventusiu žmonių), bet ir
sutraukęs, patyrusiu apskaičiavimu,
apie 12.000 lankytoju- Tad įvykis, ku
ris vertas platesnio aprašymo (kas tiki
VIKTORIJA MARCINKEVIČIŪTĖ
masi duoti ateinančiam numery).

K AZ I M I E R I N I S
JUBILÉJUS

BUTKIENĖ

ŠV. KAZIMIERAS
ESPERANTISTU BIULETENY

mirė kovo 28 d. Santose, seneliu poil
sio klinikoj, sulaukusi 80 metu.
Gimusi Šiauliuose 1903 metais, dar
Ir Esperantistu biuletenis BRAZILĄ
KATOLIKO savo kovo mėnesio nume mažytė liko našlaitė su kitais trim bro
liukais. Juos visus augino senelė, Šiau
ry paminėjo šv. Kazimierą, talpinda
mas pirmam puslapy Vatikano išleisto liuose, o vėliau ji apsigyveno Kaune.
Ištekėjusi už Antano Butkaus, 1928 m.
pašto ženklo reprodukciją.
atvyko Brazilijon. Kiek laiko gyveno
Tik gaila, kad dar neatsirado tinka
ir dirbo Bras rajone, o paskui nusipir
mo esperantisto, kuris tam pačiam, ar
ko žemė sklypą Parque da Moóca,kur
panašiam biuleteny pristatytu, nors
trumpai, esperanto kalba ir musu šven pasistatė namą ir gyveno su vyru, ne
tojo biografiją bei jo dorybes.
susilaukę prieauglio. Vyrui mirus, liko
viena — tik tolimesni giminės iš vyro
DŽIAUGIASI
pusės.
"SÃO CASIMIRO** BIOGRAFIJA
Ilgai sirgo, gydoma kaip reumatike,
Iš Rio rašo dr. Antanas Gaulia: "Šir tik paskutiniu metu gydytojai atrado
dingai dėkoju už gautą knygą SÃO CA vėžį viduriuose. Ir mirė ligoninėj. Pa
laidota Santose.
SIMIRO, kuri mane nustebino gražia
7-tos dienos Mišios bus atlaikytos
laida ir įspūdingu tekstu. Ypatingai,
balandžio (abril) 8 d. 8 vai. ryto šv.
apibrėžta, nors trumpai, istorijos dali
Kazimiero koplyčioj; jas užprašė viena
mi. O taip pat įspūdinga ir gražia lite
kaimynė. Ji ir kviečia visus Viktoriją
ratūrine portugalu kalba. Stilius tikro
pažinusius šiose Mišiose dalyvauti.
rašvtoio ir istoriko.
30 TOS DIENOS MIŠIOS

a.a. ONĄ MATELIONIENĘ

bus atlaikytos balandžio 8 d., sekmadienį,
8 vai. šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.
Kviečiame gimines, artimuosius bei draugus
dalyvauti ir iš anksto širdingai dėkojame.
Matelioniu ir Barbaro šeima

