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Redagavo kun. Juozas Janilionis. Spaudė Tipografia "Baltica" - 

São Paulo 1918- 1940.

Kalbant apie Rio de Žaneiro Lietu
viu Sąjungos Vilnies išleist; natinį leidi
nį - "Tautos Vilnis", prieš u.u. būtinai 
reikia nors trumpai pažvelgti i mažytę, 
anuo laiku Brazilijos sostinės, lietuviu 
koloniją, jos kūrimąsi, kultūrinio bei vi
suomeninio darbo pradžią rr tuos pirm- 
takūnus, kurie jai davė impulsą, darbu; 
pradžią susiorganizuoti j vieną vienetą 
- sąjungą — ir pasirodyti net su savo 
spausdintu žodžiu - metiniu leidiniu 
"Tautos Vilnis". O to lietuviško rašto 
paleisto Rijaus kolonijoje buvo ne tik 
su "Tautos Vilnimi" bet ir kitais vien 
kartiniais leidiniais. Jie pasirodydavo 
tarp lietuviu visokiausiomis progomis 
ir įvairiomis datomis, kur atpasakojami 
buco lietuviu, su vertimais portugalų 
kalbon, minėjimu bei reikšmingesnių 
datų jvykėai, turintys istorinės rei’ šmės 
lietuviu tautai. Pradedant aptarti jų, 
skirtingus nuo kitu lietuviškų spausdi
nt leidinius, pirmiausiai reikia mesti 
žvilgsnį į Rio de Janeiro lietuvių viene
tą ir jo sudėtį.

Rio de Janeiro lietuvių kolonija pra
dėjo kurtis panašiai, kaip ir kitos, ben
dro tikslo siekiančios, bendrijos čia Bra
zilijoje. Esame pratę laikyti Rio Gran
de do Sul estadą (valstija) pnėmusj pir
muosius lietuvius kolonizacijai, atvyku
sius dar iš "Vakarų šalies", ano meto ca- 
ristinės Rusijos valdomo krašto - Lietu
vos. Tačiau, jau tada, pereito šimtmečio 
pabaigoje, įvairių gyvenimo sąlygų stu
miami, atblokšta buvo lietuvių j Rio de 
Janeiro ir jo apylinkes. Nors jie ir netu
rėjo sudarę didesnio branduolio, buvo 
pavieni atskiri asmenys, bet visgi jų pė
dos, palietusios šią žemę, paliko savo ant
spaudas, o jų pavardės liudija, jog ir čia 
butą lietuvio, atklyousio iš Baltijos kraš-
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. Tiesa, jų labai mažai būta, bet jų at- 
'kimas j Braziliją pereitame šimtmety- 
rodo, jog ir Rio de Žaneiro apylinkė, 

• vien tik Rio Grande do Sul, yra pri- 
audusi mūsų tautiečių.
Didesnė lietuviu imigrantu dalis pra- 

ijo kurtis Rio de Žaneiro mieste ir 
jylinkėse jau po pirmojo pasaulinio 
iro, kada masinė iš Lietuvos emigraci- 
buvo skatinama ir finansuojama.Dau- 
ausiai čia apsistodavo pavieni asmenys, 
?vedę jauni vyrai, visais laikais sudary- 
imi vyrų daugumą, nes moterys čia la- 
ii mažai teatklysdavo, jei bent pažjsta- 
ų jaunuolių kviečiamos. Susiradę sau 
irbus, sukūrę šeimas pasiliko čia gyven 
sudarydami mažą, ne pilnų poros 
kstančių lietuvių Koloniją. Buvo irto- 
ų, kurie j kėlė koją i Rio de Žaneiro 
iestą, anais labais š. tęs sostinę, iš ten 
neišėjo, '-c be. raute, didžiosios Ne
viu kolonijos nepažinojo. Čia sukūrė 
im ■, jsinii ) lUdnmą turtą ir čia pat 
^ili u..
Nors skaičiumi m..ža buvo Rio de 

ineiro lietuviu kolonija, bet buvo jud- 
gyva, jieškojo tarp savęs visuomeniš- 

) tampraus ryšio, nesnaudė, bet orga- 
zavosi j draugiją, ruošė pasilinksmini- 
us, skaitė spaudą. Gerėjant ekonomi- 
ai padėčiai, gimdavo noro ir iniciaty- 
is visuomeniniam darbui. Atsirado iš-' 
lesnių, supratę visuomeninio darbo 
iudą ir reikalingumą gyvenant svetima
me krašte, kovai ne tik dėl duonos 
įsnio, bet taip pat, dėl pasyvaus prieši- 
mosi apsaugoti atsivežtą svetimon ša- 
i turtą — savo kalbą, kultūrą, papro- 
us. Daugiausia čia apsigyveno amati- 
nkai ir šiaip išprusę ir prasilavinę atėj
ai. Netrūko jų tarpe ir Lietuvoje tarny- 
is praradusiu pseudo-inteligentų. Pa
pę bendro likimo broliais, jungėsi j 

krūvą, mezgė pažintis vieni su kitais,jie:’ 
kojo pastovios vietos susitikimams, ne
kintančio adreso savo laiškams. O toks 
sutelkimas korespondencijos vienoje 
vietoje įvairių asmenų, atkreipdavo dė
mesį ir vietos savininkui tekdavo net 
nukentėti, kol išsiaiškindavo reikalas. 
Viena tokiu koncentruotų vietų iš pat 
pradžios buvo brolių — Prano ir Stasio 
Dutkų — valgykla-restoranas rua Catum 
bi, persikėlę vėliau j rua do Catête, gre
ta prezidentūros. Ilgai toji vietovė buvo 
lietuviu susitikimo centru. Ji žinoma 
buvo visoje Brazilijoje, o taip gi ir Lie-1. 
tuvoje, kurio adresu lietuviai gaudavo 
savo laiškus nuo giminių iš Lietuvos ar 
nuo pažįstamų.

PETRAS JONUŠIS 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
"Vilnis" įkūrėjas

Pastoviau įsitaisę, panūdo Rio de Ja
neiro lietuviai ir savo organizacijos,kad 
per ją galėtų kasdienius savo vargus ir 
lūkesčius susirinkus išlieti draugams, 
kultūriniai pabendrauti, nuobodų di
džiojo miesto gyvenimą su savaisiais pa
įvairinti. Trūko tam iniciatyvos. Išma
nesni, ne emigrantišką kelionę turėjo, 
dėl vienokiu ar kitokių priežasčių, tik 
jiems žinomų vengė pasireikšti ir išeiti 
viešumon, nors jautė, kad išorinė sveti
ma nuotaika nesušildo jausmų, neux- 
gniaužia ilgesio suartėti su savaisiais,bet 
nerodė pirmiesiems žingsniams iniciaty 
vos, o laukė kad kas norą tą padėtį pa
keistų, imtųsi darbo ir parodytų pirmus 
žingsnius sujungti savo tautiečius krū
von. Jie turėjo savo motyvų nebūti pir
maisiais. Tautinio jausmo nepraradę, 
laukė progos, tikėjosi žmogaus, pajudin 
ti veikimui mažytę Rijaus lietuvių kolo
niją prie viešo visuomeninio, organizaci 
nio darbo. Ir tas žmogus atsirado. Petrą 
Jonušis pirmas iškėlė lietuviškam dar
bui vėliavą, duodamas ženklą pabusti 
Rio de Žaneiro lietuviams.

1929 m., kaip ir visuma mūsų tautie 
čių, emigracijos banga atplugdė į São 
Paulo ir Petrą Jonušj, daug "svieto ma-
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čtusį" savo jaunystėje apkeliavusį Lie
tuvos, Latvjjos ir Rusijos miestus. Ilgai, 
tačiau neįsiteko ir São Paulyje, palikęs 
jj, persikėlė į Rio de Žaneiro, brazilų 
dainoje padainuotą nuostabu miestą. 
Čia jisai ir pradėjo savo amato srityje 
karjerą, įkurdamas batų dirbtuvę "Au
rorą" ir davęs pirmą žingsnį organizaci
jai. Per P Jonus’io dirbtuvę perėjo daug 
čia apsigyvenusių lietuvių, 'šmoko šio 
amatu ir nuosavas dirbtuves įsitaisė — 
broliai Grrniai, Tysliavos ir kt. Kiti gi 
kitais keliais nuėjo, kitokiais amatais 
bandė savo laimę.

Petras Jonušis pažangus, nuo pat sa
vo jaunystės darbininkiškų organizacijų 
veikėjas, susipažinęs buvo su Lietuvos 
darbininkų judėjimu. Dalyvavo Rygoje, 
Liepojoje, Petrapilyje ir kituose Euro
pos miestuose darbininkiškose organiza
cijose. Atvykęs j Rio de Janeiro, paste
bėjęs, kad nors ir nedidelis vietos lietu
vių būrelis, bet yra išsiblaškę, artimes
nio kontakto tarp savę s nepalaiko, grie
bėsi juos organizuoti. Sukvietė pas save 
kelioliką lietuvių ir nutarė steigti organi
zaciją, pavadindami ją "Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoj Vilnis". Pirmoji jos valdyba 
buvo sudaryta iš šių asmenų: JOnas Sau- 
rusaitis - pirmininkas, Antanas Girnis

JONAS SAURUSAITIS 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
"Vilnies" buvęs pirmininkas.

— vicepirmininkas, Juozas Ramanauskas
— sekretorius, Petras Jonušis - iždinin
kas ir Adomas Stanislovaitis — valdybos 
narys. Petras Jonušis buvo Rio de Janei
ro Lietuvių organizacijos "Vilnies" kū
nas ir siela. Apie jj grupavosi visi lietuviai 
kuriuos viešai atstovavo jų organizacija. 
Petras Jonušis dirbo, vadovavo ir derino 
"Vilnies" veikimą iki pat savo tragiškos 
mirties iki 1937 metų, liepos mėn. 17 d. 
Visada skubėdamas, visokių reikalų ku
pinas, tą dieną važiavo tramvajų (bonde) 
ne suole sėdėdamas, bet stovėdamas ant 
tramvajaus paminos (estribo). Dėl tram
vajaus staigaus posūkio, iškrito ant gat
vės grindinio ir... nebeatgavo sąmonės. 
Vilnies sąjungos nariai o taip pat ir visi

AfA
STASYS LOZORAITIS

1898 - 1983
Lietuvos Respublikos vyras: Užsienio reikalų ministeris (1934-1938), 

Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Italijoje (1939- 
1940), Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos užsienyje šefas (1940- 
1983).

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekus iškilaus valstybinin
ko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai p. Vincentai Lozoraitienei, sūnui, Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto, 
Stasiui Lozoraičiui, Jr., sūnui Kaziui Lozoraičiui su šeima, ir visiems gi
minėms bei artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vaidyba

KUN. JUOZAS JANILIONIS 
"Tautos Vilnies" sumanytojas 
ir redaktorius

lietuviai rijiečiai, iiūdėdami, atsisveikino 
su savo vadu ant visados. Nors organiza
cija nemirė, ber likus be P. Jonušio, jos 
veikimas susilpnėjo. Palikę valdybos na
riai negalėjo tinkamai atlikti visus orga
nizacijos reikalus, nes kiekvienas jų tu
rėjo asmeniškus privalumus dėl duonos 
kąsnio ir pasišvęsto organizacijai neturė
jo laiko. Kitaip buvo p. P'. Jonušiui e- 
siant gyvam. Jisai, turėdamas savarankiš
ką įmonę, nebuvo suvaržytas laiku, ne
buvo jam apribotos valandos. Nežiūrint 
staigiai pasirodžiusių sunkumų, sąjunga 
"Vilnis" nesustojo veikusi. Rijaus lietu
viai su ja buvo taip susigyvenę, kad be 
"Vilnies" jų gyvenimas būtų labai nykus. 
J vairūs minėjimai, sueigos, skrajojančių 
lietuvių mokyklėlių organizavimas ėjo 
per Sąįungą "Vilnis". Dėka jos, Rijaus 
lietuviai turėjo bent kelias, atostogų 
metu, suorganizuotas mokyklėles vai-' 
kams lietuviškai pramokti, kur padirbė
ti iš São Paulo atvykdavo lietuviai moky
tojai. Net tautinių šokių burei; buvo Su
organizavę. kuris pasirodydavo švenc* 
minėjimo metu. Žodžiu, sąjunga "Vilnis" 
Rijaus lietuviams buvo būtina.

Bus daugiau

Lietuviai P. Amerikoje

ARGENTINA
PASIKEITĖ ALOS VALDYBA
Argentinoj veikia Argentinos Lietu

vių Organizacijų ir Spaudos Taryba, ku
rion įeina nors 11 organizacinių vienetų. 
Per rinkimus susidarė nauja ALOS Tary
ba: pirmininkas — architektas Arturo 
Kaminskas, vicepirmininkas - p. Leo
poldas Stankevičius, sekretorius - kun. 
Aug. Steigvilas, iždininkas - Adomas 
Burba.

Paskutiniame ALOS Tarybos posėdy
je buvo sudaryta švietimo komisija, ku
ri išdirbs šiems metams švietimo ir kul
tūrinio darbo pianą.

"Pas mus nieko nesigirdi apie sekantį 
VIII-jį Pietų Amerikos lietuvių kongre
są, kuris turėtų įvykti 1984 metais ar 
pas jus (Brazilijoj), ar Venezueloj", rašo 
ALOS sekretorius.

Deja, ir Brazilijoj apie tai nieko nesi
girdi. Venezuela buvo šiuo reikalu už
klausta, bet lig šiol jokio atsakymo. 0 
buvo numatyta SAN CASIMIRO mies
tas, netoli sostinės.

VENEZUELA
PAGERBTI MUSU TAUTIEČIAI
Praėjusio spalio 12 dieną — Imigran

tų šventės proga Venezuelos Respublikos 
Prezidentas Herrera Campins apdovano
jo garbės įvertinimo medaliu Venezuelos 
lietuvių kapelioną kun. Antaną Perku- 
mą, SDB ir Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės pirminihką dr. Vytautą A. 
Dambravą.

Džiaugiamės nusipelnusių mūsų tau
tiečių pagerbimu.

GRĮŽTA KELIAUNINKAS
Kun. P. Urbaitis sevo kelionėse jau 

krypsta Brazilijos link. Išvykęs iš JAV- 
bių, prieš Kalėdas jau buvo Venezueloj. 
Jei kas nesukliudys, neužilgo turėtų atsi
rasti São Paule.
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(tęsinys iš praeito nr.)

1939 m. iš Argentinos persikėlė j 
Rio de Žaneiro kun. Juozas Janilionis 
vietos lietuvių kapeliono pareigoms. Ra
dęs jau veikiančią organizaciją, įsijungė 
j ją, sustiprindamas "Vilnies" veiklą. 
Kun. Juozas Janilionis buvo žinomas 
katalikiškų organizacijų veikėjas, gabus 
organizatorius ir spaudos darbuotojas. 
Argentinoje redagavo DULRo (Lietu
vos) leidžiamą laikraštį "Šviturys". Dėl 
mums nežinomų priežasčių, jisai buvo 
priverstas apleisti Argentiną, ir apsigy
veno Brazilijoj. Čia atvykęs, tuoj ėmėsi 
visuomeninio darbo, išjudino pradėju
sius apsnūsti "vilniečius". Juos pagerb
ti ir labiau sujungti lietuviškam darbui, 
nutarė išleisti, ąu visų pagalba, Lietuvių 
Brazilijoj Sąjungos "Vilnies" neperiodi
nį leidinj. Spausdinys pasirodė 194Q 
metų viduryje, pavadintas "TautošVH- 
nis", organizacijos "Vilnies" 6 metų 
sukaktuvėms paminėti ir pagerbti jos 
pradininkus. Pagaliau, ir rijiečiai galėjo 
didžiuotis, ir su pagrindu, kad ir jie tu
ri savo spaudą ir gali atžymėti savo vei
kimą.

Negalėdamas valdžioje jsiregistruoti 
ir viešai pasirodyti, nes jau veikė įstaty
mas draudžiantis spausdinius svetimo
mis kalbomis, "Tautos Vilnis", išėjo 
prisidengęs svetima skraiste — São Pate
lyje einančio laikraščio, "Lietuvis", 
kaip "Suplemento anual do jornal litu- 
ano "Lietuvis".

