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LIETUVIŠKU PARAPULĮ METAI IR Jl| VYKDYMAS
Komiteto veiklos informacija

Šie metai, susitarus ALRK Kunigų Vienybei, JAV Lietuvių 
Bendruomenei, Lietuvos Vyčiams, ALK Moterų Sąjungai ir 
ALR Kataliku bei Ateitininkų Federacijoms ir entuziastingai 
pritariant vysk. Vincentui Brizgiui ir Lietuvių Katalikų Tarny
bos vedėjui kun. Kazimierui Pugevičiui, yra paskelbti Lietuviš
kų Parapijų Metais. Tuo norima atkreipti visos — tikinčios ir 
netikinčios — lietuvių visuomenės ypatingą dėmesį j vieną iš 
lietuviškojo išeivijos gyvenimo židinių, kuris turėjo mums ne
paprastos reikšmės praeityje ir kuris dalj šios reikšmės tebėra 
išlaikęs ir gali išlaikyti ir ateityje.

Mes stengiamės ugdyti išeivijos lietuviškąją kultūrą, remti ir 
skatinti visas teigiamąsias mūsų tautos gyvenimo apraiškas. Lie
tuvių katalikų ar protestantų parapija daugelyje mūsų koloni
jų yra pats pagrindinis ar bent labai svarbus mūsų religinio ir 
tautinio gyvenimo centras. Kaip ir kiekvienas gyvas organiz
mas, jis bent retkarčiais yra reikalingas atsinaujinimo ir susti
prinimo. Savaime suprantama, kad per vienerius metus pilnai 
ar net tik ir patenkinamai tai atsiekti ne tiktai nėra lengva,bet 
ir aplamai neįmanoma. Tačiau visiems lietuviams nuoširdžiai 
rūpinantis ir padedant, net ir per vienerius metus gali būti pa
daryta netikrai sėkminga pradžia, bet padėti ir tvirti pagrindai 
tolimesniam šio darbo tęsimui. DEIMANTINĖ PRELATO PIJAUS RAGAŽ1NSKO

Lietuvišku Parapijų Metų atsišaukime buvo numatytas cen
trinis iniciatyvos židinys metų darbams planuoti, derinti ir ska- 
tinti. Tuo vadovaujantis, Clevelande buvo sudarytas koordina- 75-tą gimtadienį.
cinis metų komitetas, kuris jau apsvarstė ir pradėjo vykdyti 
kai kuriuos svarbesniuosius darbus. Buvo paruoštas ir spaudai 
bei radio programoms išsiuntinėtas kreipimasis, kuris pakarto
ja šių metų siekinius, prašo kunigų ir pasauliečių paramos ir ra
gina sudaryti lietuviškų parapijų Metų vykdymo komitetus at
skirose vietovėse. Sis kreipimasis lietuvių bei anglų kalbomis 
buvo taip pat pasiųstas asmeniškai JAV lietuvių parapijų kle
bonams, vienuolijų vyresniesiems bei vyresniosioms ir organi
zacijų dvasios vadams.

Tiesioginis ir pagrindinis Lietuviškų Parapijų Metų vykdy
mas, be abejonės, priklauso vietovių komitetams, kurie geriau
siai žino dažnai be galo įvairias kiekvienos aplinkybės sąlygas 
ir galimybes. Jų darbo sėkmei didelės įtakos turės ir nuolatinis 
visų Lietuviškų Parapijų Metų paskelbimą pasirašiusiųjų orga
nizacijų vadovybių dėmesys. Visos jos jau yra pasižadėjusios 
raginti ne tik savo narius, bet ir visus lietuvius jungtis j savas 
parapijas ir taip pat organizuoti vajus bei minėjimus lietuvių 
parapijų gyvenimui stiprinti. Šiems ir panašiems darbams pa
lengvinti metų koordinacinis komitetas paruošė temų sąrašą 
atskiriems metų mėnesiams ir jau ruošia kiek platesnį idėįų bei 
darbo galimybių rinkinį — informacinį aplanką, kurio pirmoji 
siunta, skirta gegužės — rugsėjo mėnesiams, turėtų būti baigta 
balandžio pabaigoje. Ieškodamas tinkamiausios datos Lietuviš
kų Parapijų Metų kulminaciniam taškui, komitetas taip pat nu
sprendė, kad iškilmingam metų užbaigimui labiausia tikrų atei-
nančių metų Sv. Kazimiero šventė, kovo 4 diena. Tuo kartu 
būtų iškelta ir pabrėžta šio mūsų šventojo reikšmė, ruošiantis 
artėjančiai 500 metų jo mirties sukakčiai .