"Tautos Vilnies" leidėjai, įžengdami 
lietuviškos spaudos veikimo sritį n,daug 
ko nežadėjo, pažymėdami tik, kad jei 
galimybės bus palankios, dažniau pasi
rodys. Leidėjų žodžiais sakomas leidi
nio tikslas: "Leisdami šį leidinj, pavadi
nome jj Tautos Vilnimi. Tuo vardu no vo išleistas "METRAŠTIS", bene svar-
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rėjome pagerbti Lietuvių Brazilijoj Są
jungą "Vilnis", kuri ėmėsi iniciatyvos 
išleisti pirmą Brazilijoj vienkartinį leidi
nį, pavesdami jį Lietuvos Nepriklauso
mybės 22 sukaktuvėms paminėti ir pil
nesniu Tautos vardu simbolizuoti išeivi
ją, surišti ją neat rišamu ryšiu su tautos 
kamienu".

"Tautos Vilnis" be bendro istorinio 
pobūdžio straipsnių, bendradarbių ir . 
"Vilnies" rėmėjų paveikslų iliustracijų, 
nemažai žinių davė apie Rijaus lietuvių 
gyvenimą, kurios daugiausiai domino 
juos pačius ir toli nuo Rijaus gyvenan
čius lietuvius, čia randame pirmų jų,per
eito šimtmečio lietuvių imigrantų pa
vardes, sužinome apytikriai, kiek lietu
vių gyvena šioje apylinkėje, jų visų pro
tiniai darbai, užsiėmimas^užfiksuoti 
jų adresai, atvykimo datos, įsigyti turto 
vertė. Tai buvo kun. J. Janilionio savo 
kelionėse po platųjj Rijaus miestą ir jo 
apylinkėse surinktos žinios. Darbas be 
abejo buvo nelengvas. Šiuo leidiniu 
"Tautos Vilnies" redaktorius tikrai pa
sitarnavo mūsų išeivijai.

"Tautos Vilniai" teko tik vieną kar
tą pasirodyti. Draudžiantis spaudai įsta
tymas, kilęs karas dar labiau suvaržė bi
le kokį, svetima kalba, viešą pasireiški
mą. Užsidarė organizacijos, užvertė sa
vo lapus lietuviško žodžio leidiniai. Rei
kėjo laukti karo pabaigos, kadwél, atgi
jus, išeiti viešumon. Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoj Vilnis po karo nebeatgijo, ne
bepasirodė ir jos leidinys. Organizavosi 
naujos draugijos, steigėsi nauji lietuviš
ki leidiniai ir lietuviškos radio valandė
lės. Viso šio darbo priešakyje stovėjo 
kun. J. Janilionis.

1957 metais kun. J. Janilionio pas
tangomis ir Rijaus lietuvių parama, bu
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blausias rijiečių leidinys, kur yra pape 
domos žinios apie pirmuosius lietuvius 
imigrantus — Guarainos šeimeą - kurių 
ainiais, plačiai pasklidusius po Rio de 
Žaneiro ir Niterojaus miestus, dar gali
ma ir šiandieną užtikti. ‘"Metraštis" pla 
čių žinių duoda portugalų kalba, apie 
Lietuvos valstybės/kūrimąsi, jos senovės 
galią ir, pagaliau -^smukimą. Tokio po
būdžio informacinių žinių apie Lietuvą
neturėjome ir iki šiol dar neturime. 
"Metraštį" sukurti padėjokun. J. Jani- 
lioniui šie tóHdradârtòiiW. Audenis, 
R. Portela Audenis, P. Babickas, G. Bo 
leckienė, Kun. P. Ignatavičius, K. Požė- 
raitė, J. Petraitis, S. Saunorienė, Pr. Zie- 
zis, J. Saurusaitis ir kt "Metraštis" pa
puoštas buvusio Brazilijos respublikos 
prezidento, Juscelino de Oliveira Kubi- 
tschek, specialiai autografuota nuotrau 
ka.

1961 m. išleistoje S. Amerikoje kny
goje "Lietuvių Išeivija Amerikoje", ši
taip apibūdina Rio de Žaneiro lietuvių 
išleistą "Tautos Vilnį", o vėliau kun. J. 
Janilionio paruoštą "Metraštį": Ten pa
tiekiama istorinių žinių apie Lietuvą 
(K. Audenis), apie Brazilijos santvarką 
(J. Petraitis). Bet įdomiausia ir lietu
viams vertingiausia dalis, tai šio miesto 
lietuviai profesijose ir bizniuose. Paduo
ta visų jų adresai ir užsiėmimai. Nežiū
rint savo senyvo amžiaus, jis aplankė 
visus Rio de Žaneiro miesto ir apylinkės 
lietuvius ir įtraukė juos j "Metraščio" 
puslapius. Patiekė net ir mirusiųjų sąra 
šą, kurių skaičius tada siekė 71, kartu 
pažymėdamas ir mirties priežastis. M i 
rusiųjų skaičiuje 10 vaikų, 9 negyvi ras 
ti gatvėje, 6 tragiškai mirė,2 savižudyste

Kun. J. Janilionis mirė 1975 metais. 
Jo pastangomis ir rūpesčiu Catumbi ka 
puošė pastatytas paminklas (Panteonas 
lietuviams imigrantams pagerbti, stovi 
be jo palaikų. Užgęso ir Rio de Žaneiro 
lietuvių veikimas. Vargti kas j j daugiau 
ar užžiebs..,
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Jonas BARSEVlClUS 
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Emilia PETKEVIČIUS 
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Cr. 10.500,00
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Antanas Dulkus
LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ

(Tąsa iš nr. 2 (1841)

Padėjusi pagrindą lietuviškai spaudai 
Brazilijoj, spaustuvė "Birutė", dirbusi 
15 metų su svetimšaliu spauda, užvėrė 
savo duris ir nutraukė tos rūšies darbą. 
Persiorganizavusi ir iš pagrindu pakeitu
si darbo sistemą, pasiliko tik su komer
ciniais užsakymais ir kitu vardu pavadin
toje spaustuvėje. Pirmosios spaustuvės 
įkūrėjas ir pirmųjų lietuvišku laikraščių 
pradininkas, Konstantas Uckus, "palai
dojo" lietuvišku vardu vadinamą spaus
tuvę, — "Birutę" — nes lietuviškumo jo
je nieko nebeliko, lietuviškas žodis iš 
jos negalėjo išeiti. Užsidarė vienas po ki
to, terminui baigiantis, paskutinieji lie
tuviški leidiniai — laikraščiai ir žurnalai: 
"Lietuviu Aidas Brazilijoj, "Lietuvis", 
"Rytas" ir SSviesa". Redakcijos atsisvei 
kino su savo skaitytojais, draugais ir rė
mėjais, žadėdamos vėl sugrįžti, kada su
kelta naci-fašizmo karo audra praeis ir 
vėl iš naujo dangus prabiaivės visiems, 
— ir svetimšaliams. Bet ilgai aesirodė ta 
visu laukiamoji audra. Buvo nyku be lie
tuviškos spaudos: be žinių iš pasaulio, 
be pranešimu apie liepsnojantį karą tė
vynėje ir pasauly, be susisiekimo su gim
tine ir jos žmonėmis — broliais, tėvais ir 
giminėmis. Labai retai, — savaičių bei 
mėnesiu bėgyje, — atklysdavo iš S. Ame
rikos lietuviški laikraščiai. Bet ne visus 
jie galėjo patenkinti, nes retas iš mūsų 
turėjo galimybės jų gauti. Su gautaisiais 
laikraščiais buvo dalijamasi ir visu skai
tomi. Nors keliu mėnesiu senumo, bet 
vistiek jie buvo įdomūs ir gaudomi, kad 
sužinojus naujienų iš gimtojo krašto. Vie
tinė spauda labai mažai ju patiekdavo.

Kalbėti ir skaityti lietuviškai niekas 
nedraudė. Nevalia buvo tik svetima kal
ba spausdinti ir viešai platinti. Visai taip 
nebuvo, kaip vieno kanadiškio laikraš
čio ("T.Ž.") korespondentė RfS., grižu* 
si iš Pasaulio Lietuviu Jaunimo kongre-* 
so São Paulyje 1975 m., tokių apie mus, 
braziliečius, naujenybių paskleidė pasau
liui: "Per šią trumpą dieną praleistą sto
vykloje, jau buvo matyti mums neįpras
ti dalykai, Brazilijoje 40 metu buvo už
drausta kalbėti svetima kalba", atseit — 
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ir lietuviškai. O kita to paties laikraščio 
rašeiva, V.M., ir to paties kongreso atsto
vė sekamai "stebino" pasaulį apie mūšy 
gyvenimą Brazilijoj, sakydama: "Gyve
nama džiunglėse, purve. Tarp didžaisu- 
sių dvieju Brazilijos miestu - São Paulo 
— Rio de Žaneiro — aeikia važiuoti 3 
dienas... ir tas kelias pažymėtas "greit
keliu". Toki pareiškimai parinktųjų at
stovu (^kongresus, — yra tikras purvas, 
drebiamas musu kraštui, kur gyvename.

Padarę šią trumpą pastabėlę apie mus 
aplankančius "Išminčius", eisime prie 
mūsų gyvenimo Brazilijoje, tik be lietu
viškos spaudos, nes pakartosime — kal
bėti lietuviškai niekada ir niekas mums 
nedraudė.

★ BRAZILIJOS LIETUVIU LAIKRASTtS >
Nr. 8 Į 1942 m. rugpiúcio men.

1942 m. garsiai jau buvo kalbama, 
kad karas eina prie galo, kad Sąjunginin
kai — Sov. Rusija, S. Amerika ir Anglija 
— tuojaus kapituliuosiančios, kad "ašies'1 
ginkluotos jėgos artėjančios prie Mas
kvos, kad Vakaru ir Šiaurės frontai, ne
pradėti, sužlugo ir Sąjungininkų galybei 
artėja galas, tik laukiama kad vokiečiu 
armija sutriuškintu Sovietų atsparos taš
ką, Stalingradą, ir peržengtu Volgą. To
kiais ir panašiais gandais mes tada gyve
nome be savo spaudos. Tais pačiais me
tais ir tokiu blausiu ir neaiškiu momen
tu, lietuviu kolonijoje, São Paulyje, pa
sirodė slaptai platinamas lietuviškas lai
kraštis "TIESA". Ne didelio formato, 
24 pslp., gerai padarytas, tik jau ne lie
tuviškomis rašmenimis. Tas rodo, kad 
buvo spausdinamas brazilų spaustuvėje. 
Laikraštis pilnas žinių bei informacijų 
apie pasaulinius įvykius, karo eigą, Lie-' 
tuvos okupaciją ir kaip hitlerininkai kan
kiną musu brolius.

"Tiesos" leidėjai pasirašė nicialais 
*®.L.D.D." Spėjama, kad tai "Brazili 
jos Lietuviu Darbininku Draugijos" im 
cialai. Redaguoja "Reda kol egi ja". Pas
kutinio puslapio pabaigoje skaitytojai 
įspėjami su pastaba: "Paskaitęs "Tiesą", 
nesunaikink, duok kitam paskaityti, 
tik nesakyk iš kur gavai". Su šia pastaba, 
laikraščio leidėjai duoda mums suprasti, 
kad tai "pogrindžio" leidinys.

"Tiesa" buvo jau mums žinomo "MŪ 
SU ŽODŽIO" šalininku darbo tęsinys 
(Apie "Musu Žodį" Žiūrėk "M. Lietu 
vos" 40 nr.). Skelbė karo fronto žinias, 
Sąjungininkų laimėjimus ir pralaimėji 
mus, dėjo daug karo vadu iliustracijų ir 
Lietuvos rašytoju i viso pasaulio lietu
vius atsišaukimu, remti Sąjungininkus, 
kad greičiau nugalėjus karo kaltininkus 
ir sunaikinus "ašiesttrikampj" - Vokie
tiją, Italiją, ir Japoniją. Apie vietos, Bra 
zilijos, lietuviu gyvenimą bei karo šukei 
tus rūpesčius, beveik nieko, o tik ragi

no lietuvius "remti visapusiai Brazilijos 
liaudį kare prieš agresorius", apeliuoda
ma j patriotinius lietuvio jausmus:šian- 
dieną kiekvieno patrioto lietuvio parei
ga stoti j pnūšj, kuriame yra lemiamas 
žmonijos likimas, nuo kurio priklausys 
mūsų ateitis čia, Brazilijoj, ir mūsų 
brolių ir sesių Lietuvoje". Ir taip per
dėm, "Tiesa" ragina lietuvius "... prisiC’ 
dėti prie šio krašto apgynimo nuo priešų 
aukoti paskutinį savo centą Brazilijos 
apsiginklavimui, o pakviestas, reikalui 
esant, neatsisakyti imtis ginklo ir kartu 
su Brazilijos liaudimi, stoti prieš bendrą 
priešą — naci-fašizmą."." Laikraštis ilius 
truoja savo puslapius vykstančio karo 
baisenybėmis — civiliniu žmonių žudy 
mą ir tautu naikinimą užgrobtuose kraš 
tuose. Plačiai aprašo ir apie kankinimą 
lietuviu tautos. "Tiesa" skelbia ilgus 
lietuviu aukotoju sąrašus Sov. Raudona 
jam Kryžiui ir ragina šią akciją išplėsti 
visoje Brazilijoje. Taip pat, nesigaili "bo 
tago" čia esamiems "ponams", — inteli
gentams, spaustuvininkams, biznieriams 
"Tiesos" leidėjai - "B.L.D.D." - norė
jo, kad visa lietuvių kolonija stotų ko
von ir, "jei bus mums leidžiama ginklu 
rankoje, mušti kruvinuosius užpuolikus, 
kad apgynus šią šėlį..., nes tai kiekvieno 
patrioto lietuvio pareiga". O kadangi lie 
tuviui ateiviui nebuvo leidžiama švaisty
tis su ginklu rankoje, tai jie buvo ragina 
mi aukoti Sov. Raudonajam Kryžiui.
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"life vo skelbiam- anoniminiai 
aukot c. rašai nuo karo nukentėju
sioms Lietuvoje šelpti. Tuo pačiu metu, 
kun. J. Janilioniui ir Kaziui Audeniui 
vadovaujant, Rio de Žaneiro mieste, prie 
Brazilijos Raudonojo Kryžiaus, suorga
nizuotas tapo lietuviu komitetas, kutis 
taip pat rinko aukas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti. "Tiesa", šfeme kun. J. Jani- 
lionio veiksme, įžiūrėjo "svanaudišku- 
mą" ir "pasipelnijimą" su surinktais pi
nigais, tuojaus aliarmuojančiai įspėjo vie
tos lietuvius sekamai: "Rijaus lietuvių- 
kataliku-žydų komitetas ruošiasi gelbėto 
Lietuva. Kuomet Rijuje buvo renkamos 
aukos Sov. Raudonajam Kryžiui, tai kai- 
kurie minimo komiteto vadai net pradė
jo grasinti... gąsdino aukotojus. Kun. J. 
Jan i lionis giriasi pripi rksiąs vaistu, rūbų, 
maisto ir kitko ir siusiąs Lietuvon. Tiesa, 
tikslas gražus ir planas labai gudriai sugal
votas, bet jo vaisiais bei kitoks Rijaus lie- 
.uviu šelpimas nei kiek nepagelbės pus
nuogį, sergantį ir badaujantį tautietį Lie
tuvoje".

Neteko sužinoti, ar kun. J. Janilionio 
L "Tiesos" komitetu surinktos aukos pa
siekė tikslą — nuėjo "pusnuogį, setgantį 
ir badaujantį tautietį" paremti, nes apie 
tai spaudoje nebuvo pastebėta. Žinome 
tik vieną tiesą, kad tiek vienos, tiek ir ki
tos grupės žmonės organizuotai atsidavę, 
dirbo visuomenės febui, vienam ir tam 
pačfem tikslui. "Tiesa" skelbė savo skil
tyse apie renkamas aukas ir iš anksto nu
matytą surinktu aukų paskirtį. Neatsili
ko ir kun. J. Janilionis. Sudaryto komi-* 
teto vardu, portugalu kalba, išleido biu- 
tetenj, pavadindamas jį "PRO — LITUA- 
Nl A", duodamas jame brazilu visuome
nei atskaitą dėl surinktu aukų, ir statisti
niais daviniais parodo, kaip vokiečiai žu
do lietuviu tautą. Štai vienas tokiu pavyz
džiu: "Basta se lembrar que nos últimos 
meses, quando os russos estavam reocu- 
pando as cidades lituanas, encontravam; 
nas quase desertas. Em Vilna, uma cida
de de 200.000 habitantes, só tinha 
50.000; em Ukmergė, de 15.000 habi
tantes, restavam 5.000, e assim em di
ante. Onde estão os outros? Os despa
chos citam frfemente; assassinados pe
los alemães", z

Iš to kas pasakyta, tiek Brazilijos Lie
tuvių Darbininku laikraštis "TIESA", 
tiek kun. J. Janihbnio komiteto išleistas 
biuletenis "PRO-LITUANIA", vienodai 
kėlė hitlerininkų siautėjimo baisenybes, 
vienodai jas ir smerįė. Kaip ne visi galė
jo sutilpti "Tiesos" remiamame komite
te, taip ne visi tilpo ir "Pro-Lituânia" 
organizacijoje. Bet, kad abieju troškimai 
buvo vienodi — sunaikinti naci-fašizmą 
— niekas neabejoja; ir dėl paralelinio 
veikimo abejom grupėm, nevertėjo "žo
džiuotis" per spaudą.

"Pro-Lituania" išleistas biuletenis bu
vo taikomas beveik išimtinai brazilu vi-

"Laisvės

POVILAS ŽIČKIJS, iniciatorius, 
vienas iš redaktorių ir knygos LAIS
VĖS BESIEKIANT autorius.

Iš lietuvių rezistencijos prieš oku
pantus mažai turime rašinių. Turi
me kelias atsiminimų knygas iš Vo
kietijos kacetuose lietuvių kančių ir 
išgyvenimų, turime kelias knygas iš 
lietuvių kankinių Sibire ar ištrėmime 
išgyvenimų, tačiau apie pačią lietu
vių rezistenciją ir jos kovą prieš 
okupantus veik neturime. Be to, lie
tuviams dažnai yra primetama, jog 
lietuviai buvo nacių kolaborantai. Tac 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 
pasiryžo išleisti iš antinacinės rėžis 
tencijos darbų aktyvių narių prisimi
nimus, kaip buvo dirbama, ko siekia 
m a ir panašiai, kas liudytų tą lietu
vių antinacinę rezistenciją. Knygos 
rašinių visi autoriai yra ne tik sun
kiai dirbę toje rezistencinėje kovoje, 
bet taip pat išgyvenę baisias nacių
I

suomenei. Davęs yra daug istoriniu ži
nių apie Lietuvą ir jos tautos kančias. 
Pasirodė tik vieną kartą, karui jau einant 
prie gilo. Brazilijos Lietuviu Darbinin
ku "Tiesa" ėjo nuo 1942 metu pradžios. 
Slaptai mus lankė dar tebesiaučiant ka
rui, sulaukdama Sąjungininku pegalės.

siekiant“
ic perskaityti visi
K U S 
kankinimų kančias, geštapo baisius 
tardymus, kalėjimuose ar koncentra 
cijos stovyklose.

’’Laisvės Besiekiant” knyga jau 
yra pas knygų platintojus. Knygos 
įvadas yra paimtas iš pogrindžio 
laikraščio ’’Laisvas Žodis’,’ 1944 m., 
kovo 1 d. Nr.l, kuris nušviečia, 
kas yra Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga ir kokie tikslai: ’’Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga susikūrė 
vokiečių okupacijai prasidėjus, pa
sistatydama tikslą - siekti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės atstaty
mo. Nesurišta nė su viena politine 
grupe ar partija, ji subūrė jaunosios 
kartos žmones, kurie Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atstatymą 
pastatė aukščiau už visus kitus reika 
lūs. Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga subūrė tuos žmones, kurie pa
siryžo kovoti ir aukotis už tai, kas 
šiandien yra visos Lietuvių Tautos 
karščiausias troškimas - besąlyginė 
laisvė. Nuo mažo pradėjusi, per dve 
jus su viršum sunkios okupacijos me 
tus Lietuvos Laisvės Kovotojų Sajų m 
ga išaugo į galingą Nepriklausomy - 
bės sąjūdį, apimdama plačius Lietu
vos gyventojų sluoksnius, pasiekda
ma tolimiausią Lietuvos kampelį.., 
Suburdama daugiausia jaunuosius, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 
niekad nesiekė ir nesieks primesti 
kam nors savo valią, gerai žinoda
ma, kad Lietuvos valstybės neprik
lausomybės atstatymas reikalauja vi 
sų lietuvių bendro darbo”.

Taip apibūdina Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos atsiradimą pogrin 
dinis ’’Laisvas Žodis”. Pirmuoju 
LLKS leidiniu buvo ’’Apžvalga”, kuri 
buvo pradėta leisti 1942 metų pradžii 
je. Vėliau ėjo ’’Laisvės Kovotojas”, 
’’Laisvas Žodis” ir visa eilė kitų lei
dinių.

Knygos turinį sudaro skyriais ”Už 
mirškite apie bet kokią nepriklauso
mybę”. Tai vokiečių civilinės val
džios pareigūno advokato Baumgartel 
pasakymas 1941 m. liepos mėnesio 
pirmomis dienomis Povilui Žičkui. 
Tada dar veikė Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. Nuo čia ir^prasidėjo an- 
tinacinė rezistencija. Siame skyrely 
je yra keli pskyriai» Istorinis susi
tikimas, Mano priesaika ir darbas 
po jos, Santykiai su pirmuoju tarėju 
gen. Kubiliūnu, SS legionas, Prof. S.

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Antanas Puikus
LIETUVIU SPnUūfl BBnZiLIJgJ

Tąsa iš nr. 3 (1842)
UETUVlSKOS SPAUDOS PLATINTO 
JAI

Nuo pradžios lietuvių kūrimosi Brazi
lijoj, per 15 metų, lietuviškos spaudos 
platintojai bei išnešiotojai, lankė lietu
vius, atlikdami garbingą kultūrinį darbą 
savųjų tarpe. 1942 metų pabaigoje, pa
galiau, nutilo paskutinis šiame krašte 
lietuviškas spausdintas žodis - "Tiesa". 
Iš viso, penkiolikos metų bėgyje, turėjo
me šiuos laikraščius bei žurnalus, kurie 
mus švietė, mokė ir įvairino lietuvių gy
venimą: "Brazilijos Lietuvis"; "Pietų 
Amerikos Lietuvis"; "Garsas"; "Lietuvis 
Brazilijoj"; "Naujienos"; "Lietuva" - 
vieną kartąppasirodęs lapelis; "Lietuvių 
Aidas Brazilijoj"; "Jaunųjų Žiedas"; 
"Širšė"; "Folha da Manhã" lietuviškas 
skyrius; "Lietuvis"; "Mažųjų Pasaulis"; 
"Viltis"; "Giedra"; "Mūsų Žodis"; 
"Šviesa"; "Rytas"; "Muzikos Menas"; 
"Tautos Vilnis" ir "Tiesa".

Be periodinių leidinių — laikraščių ir 
žurnalų — pasirodę buvo pas mus ir 
vienkartinių spausdintų, daugiausia ka
lendorių. Tiesa, esame turėję, taip pat, 
ir dailiosios literatūros rašytojų-mėgėių, 
savamokslių, kuriems poezijos pasaulio 
viršūnės buvo labai tolimos, bet visgi 
jie bandė savo talentą, rašė eilėraščius 
ir juos spausdino ano meto lietuviškuo
se laikraščiuose. Pasirodę buvo ir stiprių 
kūrinių autoriai, kaip Pijus Storpirštis 
ir V. Atkočaitis, tačiau nė vienas jų nė
ra išleidęs savo kūrybos atskiru leidiniu. 
Pastarojo, įam tragiškai mirus, buvo su
rinkti rankraščiai ir jo draugų ruošiami 
spaudai, bet, rodos, dėl karo negalėjo • 
pasirodyti pasauliui. Pirmasis, ir vienin
telis, lietuvių poezijos leidinys vis dėl 
to išdrįso pasirodyti mūsų kolonijai 
1938 metais su 70 puslapių knygute, pa
vadinta "Velniai Rojuje". Šio poezijos 
rinkinio autorius — Kostas Cinčikas — 
Lietuvis,

Nekalbėsime apie šio leidinio meni
nę bei literatūrinę reikšmę,mūsų pasau
lyje. Ją turėjo vertinti Marija Saulaity- 
tė, nagrinėjant "Penkiasdešimtmety" 
lietuvių rašytojų kūrybą Brazilijoj. Ta
čiau, matyti, jai buvo per "prastas" 
veiksmas "terliotis" su K. Činčiko kū
ryba, ir išmaniau buvo nagrinėti pripuo
lamai čia apsistojusių autorių darbus. 
Nežiūrint to, anais laikais, 1938 m.,Kle
mensas Jūra šitaip apibūdino "Velnias 
Rojuje": "Knygutė "Velniai Rojuje" 
verta paskaityti visiems lietuviams. 
Sunku, tačiau, būtų kalbėti ir įtikinėti 
gerbiamuosius tautiečius dėl jaunojo 
kūrėjo poetinio talento. Bendrai kny-

gutė verta paskaityti visiems kolonijos 
lietuviams, nes joje rasime savo išgyve
nimų, vargų ir savojo Krašto pasiilgimo 
motyvų, kurie visų širdims artimi, 
gus — priartinti už tolimų jūrų-marių 
pasilikusios mūsų neužmirštamos Tė
vynės".

Kiti vienkartiniai spaudos leidiniai 
buvo kalendoriai. Juos leido laikraščiai 
ir dalydavo savo skaitytojams veltui 
kaip metinę prenumeratos dovaną. Bu 
vo taip pat ir pavienių asmenų, kurie 
buvo pamėgę kas met išleisti po kalen
dorių, su reikalingiausiomis visiems 
metams informacijomis. Vienas tokiu 
leidėju buvo Aleksandras Bumblis, dir
bęs beveik visuose lietuviškuose laikraš
čiuose, gyvenimą pradėjęs su spauda, 
vaikystėje kaip laikraščių platintojas, 

Luz Parkas (Jardim da Luz) Mėgiamiausia Lietuvių susitikimų ir poilsio vieta.

spaustuvės darbininkas — raidžių rin
kėjas. Subrendęs ir įgijęs patirties tame 
darbe, 1938 m. įsitaisė nuosavą spaus 
tuve "Balticą" ir, atsitiktinomis pro
gomis, patarnaudavo lietuviams. |kur 
toji Ai. Bumblio spaustuvė tebeegzis-
tuoja ir šiandieną, atlikdama visokius 
spauuos darbus, įam pačiam prižiūrint

Nebūtų ištisas ir galutinai užbaigtas
šio rašinio darbas apie "Lietuvių Spau

Brazilijoj", jei tylomis praeitume ir

Kostas Činčikas
Velniai Rojuj autorius

ALEKSANDRAS BUMBLIS
su laikraščiais

nepaminėtume tuos spaudos talkinin
kus, - išnešiotojus ir platintojus, - pa- 
dėjusiems lietuviškam laikraščiui pa
plisti São Paulo priemiesčiuose, kur su
sibūrę gyveno lietuviai, arba pristatyti 
juos ten, kur liuosomis nuo darbo va
landomis rinkdavosi pasimatymui su
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. ,<aip Luz parkas, arba, mal-
* ūkdavo šv. Antano bažnyčios

pazjt* 
doms 
aikštėje. Šie saujos gadynės "knygnešiai", 
lietuviško žodžio platintojai,laikraščių 
talkininkai, daugumoje buvę mažamečiai,
mokyklinio amžiaus spaudos darbininkai, Labiausiai trūksta mokymo priemonių 
ne mažiau yra užsitarnavę ir verti lietuvių 
kolonijos pagarbos kultūrinio darbo sri
tyje už tuos, kurie dirbo prie laikraščių 
redakcijose, spaustuvėse ar kitokiu būdu 
patarnaudavo lietuviškai minčiai skljsti.

■
ŠV. ANTANO BAŽNYČIA

Pirmomis imigracijos dienomis, čia lietuviai 
rinkdavosi melstis ir lietuviškų laikraščių įsigyti

Anais laikais laikraščių pardavimo

Í

kioskose labai retai tebuvo galima užtik
ti lietuviškas laikraštis; jie platintojų bu
vo pardavinėjami Luz Parke (Jardim da 
Luz) ir prie šv. Antano bažnyčios. Tose 
vietose, ypatingai nedarbo dienomis, su
sikoncentruodavo šimtai lietuvių iš visų 
priemiesčių ir artimesnių (subúrbio) 
miestelių. Žymesnieji lietuviškų laikraš
čių platintojai buvo Juozas Žemaitis, jo

Mykolas D rungą

LITUANISTINIO ŠVIETIMO 
PROBLEMOS

A. VI PLB seimo Švietimo komisijos 
uždaviniai

tęsinys is praeito nr.)
c) skaitiniai (knygos) — visų amžių 

jaunimui, bet ypač paaugliams. Jaunimo 
knygos turėtu jungti lietuviškąją tema
tiką su jaunimui pažįstamu moderniu 
gyvenimu; kiekvienos knygos pabaigo
je turėtu būti žodynėlis, paaiškinantis 
liet, žodžio vartoseną kontekste. (Jau
nimo literatūros klausimu gauta ypač 
daug patarimu iš tėvu bei mokytojų);

d) jaunesniems vaikams — spalvinimo 
sąsiuviniai su trumpais tekstiniais paaiš
kinimais abiejomis kalbomis;

e) lentiniai žaidimai ("board-games'7); 
pvz. lietuviškas "Scrabble" arba lietu
viškos tematikos kariniai-istoriniai žai
dimai;

Jarmalavičienė. Jie užimdavo geriausias 
pozicijas trimis "frontais". Po jų sekė 
broliai Aleksandras ir Stasys Bumbliai, 
kurie savo įtakoje turėjo Mokos, Can in
dės, Bomretiros rajonus ir naujai augan
čius priemiesčius — V. Bela, V. Alpina, 
V. Zelina ir kt. Dar veikė šie mažesnieji 
spaudos "didvyriai": Jonas Bagdžius, 

UI Marija Kleizaitė, šiandien Misiūnienė ir 
kt., Visus spaudos darbo talkininkus tal
piname čia visus su vienodu pagarbumu.

x — x — x — x
Analizuodami vienų metų darbą apie 

mūsų prieškarinę spaudą, sukurtą pačių 
Lietuvos kaimo ir miesto darbininkų, at
blokštų šion šalin ir be pertraukos ište- 
’sėtą 15 metų, pastebime didelį ištver
mingumą paprasto žmogaus, atsidūrusio
svetiman kraštan emigrantu. Jisai prasi
lavino skaitydamas savo spaudą, išmo
ko pažinti žmones, atskirti jų idėjas ir 
objektyviai vertinti žmogaus mintis.Lie
tuviškoji spauda emigrantui buvo jo 
mokykla, pažinimo šaltinis, kuris padė
jo jam susivokti svetimame aplinkos pa
sauly. Laikraščiai, kokie jie bebūtų bu
vę, kokias mintis jie bebūtų skfeėidę, su
vaidino didelį vaidmenį kultūriniame 
bei visuomeniniame lietuvių išeivijos gy
venime. Užversdami paskutinį šio dar
bo puslapį apie prieškarinę lietuvių spau
dą Brazilijoj, reiškiame pagarbą visiems, 
stovėjusiems spaudos darbo eilėse.

Seka; Pokarinė spauda.

JUOZAS ŽEMAITIS
Lietuviškų laikraščių platintojas 

i
sūnus Juozapas, šiandien Getuiio Vargas 
instituto profesorius ir duktė, šiandieną.

f) žodynai: anglų-lietuvių, lietuvių- 
anglų, ispanų-lietuvių, lietuvių-ispanų; 
taip pat ir dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas su norminiais naujadarais ir 
tarptautinės kilmės žodžiais;

g) iliustruoti leidinėliai vaikams apie 
mūsų tautosaką, dailę, šokį, muziką 
(tiek liaudinę, tiek profesinę). (Mūsų 
vaikai šiuo metu neturi iš ko susipažin
ti su, pvz., lietuvių muzikos, dailės ar 
net tautinio šokio istorija - lyg tai irgi 
nebūtų mūsų kultūrinio palikimo dalys...)

h) medžiaga vaikams ir paaugliams 
apie pokario Lietuvą (didelė spraga esa
mosiose mūsų švietimo programose.);

i) patraukli studijinė programa po
grindžio spaudai nagrinėti ("Aušros" 
metai.).

j) įvairiausiomis temomis skaidrės, 
vaizdajuostės, filmai ir 1.1.;

6) Siūlymai minėtiems švietimo prie
monių trūkumams pašalinti (ne pagal 
eilę):

a) skatinti jaunimo literatūros kūry
bą galima (1) konkursų būdu, (2) užsa
kymų ir specifinių autorių būdu — arba 
(3) per spaudą ir visus kitus kanalus pa
skelbiant visuotinį ir nuolatinį atsišau
kimą ("a standing request for manus
cripts"), prašant rankraščių arba galimo 
darbo projektų ar pavyzdžių (ištraukų). 
Gavus rankraščius, atrinkti Juos, kurie 
tinkami spausdinti, ir tada parūpinti lė
šas jų išleidimui. Manoma, kad ieškant 
rankraščių formaliai institucionalizuotų 
ir plačiai pagarsiaamu būdu, jų atsiras 
daugiau ir vertingų.