Vienu iš svarbiausių šių metų įvykių bus ypatingas suvažia
vimas lietuvišku parapijų dabarties rūpesčiams ir ateities gali
mybėms aptarti, kurį, susitarus su vysk. V. Brizgiu bei organi
zacijų vadovybėmis, komitetas planuoja šiam rudeniui. Parapi
jų klebonai, vienuolijų vadovybės bei organizacijų dvasios va
dai, įvairių vietovių komitetų atstovai ir visi parapijų b&i.-mūsų 

(nukelta j 5-tj ~
M.Ma:

SUKAKTIS
Šių metų gegužės 4 dieną prelatas P. Ragažinskas atšventė

Prelatas gimė Pajavonyje, Suvalkijoje. Pradžios mokyklą 
lankė pirmojo pasaulinio karo metu gimtajam bažnytkaimyje. 
Gimnaziją Vilkaviškyje. Mokėsi Vilkaviškio Kunigų Seminari
joje.

1931 metais, birželio 21 dieną įšventintas kunigu. Vikara
vo Liudvinave ir Kalvarijoje pas Prel. Mykolą Krupavičių. Iš 
čia atvyko j São Paulį, Vila Zelinon. Daugelį metų išbuvo šios 
parapijos klebonu. 1959 pakeltas j Prelatus. Keletą metų bu
vo dekanu vietinėje pastoracijoje. Lankė provincijoje gyvenan 
čius lietuvius, teikė jiems dvasinius patarnavimus, kiek pajėgė 
padėjo ir kituose reikaluose.

Po antrojo pasaulinio karo atvykus tremtiniams, rūpinosi 
jais, darbu, butu, dokumentais ir 1.1. Atsikvietė iš Amerikos 
seseles pranciškietes, kartu su jomis statė mokyklą, redagavo 
laikraštį "Šviesą", įsteigė "Mūsų Lietuvą", daug metų ją reda-. 
gavp, administravo, ne kartą prirašė ir kartu su J. Matelioniu, 
Bronium Šukevičium ir Motiejum Tamaliūnu leido. Dirbo Brc 
zilijos Lietuvių Bendruomenėje, Menininkų klube ir visose ka
talikiškose organizacijose.

Prelatas yra Ateitininkų Brazilijoje steigėjas. Lietuvių Są
jungos Garbės narys. Pirmininkavo Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresui rengti komitetui (ne vieną kartą). Rengė parodas, 
organizavo radio valandėles. Atstovavo lietuvius tarptauti
niuose kongresuose ir valdžios įstaigose. Lengviau būtu nusa
kyti, kur Prel. nedalyvavo, negu išvardinti visus darbus, ku-
riuose dalyvavo.

Jubiliatas mėgsta keliauti. Keletą kartų aplankė Argentiną, 
Urugvajų, Jungtines Amerikos Valstybes, Kandą ir kitus kraš
tus. Trejetą kartų buvo nuvažiavęs į Europą Ir aplankė Lietu
vą. Dabar jau yra išėjęs j pensiją, bet yra sveikas ir judrus. Te
išlaikė gyvą darbštumo dvasią, vis talkina pastoracijai pasiek
damas net tolimą Avarė.

Daug Ilgiausių metų ir gausios Viešpaties palaimos mielam 
Prelatui šio garbingo jubiliejaus proga, visų jo draugų, visų ka

lvos tab’^dlhyėsų lietuvių vardu. . k. J. S.
Mažvydo biblioteka
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GEGUŽĖS 13-toįi ir LI ETUVA
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Vargino žmones, iš sküros lupdami, 
Nė jokio daikto namie nelikdami.
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. Gegužės mėnesiui
Iš Lietuvos

ŠVENTOJ! DIEVO GIMDYTOJA

Tas, kurs sutvėrė dangų ir žvaigždes, 
Ir žemės veidą puošti nesiliauja, 
Prie Tavo mylinčios, tyros Širdies 
Pradėjo savo meilės kelią naują.

Tu savo Dievo Motina esi.
Jis Tau mažytes rankutes ištiesia;
Tu m ūsų džiaugsmas žemės liūdesy, 
Iškėlusi pasaulio laimę šviesią.

Gimdytoja Tu Dievo nuostabi, 
Šventoji, Nekalčiausioji Mergele, 
Parodyk mums j savo Sūnų kelią, 
Leisk Jį atrasti Motinos glėby.

' Portugalu kilmės Bostono arkivysku
pas, kardinolas Humberto Medeiros, ra
šydamas balandžio 8 d. lietuviams, juos 
kviečia atnaujinti Lietuvos pasiaukoji
mą Marijai gegužės 13-tąją, "kadangi 
tai Marijos apsireiškimo Fatimoje meti
nė sukaktis".

Ir mes esame dėkingi Jo Eminencijai 
už šj paskatinimą ir kitus, lietuviams 
brangius šio amerikiečiu kardinolo išsi
reiškimus. Tačiau galime pastebėti, kad 
šiai — gegužės 13-tajai — mes turime 
dar tolimesnes istorines šaknis.

Gegužės 13-toji yra Lietuvos pasiau
kojimo Marijai diena

— ne tik, kad gegužės 13-toji prime
na Marijos apsireiškimą Fatimoje 
(1917 m.),

— ir ne tik, kad gegužės 13-tąją 
(1952 m.) Lietuvos vyskupai susirinkę 
Romoje atnaujino Lietuvos paaukoji
mą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai pa
gal pop. Pijaus XII ir Fatimos Marijos 
pageidavimą,

— bet ir dėl to, kad jau 300 su vir
šum metu gegužės 13-toji lietuviams 
yra Marijos Diena.

Buvo baisiai sunkūs Lietuvai ir Len
kijai laikai. Stačiatikiai maskoliai ir ne
ofitai protestantai švedai užpuolė Lie
tuvą ir Lenkiją, žiauriai nusiaubdami 
abi šalis. Vien tik kas liečia Lietuvą: žu
dė, griovė, grobė, degino (Vilnius degė 
7 dienas) ir, net baisu pagalvoti, — bet 
taip parašyta "kantičkose", iš kuriu bu
vo giedama, — virė gyvus kūdikius ir 
vertė motinas juos valgyti. . .

Tūkstančius žmonių j nevalią varė 
Švedas, maskolius kalinius padarė, 
Sunkią koronę visi apturėjo, 
Nekalti žmonės krauju apsiliejo. . .

Ir krūtis piaustė, vaikus išvirdami 
Liepė motinoms ėsti, priversdami. 
Kokius motinos sopulius turėjo, 
Gyvus kaip verdant vaikelius regėjo... 
Lenkijos-Lietuvos karalius Jonas Ka

zimieras, sušaukęs visą diduomenę ir 
saliu atstovus, 1656 m. balandžio 1 d. 
iškilmingai paaukojo savo valdomas že
mes Marijai, o popiežius Aleksandras 
VII tu pačiu metu gegužės 13-tąją sutei
kė Šiluvoje Apsireiškusiajai Lietuvos 
Globėjos titulą ir pavedė Lietuvą Mari
jos globai. (Plg. J. Vaišnora, Marijos 
garbinimas Lietuvoje, psl. 148-150).