Taip pat siūlyta, kad kurti (rašyti ar 
iliustruoti) skaitinius vaikams būtų ska
tinami ir studentai ar vyresnieji moks
leiviai vasariniuose kursuose bei stovyk
lose.

Buvo siūlyta (ir pasisiūlyta) prakti
kuoti ir "laisvus vertimus" iš amerikie-
tiškų vaiku knygų, kad nereikėtų "kur
ti iš nieko" (kaip nors išvengiant copy
right mokesčio).

Visų priminta, kad nebūtų apleista 
nei viena amžiaus kategorija, kurių pa
siūlytos keturios: (1) priešmokyklinio 
amž., (2) tarp 6 ir 8 m., (3) tarp 9 ir 
12 m., (4) tarp 13 ir 17 m.;

b) spalvinimo sąsiuvinius gali nesun
kiai paruošti piešti mokąs jaunimas, dir
bąs pvz. PLI globoj; žaidimus reikėtų 
užsakyti iš specialistų-profesionalų; ge
ras kasetes pagaminti taip nesudėtinga, 
kad sunku suprast, kodėl iki šiol jų ne
turim;

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Tąsa iš 5 (1844) nr.
ATGIMSTA LIETUVIŠKA SPAUDA 
PO KARO

5 metus lietuviai Brazilijoj gyveno 
be savo, lietuviškos, spaudos, Iš vyres
niųjų, tuoj po karo, nesirado žmonių, 
kad imtųsi darbo ir ryžtųsi atgaivinti pa
laidotą karui prasidėjus, lietuvišką spaus
dintą žodį,— laikraščius. Mat, per eilę 
metu surambėjo ir pasidarė nejautrūs 
savo kalbai, kultūrinio auklėjimo prie
monei — spaudai. Po keliolikos išeiviš- 
ko gyvenimo metu ir sunkios kovos už 
būvį, jau truko energijos, dirbusiems 
prieš karą, iš naujo imtis šio darbo. Me
džiaginiai ir dvasiniai karo nukamuo
toms žmonėms, truko finansiniu ištek
liu, o taipgi nemažiau stokavo ir tauti
nio susipratimo. Tam darbui duoti pra
džią, reikėjo viską iš naujo organizuoti, 
burti žmones, žadinti iniciatyvą, aiškin- 
tos spaudos reikalingumą^ypač tuo lai
ku, kada visame pasaulyje vyko sociali
niai ir politiniai pasikeitimai, nepalie
kant nė musu gimtosios šalies. O mažiau 
galvojantiems ir nepažinusiems spaudos, 
problemų, kada jiems stalas būdavo vi-' 
sada paruoštas iš anapus Atlanto, jiems 
sunku buvo suprasti, kad be "Dulro" 
galima ką nors nuveikti šioje srityje. To
kioms aplinkybėms esant, iš vyresniųjų
nesirado savanoriu ir pasišventėliu. Sti
go dvasios pakilimo tokio pobūdžio už
mojams. O jaunieji, išaugę ir subrendę 
emigracijoje, nejuto tautinės pareigos ir 
entuziazmo pagalvoti apie lietuviškos 
spaudos darbą.

Taigi, vyresniojo amžiaus ateiviai, dir
bę prieš karą prie lietuvišku organizacijų 
ir spaudos, atšalo ir neturėjo noro bei 
galimybių veikti spaudos atkūrimo srity
je. Lietuviu kataliku šv. Juozapo Ben
druomenė išleido vienkartinį leidinį, pa
vadintą "Šviesa", kuri pasižadėjo pasiro
dyti kiekvieną savaitę. Tuo leidiniu ir 
baigėsi "Šviesa". Daugiau nesirodė. Vieš
patavo sustingimas.

"Taip praėjo metai ir kiti, — rašo apie 
Brazilijos lietuvius anais laikais Ameri-1 
koje išleistoje knygoje "Ųetuvių Išeivija 
Amerikoje". "Tuksiančiai Lietuvos žmo
nių buvo jau atsidūrę Vakaru Europoje. 
Karo audra dalj ju atbloškė ir Brazilijon. 
Senieji ateiviai daug iš jų tikėjosi. Buvo 
manoma, kad atvykusieji išvietintieji, 
savo išsilavinimu ir Lietuvoje įgytais dva
siniais turtais, — mokslu, patirtimi,-ga
bumais, — įneš Brazilijos lietuviu kolo
nijai naujos šviesos, įdiegs jaunos energi
jos j sustingusį senosios išeivijos kūną. 
Tačiau, po pirmųjų kontaktu su jais, te

ko nusivilti. Santykiai vienu su kitais ne
sirišo, kalba nesimezgė. Mat, naujieji 
ateiviai, išvietintieji, jautėsi aukščiau pa
kilę. Jie, - inteligentai, daktarai, profe
soriai, menininkai, inžinieriai, — prastu 
darbininku, kaimo bernu masė, žemiau
sias elementas, su kuria intelektualai ne
norėjo nieko bendro". Neturėdami ma
žiausios nuovokos kokiom! sąlygomis 
prieškarinei ateiviu masei teko savo gy-. 
venimą šioje šalyje pradėti, informavo 
pasaulį, ("Tėvynės Garsas" Vokietijoj), 
kad toji lietuviu tautos dalis, gyvenanti 
Brazilijoj, yra tamsiausias elementas ir 
reikia nurašyti j nuostolius, amputuo
ti...

O vis dėl to, to "tamsaus elemento" 
atžalos, senosios emigracijos čia subren
dę jaunuoliai, be nauju pagelbos, paro
dė savo ryžtą, suprasdami, jog be savo 
spaudos, negali gyventi kultūringas 
žmogus, o ypač žmonių bendrija.

Dir. Proprietário Responsável: Acacio Antunes Masques —

I Heiss© Paulo-Brasil « 28 Biržuli© 19^7

1947 metais, birželio m. 28 d.,ZSao 
Paulyje, lietuviais apgyventuose rajo
nuose ir laikraščiu kioskuose, po ilgu 
metu, vėl pasirodė lietuviškas laikraštis 
- "Žinios". Tik dabar jisai nebuvo par
davinėjamas nė prie šv. Antano bažny
čios, nė Luz parke. Tos vietos pakeistos 
Vila Zelina ir Luz stoties kiosku. Senie
ji platintojai išnyko. Iš jųjų, Aleksan
dras Bumblis, išėjęs spaudos darbo "mo
kyklą" — aaidžių rinkėjas, laikraščiu 
platintojas, kalendorių leidėjas ir, paga
liau, spaustuvės "Baltica" savininkas — 
suorganizavo laikraščiui leisti kolektyvą. 
Kolektyvą sudarė šie asmenys: Aleksan
dras Bumblis — spaustuvės "Baltica" 
savininkas, Stasys V. Meilūnas — pramo
nininkas, Henrikas Klimas — spaustu- 
vininkas-tipografas ir Simas Bakšys, 
prieš karą buvęs lietuvišku mokyklų 
mokytojas-inspektorius, kuriam teko 
laikraščio "Žinių" redagavimo pareigos. 
Laikraščio pasirodymas buvo sutiktas 
su entuziazmu. Žinių" redakcija, prisis- 
tatydama būsimiems skaitytojams, pra
bilo j Brazilijos lietuvius šiais žodžiais:

"Praūžė žmogaus teisiu,žmoniškumo, 
turto ir gyvybės naikintojas karas. Greit 
prabėgo metai ir kiti. Pamažu nyksta

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Žinių" Kolketyvo Narys

kruvinos dėmės. Gyvenimas grįžta j 
normalias vėžes. Drastiški karo meto 
įstatymai, suvaržymas, komemdatu per 
tvarkymas, vėl užleidžia vietą asmens 
laisvei ir žmogaus teisėms. Pirmieji mū 
sų tautos ateiviai Brazilijoje perėjo visv 
Kryžiaus kelius, kol prisitaikė, kol jsijur 
gė j bendrą šalies gyvenimą. Lietuviu

STASYS V. MELIONAS
"Žinių Kolektyvo Narys

kolonijos vaizdas keitėsi... Daugelio po
zicijos bwo karo sukriautos... Šiandien, 
su "Žinių" pasirodymu, vėl žengiame 
pirmyn, atskleisdami naują Brazilijos 
lietuviu istorijos lapą. "Žinios" yra lais
vos, nesurištos jokiais pažadais, nesire
mia jokia organizacija, nesupančiotos 
politinėmis idėjomis. "Žinios" yra lietu 
viškas laikraštis. Jose tilps žinios iš Bra
zilijos lietuviu gyvenimo ir iš mūsų tė
vynės Lietuvos, kuri šiandien oficialiai 
ten vadinama Tarybų Lietuva. Visi ži
nome, kad ne visi esame vienodu pa žiū
rų, betttaip pat visi žinome, kad mus rb 
šau daug bendru ryšiu. (Bus daugiau)

• Kas neskaito lietuviškos spau
dos, bėga ir nuo Lietuvos
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šiandieniniame gyvenime, /spėjančius 
mus neapsirubežiuoti vien tik taikiu ir 
ramiu kultūriniu lietuvišku darbu, "ne
užsidaryti sau durų", o būti pasiruošu- 
siems, progai atėjus, pademonstruoti 
savą...

Tąsa iš 12 (1851) nr.
Šypsenų ir informacijų

LAIKRAŠTIS "GARNYS"

Po antrojo pasaulinio karo, lietuviu 
skaičius Brazilijoje padidėjo bent keliais 
šimtais. Brazilijos lietuviu "imigracijos 
komitetas" paminėti lietuviu įsikūrimo 
penkiasdešimtmetį šioje šalyje, tam tiks
lui išleistoje knygoje "Penkiasdešimtme
tis", tvirtina, jog tarp 1945 ir 1948 mo
tu Brazilijon atvažiavo apie 20 tūkstar. 
čių mūsų tautiečiu. Kuo remdamiesi 
"Penkiasdešimtmečio" redaktoriai pa
skelbė tokį "išradimą", taip ir nepasakė. 
Kurtoji pokario lietuviu emigrantu 
masė dingo, liko neišaiškinta. Atrodo 
kad jie "mirė" Penkiasdešimtmečio re
daktorių vaizduotėje. Mes gi, pasiliksime 
tik su keliais šimtais, kuriu skaičius, po 
keliu metų, dar daugiau sumažėjo. Dalis 
ju išvyko į kitus, didesne laime vyliojan- 
čius kraštus, daugiausia į Kanadą, o ki
ti su senaisiais išvietintais "vargelį varg
ti" šioje žemėje.

Karo išvietintieji, tada pas mus juos 
vadindavo "dipukais", ne taip greitai, su 
dideliu atsargumu, jungėsi į senųjų emi
grantų, iš seno sukurtus viešo visuome- / 
ninio darbo vienetus: organizacijas,spay/ 
dą. Taip elgtis, be abejo, turėjo rimtu/ 
priežasčių. Naujas kraštas, svetima f/j- 
linka, neįprastos gyvenimo są lygos/rys i- 
kūrimo problemos stovėjo jiems pii/s 
akis. O antra, - nenorėjo pa linkti /bnų- 
ju emigrantu įtakai bei pasiduot/U va
dovybei. Tad, karui pasibaigus į/atsilei- 
dus varžtams, lietuviškos spai/os atgai
vinimu pirmiausia sujudo se//ji ateiviai, 
iš nepriklausomos Lietuvoj/ėikų išvie
tintieji lietuviai. Nors jay '.eliolika metų 
buvo išgyvenę po svet/<u dangum, ta

 

čiau dar alsavo lieti kum u, gyveno to

li paliktos tėvynį/uvasia ir jautė spau
dos reikalingiZ/J savąją prigimta kalba. 
NaujiesienyZpauda mažiausia terūpėjo. 

 

Buv*^x^yinta įtraukti juos j spaudos 
J- Sradarbių kolekt’/vus, bet didesnė 
Šalis jų pasitraukė, palikdami spaudos 
vairavimą seniesiems. Tiesa, buvo ir šian
dieną dar matome mažą dalelę išimčių,

R

Tarp jų buvofžinoma, ir ramesnių, ku 
rie dėl nežinomu priežasčių, atsiskyrė 
nuo savo likimo broliu ir pasirinko kita 
kelią, — pasuko spaudos kryptimi. Tai 
buvo išvietintasis DP — poetas Klemen
sas Jūra. Jis nėjo siūlytis "tarnybon" 
kovai su komunistais, bet pasirinko šiai 
"kovai" tęsti savarankišką spaudos dar
bą ir 1950 metais kovo men. paleido 
Brazilijos lietuviams, (jis pats sakęsis vi
so pasaulio lietuviams), šypsenų ir infor 
maciju lietuviu laikraštį "GARNI".

(Bus daugiau) 
XV-oji VINCO

LITERATŪRINE

KRĖVĖS

PREMIJA

Lietuvių Akade-

/KLEMENSAS JURA
"Garnio" leidėjas ir Redaktorius 

prie ky/u reikia priskirti Haliną Mošins- 
kien/ jau dešimtmečius tebemaitina sa
va/ plunksna vos bealsuojančią Brazili- 
/js, o taipgi ir kitu kraštu, lietuvišką 
spaudą. Visuomeniško bei spaudos dar- — 
bo srityje sugebesnieji nauji ateiviai ta
da rūpinosi daugiausia, kaip sudaryti ir 
stiprinti "vadavimo akciją", steigti tam 
tikslui "kasos fondus",telkti "veiksniu 
filialus". Nestigo tada jų šitokiems "dar
bams", kaip randame dar ju, vieną-kitą,

Jau penkioliktą kartą 
minis sambūris Montrealyje paskirs VIN
CO KRĖVĖS LITERATŪRINĘ PREM JĄ 
už grožinės lietuvių literatūros kūrinį, iš
leistą 1982-1983 metais išeivijoje. Iki šiol 
šią premiją yra laimėję sekantys mūsų 
rašytojai: Jonas AISTIS. Jonas MEKAS. 
Algimantas MACKUS. Kostas OSTRAUS 
KAS, Vincas RAMONAS, Marius KATI
LIŠKIS, Altanas VAIČIULAITIS, Liūne 
SUTEMA, Kazimieras BARĖNAS, Juozas 
KRALIKAUSKAS, Eduardas CINZAS, 
Tomas VENCLOVA, Henrikas NAGYS ir 
vėl Eduardas CINZAS.

Leidyklos arba patys autoriai prašomi 
atsiųsti bent po vieną egzempliorių 19S2- 
1983 metais išleistosios krygcs šiuo ad
resu: II. Nagys, 700-B Champagneur Avė.. 
MONTREAL-OUTREMONT, Quebec. 
CANADA. H2V 3P8.

Neatsiųstos knygos nebus s žarsto ros.
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Antanas Putlius

LIETUVIU SPAUDA BRAZILIJOJ
(tęsonys is' praeito nr.) i

Klemensas Jūra jau prieš karą buvo 
pažįstamas São Paulo lietuviams. 1938 
m., drauge su DULRo pirmininku adv. 
R. Skypičiu irstd. voldermarininku A. 
Vaitkevičium, (pastarasis yra bandęs, 
viename Kauno viešbutyje "užgniaužti" 
Smetonos vidaus reikalu minister) gen. 
Rusteiką), lankėsi Brazilijoje. Po didžio
jo karo ir žlugus nacizmo galybei, Kl. 
Jūra vėl pasirodė Brazilijoj, jau ne kaip 
turistas, bet kaip DP — karo išvietintas. 
Pradžioje bendradarbiavo pirmuose po 
karo išėjusiuose lietuviškuose laikraš
čiuose — "Žiniose" ir "Musu Lietuvoje". 
Bet nesutapęs mintimis ir taktika su se
nųjų emigrantu leidžiamais laikraščiais, 
pasirinko savąjį kelią, nepriklausomą 
nuo pašaliniu jtaku, kuriuo eidamas, 
galvojo susidaryti individualią poziciją 
ir "išlieti" savo pesimizmą dėl Lietuvos 
ir lietuvišku reikąlų svetur. Tas buvo 
žymu ir jaučiamą visuose "Garnio" pus
lapiuose. Nuo pirmojo, lig paskutinio 
"Garnio" puslapio dvelkė karti antiko
munizmu atmiešta "šypsena".

"Garnio" leidėjas, raidžiu rinkėjas, 
jo platintojas ir, pagaliau, faktinasis re
daktorius, Klemensas Jūra, poetas ir ra
šytojas, lietuviams davęs yra bent kelias 
pozicijos ir novelų knygas. Teisiniu tal
kininku; atsakomuoju redaktorium- 
jam buvo, tuo metu žinomo industrialo, 
Jono Vigelio, sūnus — João Vigelis Ju
nior. Tai jaunos kartos atstovas, nieka
da nematęs savo tėvu šalies, baigęs ka
rišką mokslą. Jisai buvo pirmas lietuviš
ku laikraščiu atsakomasis redaktorius, 
kuris suprato ir kalbėjo lietuviškai. Vos 
bepradedantis gyventi, jaunas dar, mirė.

Kaip ir visi pradedantieji savo laikraš
tinę misiją, taip ir "Garnys", šitaip pri
sistatė savo publikai:

"Jau daug dešimtmečiu mugrimzdo 
pilkoje gyvenimo pelkėje, kai mes pra
dėjome krikti margajame pasaulyje. Vie
ni prieš daugelį pavasariu, kiti dar ir da
bar savo sermėgose jaučiame gimtinės 
vėjus. Ir tėviškės sodybas aplankome tik 
mintimis ir sapnais, o toli nuo Lietuvos 
gimusieji, jau net ir sapnuose tėvynės 
neprisimena. Visi žinome, kad garnys 
(paukštis) pavasario pranašas — kasmet 
išemigruoja ir vėl sugrįžta j savo gimtą
jį lizdą. Simboliškai garnys artimiausias 
mums, emigrantams, turintiems viltį 
dar kada nors sugrįžti j tėvynę... Garnys 
-lietuvio ūkininko draugas... Jis gyvas 
lietuviu dainose, tautosakose, padavi
muose ir gyvenime... "Garnys" (laikraš
tis) atskrenda j lietuviu kolonijas, kaip 
tėvynės pavasario pranašas... Jis bus

MŪSŲ LIETUVA

JONAS VIGELIS JR.
“Garnio” atsakomasis Redaktorius

mielas svečias tyros širdies lietuvio na
muose, o taip pat jis turės kietą ir aštru 
snapą lietuviškiems buožgalviams... Jis 
visiems vienodas: — ir skambiu titulu 
blizgančioms iškamšoms, refinuotiems 
dvasios ubagėliams, dėl cento dreban
tiems ir pinigą vertinantiems daugiau 
nei tautą, ar savą lietuvišką kultūrą... 
"Garnio" politinis credo — tarnauti lie
tuvybei, atmetant sroves, partijas, pa
žiūras ir įsitikinimus, pagerbiant kiek
vieno individo laisvę. "Garnys" pradė
damas savo kelionę, lankys kartą per 
mėnesį, o sustiprėjus sparnams, taps dvi
savaitiniu. "Garnys" pakilo, o nusileis
ti jį provers tik nepaprastos aplinkybės...

Kam teko pirmąją spaudos vagą pra
dėti arti, visi panašiai kalbėjo ir gražius 
ateičiai planus tiesė. Pradžioje pilna tal
kininku ir draugu- Atrodė visos kliūtys 
ir bile koki sunkumai lengva bus nuga
lėti. Tačiau, aplinkybėms besikeičiant, 
užsidėtoji darbo našta darosi sunkesnė 
už pirmosios vagos plėšinį. "Garnys" 
lankęs kolonijos "pelkes" apie trejetą n 
metu, pajuto energijos silpnėjimą, "tec- 
niniu ir materialiniu" sunkumų. Sulėti
no savo keliones, nes pastebėjo "šiltos 
širdies" rėmėja atšalimą. Nors stengėsi 
patenkinti ir savo skaitytojams įtikti, 
spausdino savofpuslapiuose (net po ke
lis kartus) "geradariu" ir lietuviškos 
spaudos "mylėtoju" nuotraukas su pla
čiais ju gyvenimo aprašymais, kėlė aukš- 
tybėsna didelį ju atsidavimą "lietuvybei", 
bet jau nebeįstengė atgaivinti "šiltos 
širdies" jausmus. Va, kaip ir šitas, dide
lis spaudos "rėmėjas", išimdamas iš 
laikraščio skelbimą, pasiteisina: "Dar 
nesubankrutavau, bet skelbimą iš laik-
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raščio atėmiau todėl, kad neneša man 
pelno". O kitas, atsisakydamas priimti 
"Garnį", kaltina jį, kad nėra radęs jame 
laukiamos "šypsenos"../

. x. x. x.

"Garnio" snapo kirčius paragavę yra 
ir põlitikài, ir kolonijos organizacijų va
dai, ir parapijų klebonai, ir mokslo (lie
tuvišku mokyklų) įstaigų šeimininkai, ir 
Lietuvai "gelbėti" viikininkai, ir kitokį 
lengvo amato "patriotai", savo, lietuviš
kos kalbos ir kultūros niekintojai. Aš
tresniais kirčiais palietė "Garnys" ypač 
naujus ateivius, pavaizduodamas juos 
bejausmiais, kad jųjų mintys užnuodyto 
"dolerio bacilomis", kurios įsiskverbę 
jiems j kraują ir širdį. "Nereikalinga 
jiems tėvynės meilės, gimtoji kalba, sa
voji lietuviška spauda... Lietuviai tolsta 
nuo lietuvybės... Artėjame prie lietuvy
bės kapo užjūriuose..." Baigdamas apie 
lietuviškos sąžinės išpardavinėjimą už 
dolerį, "Garnys" baigia liūdnai pranašiš 
komis poeto Maironio mintimis: "Lie
tuvis daug ko išsižadės. Tautos... Kal-

Kl. Jura spaudos rinkykloje ruošia "Garnj' 
kelionei ir galanda jam snapą.

i—.
"Nežiūrint didelių "Garnio" dedamų 

pastangų kiek ilgesni laiką pabraidžioti 
lietuviškuose pelkynuose, bet, vis dėl 
to, jo kelionės ėmė retėti. Materialiniai 
sunkumai didėjo. Įvyko taip, kaip pats 
leidėjas buvo išsipranašavęs: sutiktos 
"nepaprastos aplinkybės" priverkė "Ga 
nj" nutūpti. Liūdnai suglaudė savo spar 
nus, nusiminęs sučiaupė savo snapą ir 
nustojo klegenęs... Tai buvo 17-tas lie
tuviškas teikraštis ėjęs Brazilijoj. Kl. Jū
ra savo spaustuvės neturėjo, tad savo 
leidinį "Garnj" spausdino "Lituania" ii 
"Baltica" spaustuvėse. "Garnys" įrašy
damas savo vardą Brazilijos lietuviu is
torijon, sustojo 1952 m.

Seka: žurnalas "Gintaras".
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MANO PADĖKA IR PAGARBA

Einant prie galo mano aprašymams apie lietuvių spauda Brazilijoj, jaučiu pri
valumu išreikšti dėkingumo jausmą visiems skaitytojams, pripažinusiems šj dar
bą turintj teigiamų išdavų busimiems laikams, kur atžymėtas keliolikos metų 
spaudos darbininkų judėjimas Brazilijoj, kaip kultūrinio ir tautinio lietuvių atei
vių darbo pajėgumo paminklas svetimoj&šalyje, ko ilgų metų ateities laikas neį
veiks sunaikinti.

Dėka ''Musų Lietuvos" leidėjams dėl spausdinamų apybraižų, kur sužinome 
kaip kūrėsi, augo ir nyko lietuviška spauda Brazilijoj ir kokia jos vertė bus atei
tyje, tarp daugelio skaitytojų, jvairiopais būdais išsireiškę yra dar šie mūsų spau
dos stebėtojai bei tyrėjai: Henrikas Valavičius, inž. Algirdas Mošinskis, Jonas Ka- 
seliūnas iš Kolumbijos, rašytoja ir žurnalistė Halina Mošinskienė, Getulio Vargas 
Instituto profesorius Juozapas Žemaitis, senos emigracijos spaudos stebėtojas 
Affonso Vaitiekaitis, Vladas Godliauskas ir eilė kitų.Negaliu aplenkti ir neišreikš
ti atitinkamą pagarbos jausmą Amerikos J.V. gyvenančiam ir mums Brazilijos 
lietuviams pažįstamam rašytojui-vertėjui Povilui Gaučiui, taip pat teigiamai pasi
sakiusiam per spaudą dėl mano straipsnių "Mūsų Lietuvoje", nors kaip už "rū
pestingą surašymą visus S. Paulo ėjusius lietuvių laikraščius". Visiems ačiū.

Antanas Dutkus

PASKUTINIS LIETUVOJ SPAUDOS 
LEIDINYS "GINTARAS"

Sunkius metus senosios emigracijos 
lietuviams teko patirti Pietų Amerikos 
žemyne. Tačiau gyvenimo nepabūgo. 
Jie nesitikėjo ir nelaukė iš niekur jokių 
"indenizacijų" už atliktą Atlantu kelio
nę. Už "eksportuotą gyvą prekę" (dr. 
K. Pakšto žodžiais), tas kredituojama 
buvo, anais laikais, Lietuvos Emigraci
jos departamentui. Svetimas kraštas, 
nepažįstami žmonės, negirdėta kalba ir 
neįprasti papročiai bei klimatas,nepa- 
laužė lietuvio svetimame pasaulyje, ne
nuslopino tautinio instinkto burtis su 
savais, palaikyti ryšius per organizacijas, 
per spaudą, sueigas ir gyventi tos žemės 

papročiais, iš kur iškeliavo. Svetima ap
linka gimdė ir skatino lietuvį prie kūry
binio kultūrinio bei visuomeninio dar
bo. Ji tapo tikru lietuvių emigranto pa
žangos varikliu. Ir organizacijos, ir mo
kyklos, ir parapijos su savo bažnyčia ir, 
pagaliau, spauda gimė ir vystėsi dėka to 
akstino, kuris žadėjo ateiviui blaivesnę 
ateitį. Po eilės metų nors ekonominiai 
horizontai blaivėjo ir ateiviui šviesesnę 

I

ateit, nešė tačiau, sukurtos dvasinės ge
rybės metams bėgant, pamažu ėmė 
nykti. Pačių lietuvių pasistatyta bažny
čia, įkurtos mokyklos, sutvertos orga
nizacijos ir, pagaliau spauda, — po eilės 
metų pavirto dvasiniais griuvėsiais, ku
riuos bandoma pridengti nerealiomis, 
išpūstomis fantastiškomis i dėjo m is, tiks
lo nepasiekiamomis svajonėmis.

*
Lietuvių spauda Brazilijoj po karo 

nesustiprėjo, nors mėginimų buvo daug. 
"Žinios", "Mūsų Lietuva", vėliau šyp
senų laikraštis "Garnys", kolonijos ap
gailestavimui, jų leidėjai neatlaikė pasi
imtos naštos skleisti lietuvišką žodi sa

vo broliams svetimoje žemėje. "Garnys", 
šypsodamas apleido pasirinktą misiją 
braidžioti po lietuviškas pelkes, liūd
nai suglaudė savo sparnus ant visados. 
Žinokitės. "Mūsų Lietuva" daug vilčių 
žadėjusi lietuviškam pasauliui spaudos 
srityje ir turėdama savo pastogėje ge
riausius, Lietuvoje išprusintus, rašto 
žmones informuoti skaitytojus ir jiems 
padėti painius uždavinius spręsti, ne

Stasys Vancevičius 
Faktinas "Gintaro" redaktorius

kartą sušlubavo pritrūkusi sveikatos ir, 
ne kartą Šaukėsi pagelbos, kad išvengus 
liūdno savo kolegų likimo.

Nors nusilpus, bet praeitais metais 
dar atšventė savo amžiaus 35 metus, 
aplanko dar čia išdygusias lietuviškas 
pastoges ir suteikia žinių apie dvasinį 
lietuvių smuMcėjimą.

"Žinios," pirmutinis po karo išėjęs 
pasaulin lietuviškas laikraštis ir pirmai
siais metais sulaukęs didelio pritarimo, 
po kelerių metų kelionės, irgi pavargo, 
ėmė silpnėti turiniu ir retinti savo žings
nius, — ne visada laiku pasi rody dado sa
vo skaitytojams. Ekonominiai sunku
mai ir kitos priežastys vertė leidėjus 
jieškoti išeities ir, kad neapvylus skaity
tojų, laikraščio leidimą pavesti.dides
nei žmonių grupei. 1956 metais, Al. 
Bumblis, pagrindinis "Žinių" leidėjas,

1 dalį savo spaustuvės Baltika reikmenų
— visą lietuvišką raidyną — dovanojo 
neseniai pradėjusiai veikti Lietuvių Kul
tūros Draugijai, kuri, ne po ilgo laiko, 
perėmė savo žinion ir laikraščio leidi
mą, pažadėdama reguliariai "Žinias" 
leisti kiekvieną savaitę. Kultūros draugi
ja buvo sudaryta iŠ senųjų ir pokario 
emigrantų — "Mūsų Lietuvos" disiden-

| tų. Draugijai vadovavo ir laikraštį tvar- 
i kė visiems žinomas ir prityręs spaudos 
darbininkas St. Vancevičius, šitokis lai
kraščio persitvarkymas, buvo paskuti
nės "Žinių" viltys išsilaikyti gyvoms ir 
išsaugoti savo užimtą poziciją atėjus pa-

i saulin. 1957 m. rugsėjo mėn., Kultūros 
. dr-ja nutarė laikraštį pertvarkyti, būtent: 
vieton dvisavaitraščio, "paversti Žinias 
populiariu mėnesiniu žurnalu". Kodėl 
tokie pakeitimai nutarta daryti, Kultū
ros dr-ja nepasisakė, o tik pranešė tose 
pačiose "Žiniose",kad žurnalas vadin
sis "Gintaras" ir kad jo "registracija jau 
baigta, brazilų redaktorius jau surastas*
— žymus žurnalistas Hernanti T.Sant' 
Ana" ir kad lapkričio m. (1957 m.) pa
sirodysiąs kolonijai.

(Bus daugiau)
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Žurnalistas Hernani T. Sant’Anna «Gintaro» atsakomasis redaktorius.
k

Draugijai vadovavo ir laikrašŲ tvar
kė visiems žinomas ir prityręs spaudos 
darbininkas St. Vancevičius, šitokis lai
kraščio persitvarkymas, buvo paskuti
nės "Žinių" viltys išsilaikyti gyvoms ir 
išsaugoti savo užimtą poziciją atėjus pa
saulin. 1957 m. rugsėjo mėn., Kultūros 
dr-ja nutarė laikraštį pertvarkyti, būtent: 
vieton dvisavaitrąščio, "paversti Žinias 
populiariu mėnesiniu žurnalu". Kodėl 
tokie pakeitimai nutarta daryti, Kultū
ros dr-ja nepasisakė, o tik pranešė tose 
pačiose "Žiniose",kad žurnalas vadin
sis "Gintaras" ir kad jo "registracija jau 
baigta, brazilu redaktorius jau surastas 
— žymus žurnalistas Hernanti T.Sant' 
Ana" ir kad lapkričio m. (1957 m.) pa
sirodysiąs kolonijai "Gintaro" redakci
jos adresas — Lietuviu Sąjungos namai, 
rua Lituania, 67, Administracija av. Ti- 
radentes — spaustuvės Baltika namuose. 
Čia buvo surenkamas ir spausdinamas 
naujas žurnalas. Technišką darbą dirbo 
Brazilijoje išmokęs spaustuvės amatą 
Vincas Biliūnas, žymaus Lietuvos rašy
tojo, Jono Biliūno, brolvaikis.

Kiiftūros dr-jai atsisakius nuo "Žinių" 
leidimo, visas savo pastangas kaupė,dar 
tais pačiais metais (1957 m.) pasirodyti 
kolonijoje su nauju žurnalu ir paminėti 
30 metu lietuviu spaudos atsiradimo su
kaktį. Leidėjai savo skaitytoju neapvylė, 
1957 m. lapkričio m. buvusieji "Žinių" 
skaitytojai prieš akis jau turėjo "Ginta
rą" ir skaitė redakcijos pasisakymus apie? 
savo tikslus ir siekimus, bet nė žodžio 
neprabilo, kodėl buvo nuslopintos "Ži
nios". "Gintaro" redakcija ir Kultūros 
dr-ja, lyg nieko dėti, atveria pirmąjį pus- 

numerj lietuviu portugalu kalbomis, pa
ėmėm sau už tikslą plačiau pagarsinti 
Lietuvos ir jos išeiviu vardą..." ir, čia pat 
ragina skaitytojus, "... kurie dar nėra 
atsilyginę už prenumeratą, pasistengtu 
atsilyginti galimai trumpesniu laiku". 
Kas tie "atsilikėliai" buvo, jei žurnalas 
dar nebuvo pasirodęs?

Tuoj po žurnalo antrašte, redakcija 
skelbia: "Gintarą" redaguoja Redakcinė 
Komisija. Vyriausias Redaktorius Stasys 
Vancevičius. Redakcinės komisijos na
riai Alfonsas Žibąs ir Vladas Pupienis. 
Atsakomasis redaktorius Hernani Sant' 
Ana. Metams prenumerata 200 kruzeirų.

Žurnalas pradėjo su 40 kruopščiai pa
rinkto iliustruoto teksto ir gražiai išpuoš
tu viršeliu. Pirmame puslapyje atsakoma
sis redaktorius paaiškina skaitytojams 
gintaro reikšmę, iš kur jisai yra gauna
mas ir jo savybes, būtent: priešistoriniu 
žinduoliu gyviu organinė masė, išmesta 
iš jūros krántan, sukietėja ir nugrimzta 
j paj.urio smėlio sluogsnj, o darant iška
senas, didesniais ar mažesniais gabalė

liais, surandamas gintaras. Senovės grai
kai gintarą vadindavo "elektronu", nes 
trinant jo paviršiu pritraukia prie savęs 
lengvus daiktus. Vladas Pupienis, redak
cinės komisijos narys, plačiau paryški
na apie Lietuvos gintarą ir kaip mariu 
bangos, nematuojama sauja, barsto gin
tarais Baltijos krantus. Kadangi nėra 
tikrų žinių, nuo kada lietuviai apsigyve
no prie Baltijos juru pakraščio, taip nė
ra nustatyta, nuo kada lietuviai supra
to gintaro vertę ir nuo kada pradėjo jj 
rinkti pardavimui vakaru ir pietų Euro
pos kraštams, valdovu karūnoms pa
puošti. Žinome tik tiek, kad po dides

Brazilijos Lietuvių Kultūros Dr-jos Valdyba ir Revizijos Komisija
iŠ kairės į dešinę sėdi: V. Žarakauskas, V. Pupienis, J. Januškis, A Žibąs, St Vancevičius ir 
J. Sirvydas, stovi J. Lukoševičius, J. Vijūnas, B. Tūbelis, J. Garško, A Bumblis ir A Serbentą.

niu audru, Baltijos jūra atiduoda kran
tams savo duoklę, išplaudama įvairios 
formos blizgančio geltono gintaro ga
balėlius.

Žurnalo leidėjai, prisistatydami savo 
skaitytojams, įspėjo juos, koki sunku
mai leidėju laukia "garsinti Lietuvos ir 
jos išeiviu vardą", todėl kvietė "visus 
geros valios lietuvius" remti "populiaru 
kultūrinį mėnesinį žurnalą "Gintarą".

Žurnalas "Gintaras" ėjo lietuviu ir 
portugalu kalbomis. Abieju kalbu me
džiaga gerai parinkta iš žurnalu bei lai
kraščiu ir persispausdinta "Gintare", 
[vairaus pobūdžio straipsniai, apyskai- 
tės, poezija, pasauliniu įvykiu komen
tarai, prieškarinės Lietuvos vaizdu nuo
traukos ir žymesniu asmenų fotografi
jos, darė žurnalą įdomu- Platesniu vie
tos lietuviu kultūrinio gyvenimo aprašy
mu būdavo labai šykščiai duodama. 
Kadangi žurnalas buvo leidžiamas Kult" 
tūros draugijos, tad apie save daugiau
siai ir rašė. Savo veikimu draugija pa
sižymėjo kasmetiniais "Gintaro" gra
žuoliu rinkimais ir ruošiamomis ekskur
sijomis už São Paulo ribp. Net j Lietu
vą buvo ruošiamasi organizuoti ekskur
siją.

"Gintaras" savo skaitytojams davė 
Lietuvos istoriniu įvykiu daviniu, Ame
rikos lietuviu kultūrinio, tautinio ir ka
talikiško judėjimo statistikų, supažin
dino su dr. J. Šliupo ir kun. Burbos 
kova su lenkais dėl tautinio išsilaisvini
mo iš lenku globos. Iš patiektu daviniu 
"Gintaro" skaitytojai sužino, jog lietu
viai pradėjo emigruoti Amerikon 1867 
m., o 1899 m. jau buvo priskaitoma 
275.000 lietuviu; kad 1871 m. Sanan- 
doryje mieste (Amerikoje), kun. Stru- 
pinskis įkūrė pirmą lietuviu parapiją, 
o prieš pirmąjį pasaulinį karą lietuviai 
jau turėjo 115 parapijų, daug laikraš
čiu, mokyklų, šalpos draugijų, kultūri
niu organizacijų, švietimo ir meno klu-

Bas daugiau
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aplamai jaunimas. Jie perėmė reziseen 
ei nes kovos vėliavą ir neša ją su pasišven
timu, nepaisydami|okių aukų. Senąją 
Stalino epochos kartą jie jau išleidžia 
j "pensiją". Okupuotos Lietuvos pogrin
dinė soauda perėmė ir sibirioku-ištrukė
liu čia pradėtą informacinį darbą. Ir mes 
jau galim išeiti j "pensiją".

Kiek žinau, yra likusi tik vieaa spra
ga — tai informacija apie 1951 m. de
portaciją. Bet jau yra atvykusių jaunes
nių žmonių, net buvusių tos deportaci
jos aukų. Reikia tikėtis, kad ir ši spra
ga bus užpildyta.

Laisvėje gyvenantiems

Geležinė uždanga skylėta, nebesu
kontroliuojama nė aršiausių čekistų - 
Bakučionių, Anilionių ir kt. "Kronika", 
"Aušra", ir kt. informuoja visą laisvąjį 
pasaulį. Reikia tikėtis, kad ir išeivijos 
jaunimas perims informacijos "estafetę" 
iŠ pavargusių ir iškeliaujančių vyresnių
jų. Medžiagos jiems pakaks iš okupuo
tos Lietuvos pogrindžio. Imkit tuos 
pogrindžio krauju ir ašarom rašytus 
dokumentus, dauginkit, platinkit, ypač 
svetimtaučių tarpe.

Norėčiau palinkėti musų išeivijai ne
apsiriboti vieno ar kito autoriaus "pa
šlovinimu", bet prisiminti visos musų 
tautos kančių kelią, kad butų sužadin
tas dėmesys ne vien Sibiro "ištrukėlių" 
literatūrai, bet ir okupuotos Lietuvos 
pogrindžio spaudai, už kurią žmonės 
kenčia kalėjimuose, psichiatrinėse ligo
ninėse arba persekiojami kasdieninia
me gyvenime.

Neseniai minėjome "LKB kronikos" 
dešimtmetį. Labai gaila, kad per mažai 
musų išeivijoje jai buvo skirta dėmesio. 
Pasirodo, toli jau esam atitrūkę, nuo 
savos tėvynės. Svetimtaučiai kai kada 
daugiau domisi mūsų pogrindžiu, negu 
mes patys.

Ir kiti pogrindžio leidiniai yra dide
lės vertės. Skaitykime, remkime juos, 
verskime j kitas kalbas, platinkime. 
Tai yra pagalba kenčiantiems broliams. 
Nepamirškime jų, nes ten mūsų Šaknys, 
o be šaknų ir medis išvirsta. Ten mūsų 
tėvų ir protėvių žemė, ten jų kapai, ten" 
mūsų tautos karžygių ir kankinių ka
pai. Mes nežinome, kiek didvyrių, 
kiek Šventųjų Šiandien turi Lietuva. 
Mes daugiau žinome tik apie piktuosius.

Pagerbkime mūsų tėvynę kančios ke
lyje poetės Grigaitytės žodžiais:

Bedieviška ar dieviška, tu 
mūsų Lietuva,

Tremta, kryžiuota, niekinta, 
visais Šventais šventa".

Tėviškės Žiburiai

Antanas Dulkus
LIETUVIŲ SPnUBfl BRAZILIJOJ

(tęsonys iš praeito nr.)

Skaitydami "Gintarą", daug sužino
me apie kitų kraštų lietuvių gyvenimą 
ir darbus, o apie Brazilijos lietuvius ma
žiausia. Platesnių informacijų bei aiš
kių davinių apie Brazilijos lietuvių 
spaudos atsiradimą ir jos įkūrėjus, pir
mojo lietuviško laikraščio Brazilijoj 
pradininką, — nė žodžio. Vienas Kultū
ros draugijos vadų (J. Januškis), pirma
me "Gintaro" nr. parašė apie lietuvių 
spaudos sukaktį, pastebėdamas, jog su
kanka 30 metų nuo pirmo lietuviško 
spausdinto žodžio pasirodymo" ir iš
dėstė kokią jisai naudą atnešė lietu
viams, nes "... iki to laiko lietuvių var
das Brazilijoj buvo labai mažai žino
mas... buvome laikomi "ungarezais"... 
o 1927 metais įsisteigus lietuvių laikraš
čiams, lietuvių vardas pasidarė žinomes
nis". "Dėka pasišventusių'spaudai dar- 
bininkų toliau tęsia Gintaro bendradar
bis - kurie nežiūrėdami į visas kliūtis

Vincas Biliūnas
"Gintaro" techniškas tvarkytojas 

manė, įvertindami spaudos reikalą išei
vijoje, Per 30 metų lietuvių spauda la
bai daug padarė lietuviškumo dirvoje. 
Ji bus mūsų kolonijos veidrodis, kuria
me atsispindės mūsų emigrantų vargai 
ir džiaugsmai. Sukūrėme savo mokyk
las, bažnyčią, organizacijas, chorus, vai
dybos bei meno ratelius. Bet ar būtų 
buvę galima visą tai pasiekti be lietuviš
kos spaudos? — klausia "Gintaro" ben
dradarbis, — ir pats į klausimą atsako: 
"Ne. Ir niekuomet.", — nutylėdamas, 
kas buvo prieš 30 metų lietuviškos spau

dos pirmūnas. Kokiu vardu, prieš 30 
metų, po Brazilijos plotus, pasklido lie
tuviškas spausdintas žodis mūsų ateivių 
tarpe? Nejaugi, tiek gero atnešusi ko
lonijai lietuvišką spaudą, neturėjo pra
dininko ir gimė nepaprastu, "stebuklo" 
apraiškos būdu? . Ir be vardo?

Konstantas Uckus 
Pirmojo lietuviško laikraščio 
"Brazilijos Lietuvis" įsteigėjas

Ne, ne taip buvo. Lietuviškos spau
dos darbo pionierius šioje šalyje buvo 
KONSTANTAS UCKUS, o jo pradėta
sis laikraštis nebuvo bevardis, jisai vadi
nosi "BRAZILIJOS LIETUVIS", kurį 
redagavo Jonas Stankaitis. "Gintaras", 
skelbdamas savo bendradarbio J. Januš- 
kio straipsnį apie lietuviškos spaudos 
sukaktį Brazilijoj, net po 30 metų pa
rodė savo nepagarbumą, netolerantišką 
jausmą, neapykantą ir menkystę, sąmo
ningai ignoruodamas pagrindinį, esmi
nį dalyką, be kurio negalėjo būti prisi
minta ir spaudos trisdešimtmetis.

Žurnalas "Gintaras" atėjęs Brazilijos 
lietuvių pasaulin, teigiamai nuteikė 
skaitytojus nauju spausdintu lietuvišku 
žodžiu. Redakcijos kruopščiai parinkti 
ir persispausdinti pasiskaitymai, pa
traukdavo skaitytojus. Lietuvos atžvil
giu, "Gintaro" pažiūriu linkmė buvo 
ryškiai antitarybinė ir sistemos blogu
mai buvo keliami, o taip pat neslėpė ir

PARDUODAME
A U T O M O B I LIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis,

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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to, kaip naciai, padedant lietuviams, 
žudė Lietuvos pasienio gyventojus. (UI 
mo byla).

"Gintaras" nustatytą savo kryptj' 
turinio ir technikos požiūriu išlaikė.

netinkamu administraciją. Tas dar la
biau žurnalui pakenkė ir pradėjo rody
tis tik j du mėnesius.

Akivaizdoje didėjančiu ir neišaiškin
tu vidaus nesusipratimu tarp adminis- 

praturtino lietuviu spaudos istorijos la
pus Pietų Kryžiaus Šalyje.

Prieš keletą metu "Musų Lietuvoje 
buvo paskelbta žinutė,jog "Rašytojas

Ko neatlaikė, tai ekonominiu sunkumų, 
kurie jau baigiant trečiuosius metus,bu
vo jaučiami ir pasižadėjęs mėnesiniai 
lankyti skaitytojus, sunkiai sušlubavo. 
Nepadėjo visokios naudojamos priemo-

Brazilijos Lietuviu Kultūros dr-jos nariai su "Gintaro" 1959 metu 
vykti pas Rio de Janeiro lietuvius.

tracijos .r redakcijos, žurnalas “Ginta
ras" įžengęs j 1960-tus metus, su dvigu
bu 26/27 numeriu sustojo, nieko nepa
sakęs ir neatsisveikinęs su skaitytojais. 
Net ir Kultūros draugija tylomis pralei- 

gražuolėmis, pasiruošę

t
Klemensas Jūra... spaudoje dalyvauja 
nuo 1930 m. įvairiais slapyvardžiais. 
Brazilijoje redagavo laikraštį "Musu 
Dienas", satyros laikrašti "Garnys" ir 
tt.... Neturėdami jokiu daviniu, kokiu

Rio de Janeiro lietuviai aerouoste Santos Dumont laukia atvykstant "Gintaro" gražuoliu.

nės, - "aukso knyga", aukų rinkimas, 
žadamos premijos ir kiti paskatinimai, 
— finansiniai sustiprėti nepagelbėjo. 
Kultūros draugijos viršūnėse, o taip pat 
ir nariu tarpe, kilo bruzdėjimas orieš i ______________________________

GERIAUSIA DOVANA- 
LIETUVIŠKA KNYGA.

IEŠKOMA ŠOFERIO

Nepilnam darbo teikui ieškomas šo
feris - vairuotojas. Pageidaujamas geros 
valios lietuvis, galimai pensininkas, gy
venantis Mookoje ar artimesnėse apylin
kėse. Skambinti 273-03.38.

do jvykj. Spaudos srityje lietuviu kolo
nija liko disfalkuota. Liko tik su vienu 
laikraščiu - "Musu Lietuva". Žurnalas 
"Gintaras", Stasio Vancevičiaus tvarko
mas, kaip ir kiti lietuviški spausdiniai,

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

IEŠKOMA MOTERS
Reikia vienos lietuvės moters prižiū

rėti ligonei lietuvei. Adresas: Rua da 
Graça 927, 2o andar, apt.3, Bom Re
tiro.

laiku laikraštis "Mūsų Dienos" Brazili 
joje buvo leidžiamos, negalėjome apie 
jas duoti žinių mūsų aprašymuose apie 
"Lietuviu Spaudą Brazilijoj". Prašytu
me Gerb. Klemenso Jūros plačiau mus 
nušviesti šiuo reikalu.

C Dra. HELGA HERING 'l
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

. KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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TORONTE, KANADOJE
ŠV. KAZIMIERO 500 METU 
MIRTIES SUKAKTIS (1484-1984)
Religinio pasaulio lietuvių katalikų 
kongreso

PROGRAMA
Rugsėjo 1, šeštadienis
10 v. r. atidarymas (organizacinio 

komiteto pirmininkas dr. 
Juozas Sungaila, Centrinio 
šv. Kazimiero sukakties 
komiteto pirm. Vytautas 
Volertas, vysk. Vincento 
Brizgio invokacija).

10.30 v.r. paskaita "Kazimiero
Šventumas ir lietuviškumas" 
— kun. Prof. Paulius Ra
bikauskas, SJ, iš Gregori- 
nio universiteto Romoje.

11.30 v.r. paskaita "Krikščionybės
ir ateizmo grumtynės mu
sų tautoje" — dr. Juozas 
Girnius, buvęs "Lietuvių 
enciklopedijos", žurnalo 
"Aidai" redaktorius, filo
sofinių studijų ir įvairių 
veikalų autorius iš Bosto
no.
Pietų pertrauka iki 2 v. 
p. p.

2 v.p.p. svarstybos (simpoziumas): 
"Religinė išeivijos jaunimo 
orientacija — kas stiprina 
ir kas silpnina jo tikėji
mą" — vadovė Gabija 
Juozapavičiūtė-Petrauskienė; 
nariai — Laima Gustainy- 
tė-Underienė, Rasa Luko- 
ševičiūtė-Kurienė, dr. Sau
lius Jankauskas, stud. 
Edis Putrimas.

8 v.v. vakaronė — sceninė jau
nimo programa (kazimie- 
rinis montažas, duetas ir 
kt.), pabendravimas jauni
mo ir kitų kongreso da
lyvių.

8 v.v. opera "Dux Magnus" Ry- 
ersono teatre (43 Gerrard 
St.E.). Kompozitorius ir 
dirigentas — Darius La
pinskas, libreto autorius 
— Kazys Bradunas. Smul
kesnė informacija apie 
operą — atskirame leidi-

Antanas Diitkus

UETOVIŲ SPflĮJOB BRnZILIlOJ
Tąsa iš 27 (1866) nr.

KLEMENSO JŪROS . 
"DIEMEDŽIO ŠAKELĖ"

Šiais metais, (1984), lietuvių 
dailiosios literatūros rinkoje, Brazi
lijoje, pasirodė rašytojo, Klemenso 
Juros, naujas poezijos leidinys 
"Diemedžio Sakelė". Knyga, paties 
Autoriaus įrašu (autografu), — 
"Kolegiškos pagarbos ženklui..." — 
gavau. Mano bičiuliškas ačiū.

KLEMENSAS JŪRA 
"Diemedžio šakelė" Autorius

Keletą žodžių iš knygos ir apie 
knygą.

Poezijos leidinys apima 140 psL, 
gražiai apipavidalintas, dailininko 
Pauliaus Jurkaus pieštas viršelis,o 
vidų puošia, žydinčios obelies

Rugsėjo 2, sekmadienis
1.15 v.p.p. pamaldos Sv. Mykolo 

katedroje.
3 v.p.p. opera "Dux Magnus" 

(antras spektaklis) Ryerso- 
no teatre.

7.v.v. pokylis ir kongreso užbai
ga "Royal York" viešbu
tyje. Baigminis rengėjų 
žodis ir kongreso manifes
tas.

spalva, nubaltinta galva, barzdotas 
Autoriaus atvaizdas, kuris daro la
bai gilios praeities jspudj.

.x.x.x.
įžanginėje knygos dalyje (prolo

ge), Poetas, O. Tarrieri mintimis, 
sužadina ir iškelia mumyse gludu- 
męje tunojančius poeto sielos vir
pėjimus:

"Poezijos pulsu nuplevena buvi
mas;

Poezijos pulsu prasideda rytas, 
pasaulis, diena, daina ir naktis;
Poezijos pulsu sužėri... pirmasis 

vilties spindulys".

Tačiau, poetas žėrinčios vilties 
spinduliuose nesuranda patenkinan
čio sielos jausmo, ir toliau bevil-.. 
tiškai tęsia savo kelionę,

"Dainuodamas graudžiai... ilgesio 
dainą, tylos irklais irdamasis per 
sunkiai užmigusią ašarų jurą...",

Bevaizduojant savo valtį "tylos 
irklais ašarų jūroje", poetui atgims
ta gyvenimo pulsas; jis pabunda ir 
pasisako (portugališkai), — kuo jis 
norėtų būti:

"Eu quero ser um vento com 
asas eternas e vivas;
as nuvens geladas;
uma lágrima do inocente;
um sopro de invisível vento..."
Besiblaškydamas šaltųjų Andų 

kalnų vėjų sūkuriuose, juodųjų ju
rų ašarose, rankomis suspaudęs sa
vo gyvenimo kelionės lazdą, pavar
gęs, ilgesio slegiamas, nostalgiškai 
sušunka:

"Ok, laimingas žmogus, kuris 
turi tėvynę,

Tą žemės lopeli — pavadintą 
savu;

Nors menką, pakrypusią gryčią 
šiaudinę,

Kvepėjimą pievų, kušdesj javu".

Bus daugiau

LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIŲ KALBA

nYJe- Organizacinis komitetas

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: 3 7-8958
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Antanas Dulkus
LIETUVIŲ SPAUDI! BRAZILIJOJ

Tąsa iš 32 (1871) nr,

"Diemedžio Sakelės" autorius gė
risi savo tėvyne, ją myli ir ilgisi 
jos. Džiaugiasi tokių žmonių laime, 
kurie turi tėvynę — "tą žemės 
lopelj" ir

"... pavydi visiems kurie jos 
neprarado,

kurie oru tėvynės dar kvėpuoja' 
tyru..."

nes jam ir

"už auksą brangesnis tėvynės 
purvynas

Ir melsvas kūkalis pražydęs 
rugiuos".

Bet bijosi žmonių,
"... kurie nemyli tėvynės, 
o džiaugiasi, kartą, palikę ją 

varguos"..
Tikime, jog nė vienas paabejos 

autoriaus užuomina dėl žmonių, 
kurie, palikę savo tėvynę, jos ne
apkenčia ir džiaugiasi jos vargais.... 
0, vis dėl to jų esama, kurių 
širdys sklidinos neapykantos džiaugs
mu savo tėvynei...

Nesu literatūros meno, o ypač 
poetinėmis formomis išreikštų min
čių, vertintojas, teigiamai ar nei
giamai nagrinėti jų formas bei ap
tarti trukumus. Toli nuo to. Ma
no geismas — parodyti lietuviško 
rašto mylėtojui, kad pas mus, "su
ledėjusioje tyloje", plevena lietuviš
kas buvimas ir, retkarčiais, išdygs
ta šioje dirvoje lietuviškos dieme
džio šakelės... 0 joms prižiūrėti, 
reikia kultūrininkų globos, — mu
sų organizacijų. Juk jų čia turime 
pilna, visokiais pavadinimais ir di
delių užmojų ir darbų reklamomis 
pasipuošusių...

.X.X.X.X.

NEPERIODINIAI IR KITI 
LEIDINIAI

’* laikraščių ir žurnalų, kurie, 
peri otri n ia i, ilgesnį ar trumpesnį lai- 
k<ą, buvo lietuvių leidžiami nuo 
1947 m. iki šių dienų, pasirodę 

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

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

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

yra ir vienkartinių, neperiodinių 
leidinių. Karui pasibaigus, atgimti 
lietuviškam kultūriniam gyvenimui, 
— organizacijoms, mokyklos ir 
spaudai, — buvo sunku. Nors są
lygos jau buvo pagerėjusios, eko
nomiškai lengvesnės, intelektualinių 
pajėgų skaičius padidėjo, tačiau 
spaudos srityje išsijudinti lietuviams 
buvo sunku ir lietuviškas žodis 
skendo užmarštin. Tuo metu stip
riausia lietuvių organizacija buvo 
lietuvių katalikų Bendruomenė, su 
nuosava bažnyčia. Jai ir priklausė 
kelti balsą lietuviškos spaudos rei
kalu. Kita stipri, DULRo ir vietos 
lietuvių pastangomis sukurta lietu
vybės tvirtove, tai buvo Lietuvių 
Sąjunga, bet jai, gyvenant savo 
turto parceliacijos proceso periodą, 
nei galvoti nebuvo kada apie lie
tuvybės nykimo stabdžius prilaiky
ti. Taigi, beliko tik katalikų Ben
druomenei, turtingiausiai tada (o ir 
šiandieną), rimtai atkreipti dėmesį 
j didelę lietuvių kultūrinės pažan
gos tuštumą, kurią sudarė lietuviš
kos spaudos nebuvimas. Tuo keliu 
ir bandė katalikų Bendruomenė 
žengti pirmąjį žingsnį.

1947 met. vasario m., São Pau
lo lietuvių kolonijoje pasirodė hek
tografuotas 14 psl. laikraštis, pava
dintas "šviesa", L.K.S. Juozapo 
Bendruomenės vienkartinis leidinys. 
Prieš karą, tos pačios katalikų 
Bendruomenės ir tuo pačiu vardu, 
buvo leidžiamas savaitinis laikraštis, 
bet karui užėjus, tuo laiku val
džios potvarkiais, sustabdytas. 
(Žiūrėk "M. Lietuva" 1983 m.
1830 nr.). Naujoji "šviesa" buvo 

tęsinys senosios. Kad patraukus 
skaitytojų dėmesį, atpratusj nuo 
lietuviškos spaudos, pirmasis pusla
pis paįvairintas buvo V. Zelinos 
lietuvių bažnyčios nuotrauka, o vi
dujiniuose — Lietuvos vaizdeliai ir 
pavaizduotas 1944 m. subombar- 
duptas Šiaulių miestas, besitrau
kiant vokiečiams iš Lietuvos.

"Šviesos" leidėjai, "Lietuviškos 
spaudos iniciatorių" vardu, prane-' 
ša São Paulo lietuviams apie kata
likų bendruomenės planus, leisti 
lietuvišką laikraštį. Straipsniu "Nau
jais keliais", "Šviesos" leidėjai pa
žymi:

"Beveik po šešerių metų per
traukos "Šviesa" pirmutinė prabilo 
lietuvišku žodžiu j São Paulo lie
tuvių koloniją. Nors spausdinto žo
džio kelias čia yra sunkus, tačiau 
jis yra būtinas... Karo metai nei
giamai paveikė ne tik ekonominį 
mūsų gyvenimą, bet taip pat la
bai neigiamai atsiliepė ir į kultū
ros veiklos pažangą. Šio karo sun
kumus nors ir ne didele dalimi 
teko pajusti ir Brazilijos lietuviams. 
Spauda buvo uždrausta, draugijų 
veikla suvaržyta. Net ir kalban
tiems lietuviškai dažnai buvo daro
ma įvairūs nemalonumai. Džiugu 
pranešti Brazilijos lietuviams, kad 
grupė lietuvių sudarė bendrovę,ku
rios tikslas yra leisti visiems įdo
mų ir naudingą laikraštį... (Leisti 
ne visiems lietuviams, tikrai būtų 

nenaudinga. -AD). Platus specialis
tų rašytojų kadras teiks skaityto
jams apie pasaulinius kultūros ir 
technikos laimėjimus. Teiks plačias 
žinias iš Brazilijos lietuvių gyveni
mo, informuos apie pasaulinę poli
tikos eigą. Poetai ir literatai spaus
dins jame savo kūrybą.

Bus daugiau

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS
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Tąsa iš 33 (1871) nr.

Prityrę 
specialistai stengsis laikraštį išlaiky
ti taip, kad visi jį norėtų pasidė
ti ilgesniam laikui, nes jis bus 
gausiai iliustruotas vaizdais iš tėvy
nės ir iš plačipjo pasaulio. Todėl 
visa lietuviškoji visuomenė, visi tau
rūs lietuviai, kurie myli savo tė
vynę, savo tėvų kalbą ir rūpinasi 
lietuvių tautos ir jos kultūros ver
tybių ugdymu, turi aktyviai prisi
dėti prie naujos, atkurtos spaudos 
darbo, kad toji spauda būtų ta ri
šamąja grandimi, jungianti lietuvius 
j vieną bendrą šeimą ir ieškanti 
to, kas mus suburia, bet neiš- 
sklaido. Laukite tuo tikslu greit 
būsiančių informacijų, kurios su
teiks platesnių žinių../'

Kito kelio nebuvo. Išalkusi 
spausdinto lietuviško žodžio, paža
dėtojo naujo laikraščio, kolonija 
laukė ilgai. Atkurtoji prieškarinė 
"Šviesa" užgęso 1947 m., o laik
raštis pasirodė už metų laiko

Suplemento da "Nossa Lito&nia
V ien1n £áTí s^Llnksma s Lai kr as tis eiv

Amerikos Kontinente
~ Saca s ii)

Mūsų Lietuvos" vardu.
Naujas laikraštis buvo leidžiamas 

ne katalikų Bendruomenės, kaip * 
tai buvo tikėtasi, bet pavienių as
menų suorganizuotos spaudos ben
drovės vardu, kurios pagrindine 
ašimi, o taip pat ir pradėtojo lai
kraščio „Kūnas ir siela", buvo 
Juozas Matelionis, kaip tai iŠsireišC 
kusi yra duktė Maria Matelionytė 
-Tijūnėlis, savo prisiminimuose (šių 

eilučių autoriui) apie lietuvišką 
spaudą,.

Ar "Šviesa", būdama Katalikų 
Bendruomenės leidinys, turėjo kp- 
kj ryšj su pradėtu nauju laikraš
čiu "M. Lietuva", to nepasako nei 
vienas, nei antras. Žinome tik 
tiek, kad "Šviesoje" skelbiami "pri
tyrę spaudos specialistai ir rašyto
jų kadrai kaip tik ir buvo pra
džioje susimetę prie "Mūsų Lietu
vos" informuoti apie technikos lai
mėjimus, pasaulinės kultūros naujie
nas ir Brazilijos lietuvių gyvenimą. 
Specialistų kadras mėgino retkar
čiais savo skaitytojus ir "prajuo
kinti", išleisdami nemokamus laik
raščio priedus. Vienas tokių buvo 
"Linksmas laikraštis Pietų Ameri
kos kontinente", pavadintas "YLA'.'. 
"Važiuojamu" žodžiu, redakcija dė
koja savo skaitytojams, užr gerą ir 
prietielišką "Ylos" priėmimą ir 
džiaugiasi, matydama savo skaityto
jus besijuokiančius...

Nežiūrint dedamų pastangų, 
"linksmo juoko" "Yla" neparodė, 
priešingai — daugiau pykčio. Gal 
būt dėl tos priežasties, kad nesu
gebėjo prajuokinti ne tik Pietų 
Amerikos kontinento, bet nė savo 
"gizelių", antfoj dūriu "Yla" užlū
žo, palikdama savo buvimo ženklą 
lietuviškų spaudos leidinių sąraše.

Seka: Katalikų Bendruomenės 
"Žodis"
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valstybėse. Penki šimtai saleziečių ’ 
misijonierių iš Europos dirba 90-je 
misijų stočių. Saleziečiai Afrikoje 
turi 73 parapijas, 10 amatų mo
kyklų, 22 jaunimo centrus, 8 
bendrabučius, 2 raupsuotųjų kolo
nijas ir t.t.

Tose sparčiai augančiose Afrikos 
misijose jau šešeri metai pluša mū
sų tautietis kun. H. Šulcas. Vieti
nė dvasinė valdžia, pastebėjusi mū
sojo tėvynainio uolumą' bei jo dar
bus, jj paskyrė vadovauti valstybės 
sostinės misijų parapijai. Šalia Kin- 
galio miesto jis pastatė gražią it 
erdvią Šventovę, didelį jaunimo 
ce/itrą, kur vyksta įvairios amatų 
bei auklėjimo pratybos. Ten jis 
įsteigė žemės ūkio ir žūklavimo 
mokyklas, motorinį malūną, duo
dantį pragyvenimą alkstantiems jau
nuoliams.

Šiais metais kun. H. Šulcas 
trims mėnesiams atvyko j Vokieti
ją, Prancūziją, Belgiją ir Italiją 
jieškoti paramos savo pradėtiems 
darbams. Čia jis tų kraštų kalbo
mis sako pamokslus ir susirinki
muose rodo misijose paruoštas 
skaidres. Jis, kaip lietuvis yra dė
kingas visiems savo geradariams 
tautiečiams Europoje, Amerikoje, 
Kanadoje bei Australijoje.

Pažymėtina, kad kun. H. Šulco 
motina daug metų dirbo lietuvių 
saleziečių gimnazijoje Castelnuovo 
Don Bosco, saleziečių centre Fras
cati prie Romos ir lydėjo savo 
sūnų ten, kur jis ilgesnį laiką su
stodavo. Ji dirbo saleziečių virtuvė
se, talkindama ir Brazilijoje, ir Si
cilijoje ir jau keletą kartų ilgesnį 
laiką talkino savo sūnui Afrikoje.

Linkime mūsų tautiečiui misijo- 
nieriui dar ilgai purenti Kristaus 
vynuogyno dirvonus Afrikoje, gar
sinti savosios tėvynės vardą ir sa
vo pasišventusiu darbu tapti tokio 
masto misijonieriumi kaip Massaia, 
Lavigerie, Camboni ir kiti...

K. A. S.
"Tėviškės Žiburiai"

LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIŲ KALBA

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
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spaudos nu- 
išvardinę vi- 
bei žurna- 
pradžios iki 
pilnesnis

eitą 
sus 
lūs 
Ši U

Tąsa iš 34 (1873) nr.
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUO

MENĖS BIULETENIS
ŽODIS

Peržvelgę lietuviškos 
kelią Brazilijoj ir 

išleistus laikraščius 
nuo ju atsiradimo 
dienų ir kad butų 

išėjusių musų spausdinių paveikslas, 
pravartu, o netgi ir būtina yra,pa
minėti veikusių organizacijų išleis
tus biuletenius, kuriuose būdavo 
aprašomi trumpi, tačiau organizaci
joms reikspringi vidujinio gyvenimo 
ir veiklos įvykiai ir tarporganieaci- 
niai santykiai. Buvo organizacijų, 
kurios turėjo savo organus, savo 
minčių reiškėjus, — keido laikraš
čius. Turėjome ir tokių susibūrimų, 
(kaip jų yra net keliolika ir -šian
dieną), kurios tenkindavosi tik 
vienkartiniais biuleteniais savo veik
lai nušviesti ar ypatingus organiza
cijos gyvenimo momentus atžymė
ti. Lietuvių kolonijoje tokių visuo
meninių grupių biuleáenius- turėjo: 
Lietuvių Romos Katalikų Šv. Juo
zapo Bendruomenė, vardu "Žodis" 
ir Lietuvių Sąjungos-Alianęa sociali
nių bei kultūrinių ryšių pranešėja

žodžiuose

šventusi
nuo sa-

"Žodį". Redaktorium būti, pakvies
tas Bendruomenės pirmininko arti
mas draugas, Jonas Antanaitis.

Paskleistame Bendruomenės biule
tenyje, leidėjai pirmuose 
pasisako:

"Nors jau kelis kartus 
šv. J. Bendruomenė yra 
savo sukakčių minėjimus,
vo įsteigimo datos — 17 d. spa
lių mėn. 1931 m. iki šiol, nete
ko aprašyti savo veiklos atskiru 
leidiniu, bei spausdintu žodžiu at
žymėti. Tačiau paskutinių dviejų 
metų pasikeitimai, persiorganizavi
mas ir naujos sąlygos reikalauja, 
kad informacijos apie mus 
būtų, pristatytos spausdintu 
ir iš pirmųjų Šaltinių. To 
siekdama, naujoji L.R.K.šv. 
druomenės Valdyba nutarė 
šį pirmąjį Bendruomenės Žodžio _,zI. . . ....... .... .
numeri. Reikalui ištikus, tęsime šj J^l'au prie )Ų pnsidejo Braz.hjoj

TJETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ5V. JUOZAPO BENDRUOMENES

pačius, 
žodžiu 

tikslo ■
J.Ben- 
išleisti

Z 0 S
Redaguoja - Jonas Actfanaitis 

ne Šio rašinio tikslas gilintis j tas 
priežastis ir jas nagrinėti. Tai or
ganizacijų istorijos sritis, o mums 
rupi tik spauda, jos atsiradimas ir 
reikšmė kolonijoje.

IŠ Kataliku Bendruomenės "Žo
džio" sužinome apie kun. J. Va
laičio pradėtą 1928 m. organizuo
ti LR.K.Šv. J. Bendruomenę, vė
liau, kun. B. Suginto sumanymą 
statyti lietuviams bažnyčią, kuriai, 
o taip pat klebonijai ir mokyklų 
įrengimui, gauta dovanai Bendruo
menės vardu, 9 žemės sklypai 
(2820 kv. metru). Sužinome taip 
pat, kad bažnyčia buvo užbaigta 
ir atidaryta maldoms 1936 met. i r 
kad tu pačiu metu pabaigoje, kun. 
B. Sugintas perleido Bendruomenės 
ir parapijas vadovybę naujai iš 
Lietuvos atvykusiam Run. P. Raga- 
žinskui, kuris lietuviškoje parapijo
je klebonavo iki 1971 m., o jam 
išėjus j pensiją, Vila Zelinos para
pijos reikalus tvarkė iš Romos at
vykę vienuoliai saleziečiai — Pr. 
Gavėnas, St. Šileika ir H. Sulcas.

Leidžia -=- Valdyba
"Sąjunga-Alianęa". Abu neoficialiai 
buvo platinami ne tik nariu, bet 

Nr. 1 1V73 m. Vasario —- Fevereiro 20 d.

ir didesnės visuomenės susibūrimuo- «PALAVRA DA
se. Ypač plačiai ir ilgai sklido 
kolonijoje "Sąjunga-Alianęa", nepe
riodiniai lankęs lietuvius, (virš de
šimties metų), apiamdamas tik vie
tos lietuvių gyvenimo įvairias sri
tis. -

Išleisti biuletenį "Žodį", finansi
niai parėmė V. Zelinos Katalikų 
Bendruomenė, prieš karą leidusi 
laikraštį "Šviesą". Po karo dėl pa
sireiškusių vidujinių nesutarimų ir 
kitų priežasčių, nuo spausdinto pe
riodinio savo minčių reiškėjo atsi
sakė, o Katalikiškos organizacijos 
reikalus nušviesti naudojosi "Mūsų 

vėliau, 
kun,Al.

m. išlei- 
bi uletenj

Lietuvis" paslaugomis, o 
Bendruomenės pirmininko 
Armino pritarimu, 1973 
do parapijos informacinį

Lituana Católica Rčmana dê Są® Josė, R. Inacio, S71 • V. Zelina 
S. Paulo Informaiiiva- sácios Brasil

a 
leidinį ir ateityje".

Iš redakcijos pasakytų pirmųjų 
žodžių, lengvai galima nuvokti,jog 
svarbiausias akstinas katalikų Ben
druomenės "Žodžiui" prabilti vie
šai į savuosius pasekėjus, buvo ne
laukti vidujiniai "sukrėtimai", kaip 
patys vadai pasisako: "Pereitais me
tais (tai buvo 1972 m.) netikėti’ 
įvykiai sukrėtė L.R.K.šv. J.Bendruo
menę ir privertė ją iš naujo prisi
kelti".

Kokie "sukrėtimai" ir 
mai" vertė seniausią ir 
šią lietuvių organizaciją, 
metų veiklos, iŠ "naujo

"pasi keiti- 
skaiti i ngiau- 
po 42

tik 
na- 
ir 
tuo

gyvenant is kun. Martynas 3 a i dy s.
Lietuvių katalikų šv. Juozapo 

Bendruomenės "Žodis" prašneko 
vieną kartą. Supažindinęs B-nės 
rius ir parapijiečius, o taip gi 
kitų kraštų lietuvius atvykusius 
metu į "pasaulio lietuvių kongresą", 
apie iškilusius nesusipratimus tarp 
Bendruomenės ir bažnyčioje dirban
čių lietuvių kunigų, dramatišku to
nu įspėjo visus tikinčiuosius dėl ar
tėjančios, (kažin iš kur?), "nelai
mės ir pavojų". O kad. to išven
gus ir atstumus gręsiančią pabaisą, 
šaukdamas" ... visų sąmoningų lie
tuvių ryžtingos paramos..." — "Žo-

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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KĄ MES TURIME 
DARYTI DĖL LI ETUVOS?

Siūlymai R u d g e Ramose

Rugsėjo 23 Grande ABC ir São 
Paulo lietuviai suėjo j Rudge Ramos 
parapijos bažnyčią pravesti pamaldas 
už Lietuvą Kazimierinių metu proga. 
Suėjo lietuviu apie 350. Buvo ir vieti
niu parapiečiu.

Kun. Pr. Gavėnas per pamokslą pa
brėžė, kad minėjimas ir pamaldos nė
ra tik tuo metu praeinantis dalykas, 
o reikalaujantis ir tam tikro įsiparei
gojimo. Ir priminė, kad bedievėj ko
munistinėj gyvenimo santvarkoj "Die
vo nėra", todėl nėra nei atsakomybės 
jausmo, nei sąžinės, nei tiesos, nei 
kokio nors asmenį saistančio įsiparei
gojimo (viena sako, kita galvoja). Ką 
jie dar tikrai gerbia, tai tik fizinę jė-. 
gą ir viešą pasaulio opiniją: būti įra
šytais j nekenčiamą (bet nenugalimą) 
LKBKroniką, būti perduotais per Va
tikano radiją, paskelbtais pasaulinėj 
spaudoj... O kas duoda daugiau drą
sos tikintiesiems, tai, aišku, gyvas ti
kėjimas, ir žinojimas, kad jie neužmirš
ti — kad kas nors už juos ir su jais 
kovoja ir laisvam pasauly.

Tai ką šiandien galime — ir turime 
— daryti? ~ F

Tuoj pat:
1. Rašyti laišką Popiežiui, išreiš

kiant solidarumą ir liūdesį, kad sovie
tai neleido Jo Šventenybei įkelti ko
jos j Lietuvą pasimelsti prie Sv. Kazi
miero palaikų Vilniuje;

2. Rašyti griežtą protesto laišką 
sovietu valdžiai už tokį begėdišką

LIETUVIU SPAUDA BRAZILIJOJ 

dis" nutilo.
Daug metu prabėgo nuo kataliku 

Bendruomenės pasakyto "Žodžio" 
savo nariams Užviešpatavo lietuviško
je parapijoje ramybė Saleziečiai ap
leido, V. Zeliną, įsikurdami Parque 
da Moóca, V. Zelirios kun. B. Su
ginta pastatytą lietuviams bažnyčią 
perėmė valdyti Kun. J. Šeškevičius. 
Po 7-rių, be spaddos, nebilystės me
tu, staigiai ir netikėtai, pasigirdo 
kolonijoje antras "Žodžio" nume
ris, tik šiuo kartu jau ne kata
liku Bendruomenės, o buvusio re
daktoriaus Jono Antanaičio asme
ninis "Pareiškimas", pavadintas "Pa
siaiškinimu", dėl kurio teks išsi
tarti rašant apie paskutinį Lietu
viu spaudos Brazilijoje aktą — 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj išleis
to. biuletenį "Sąjunga-Alianęa", jo 
paskirtį ir spaudos atliktą misiją.

Seka: "Sąjunga-Alianęa".

MUSŲ LIETUVA
.......Hill I ———I......... „į

sauvaliavimą ju "išlaisvintam" krašte;
3. pasiusti per Vatikano radiją so

lidarumo išraišką kenčiantiems bro- 
liams-sesėms Lietuvoj bei komunisti
nėj tremty.

Kas buvo tuoj pat padaryta.

Artimesniu laiku:
1. Kiekviena organizacija turi steng

tis nors vieną laiškutį j metus parašy
ti lietuviams tremtiniams (tiesiogiai, 
ar per Vatikano radiją). Į metus jau 
susidarytu 16-20 laišku. Galimai nu
siusti ir kokį siuntinėlį.

2. Skatinti lietuviu jaunimą, o taip 
pat ir kitataučius, rašyti j Lietuvą 
(kad ir per Vatikano radiją) solidaru
mo ir padrąsinimo laiškus, ypač to
kiom progom, kaip Kalėdų, Velykų 

Šventės: rašyti Lietuvos jaunimui,trem
tiniams (ML turi adresus);

3. BLB-nė organizuoti rašymą pro
testo atvirlaiškiu sovietu valdžiai 
(kaip kad daroma kitur ir įvairiom 
kalbom): ar tiesiai j Maskvą, ar per 
Sovietu ambasadą Brazilijoj;

4. Visokiais (galimais ir prieina
mais būdais, kaip spauda, radijas, tv, 
lietuviški pasirodymai) priminti ir iš
kelti Lietuvos padėtį sovietu vergijoj.

Betgi politinės ir socialinės veiklos' 
neužtenka. Mes, krikščionys, turim ir 
kitą ginklą (kurį gal permažai verti
nam, ar nevartojam, ar nemokam var
toti) — maldą. Būtina organizuoti 
Maldos kampaniją 
lietuviu ir kitataučiu tarpe. Pavyzdžiui:

— rengiant "maldos dieną už Lie
tuvą" įvairiose vietovėse, ypač šių 
kazimierinių metu bėgyje;

— nusistatant dalyvauti vieną kartą 
savaitėje neprivalomose Mišiose, jas 
aukojant už Lietuvą;

— įsirašant j "gyvojo rožančiaus" 
sąjūdį: 15 asmenų, kuriu kiekvienas 
kalba kasdien vieną rožančiaus paslap
tį;

— organizuojant ar dalyvaujant mė
nesinėj) dienos metu, ar naktį) adora
cijoj, ar nuolatinėj adoracijoj (adora
ção perpétua); • .

— neužmirštant, kad pasninkas, su
sivaldymas, išmalda, sugyvenimas... 
yra taip pat geri darbai, kurie gali bū
ti atlikti ir paaukoti tam pačiam tiks
lui — už Lietuvos išsilaisvinimą iš so
vietu jungo.

Tai ar čia skelbiama nėra kokia... 
revoliucija?

Ne, tik Evangelija.
Juk "jei tavo brolis — kad ir ko

munistas — klysta, perspėk jį".
Ir koks brolis — kokia sesuo esi, 

jei nesistengi savo broliui-sesei — sa
vo tautiečiui — reikale esant padėti?!

Kun. Pranas Gavėnas
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MŪSŲ ŽINIOS
f 

POPIEŽIAUS VARDINĖS
Lapkričio 4 šv. Kazimiero para

pijos dalyviai — tiek lietuviai, 
kiek vietiniai kaimynai — nors 
malda prisiminė Popiežių Joną 
Pauliu H, kurio vardadienis tą 
dieną išpuolė. Ypač mes, lietuviai, 
būsim amžinai dėkingi šiam Po
piežiui, kuris daugiau negu kada 
nors ir negu kas kitas,, visam pa
sauliui iškėlė Lietuvos vardą šv. 
Kazimiero Jubilėjaus proga. Ir pa
tį šv. Kazimierą pristatė tokioj 
istoriniai lietuviškoj Šviesoj, kokioj ■ 
gal net ir patriotiškiausias musu 
istorikas ar pamokslininkas nebū
tų sugebėjęs — ar nebūtu drįsęs 
— pristatyti.

ŽINIOS IŠ RIO
Iš São Paulo j Rio atvyko 

kun. P. Urbaitis, kaip nors vie
nas kunigas lietuvis bei Sao Pau
lo lietuviu atstovas, i p. URŠU
LĖS GAULIENĖS 90-mečio minė
jimą.

Jis pasinaudos Šia proga apka
lėdoti Rio bei artimesniu apylin
kių tautiečius. ,

NAUJAS ANŪKAS
Jonas ir Birutė Bagdžiai džiau

giasi anūku ROGERIO, kuris gi
mė lapkričio 3 d. João XXIII 
ligoninėj. Aišku džiaugiasi taip 
pat ir tėvai Konstancija Kleizaitė 
ir Rogerio Vitorino.
LIETUVIŠKAME RESTORANE

Š.m. Spalių 13 dieną, šeštadie
nį vakare mes du dukra ir žen
tu ir anūke nutarėm ieškoti to 
"Mūsų Lietuvoj" skelbiamo lietu
viško restoranu Vytus kuris randa
si São Caetano, Rua Espirito San
to 118. Nors buvo paskambinta 
iš anksto kad mes atvažiuosime, 
jau buvo mums paruošta virtiniu- 
kų ir kitu valgių. Mus pasitiko 
prie durų, pats šeimininkas Vikto
ras Lukavičius, labau malonus ir 
linksmas, ir mums užstato lietuviš-
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