Taigi Lietuva.nuo seno Marijos žemė; 
ir gegužės 13-toji — jau virš 300 metu 
Marijos, Lietuvos Globėjos, diena.

Šia proga reikia kiekvienam lietuviui, 
viešai ar privačiai, atnaujinti savo ir Lie
tuvos pasiaukojimą Svč. Marijai.

K. Pr. Gavėnas

ŠVENTKELIONĖ Į APARECIDA
Metinė Sventkelionė j Aparecida do 

Norte šiemet rengiama birželio (junho) 
6 dieną.

Esant šiemet ypatingiems lietuviš
kiems "Marijos Metams", kaip pasiruo
šimas artimam šv. Kazimiero Jubiliejui 
(1484-1984), pravartu, kad lietuviu 
maldininku skaičius būtu gausesnis ir 
galėtu turėti progos prisistatyti kaip 
reikšmingas vienetas. Todėl visi, kas tik 
gali, yra kviečiami pasiruošti ir dalyvau
ti šioj šventkelionėj (kuri čia niekieno 
nekliudoma, kaip kad yra Lietuvoj).

Kelionės bilietu pardavimą ir visus 
techninius reikalus tvarko Šv. Juozapo 

_ Vyru Brolija (p-kas Antanas Rudys, 
H Brazilijos Madona vi Stančikait telef. 216-7880).
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Tu savo Sūnų Dievą melsk už mus, 
Tegu! Jis valdo musu ūkimus.

IŠMINTIES SOSTE

Tas, kurs nustatė ribą vandenynu, 
Lauku leliją aprengė puošniai — 
Kelius išvedęs nuostabius žvaigždynu, 
Ant Tavo keliu ilsisi švelniai.

Tu Jo minties stebuklas nuostabiausias, 
Didi gelmė Aukščiausio paslapčių. 
Tiesos keliu ilgai ieškojęs, klausęs, 
Tavy radau, ko taip ilgai geidžiu.

Tavy viltis dorybės ištvermingos, 
Visa malonė kelio ir tiesos.
O Tavo rankos geros ir meilingos 
Mums skleidžia grožį dieviškos šviesos.

Marija, Soste Dievo Išminties, 
Tu melsk už mus, suteik šventos vilties.
ir—rane:
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Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
----- ------------------„-------------------- ADVOGADOS ---------------------------------------------

IrwQfftárito, Desquitfe, Dfvcmcjo,
Processo Crime, Processo Trabalhistsų Etc.

Rua 15 de Novembro, 244-4 and. - Conj. 9 • Few: 37-8958
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DR. JONAS NICtPORCIUKÃS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone .273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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AUKŠTYN 
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

REIKIA GANYTOJŲ

Kristus prisikėlė iš numirusių. Tai di
džioji Velykinė Naujiena ir krikščioniui 
džiaugsmo šaltinis.

Betgi, jei Kristus mirė, kas nors jj.. . 
numarino. Štai antras tos pačios didžios 
Naujienos lapas, reikalaujantis taip pat 
rimto susimastymo.

I. "J ü s j j nužudėte"
Šį antra tos Naujienos (Evangelijos) 

puslapį, o taip pat ir konkrečia, nors 
liūdna, mūsų padėtį, drąsiai ir aiškiai 
pristato pirmasis popiežius, šv. Petras: 
"Jus, judėjiečiai bei visi Izraelio vyrai... 
klausykite, ka pasakysiu: Jėzų Nazarie
tį. . . jūs nedorėlių rankomis nužudėte, 
prikaldami prie kryžiaus" (ApD 2,14 
ss).

"Tačiau (ir vėl primena mūsų kaltę) 
Dievas padarė Viešpačiu ir Mesijų ta Jė
zų, kurį jūs nukryžiavote".

Ar aš tvirtai tikiu, kad Jis, Kristus, 
"dėl mūsų, žmonių . . buvo prikaltas 
prie kryžiaus, nukankintas ir palaido
tas"? (Credo),

Ar aš tvirtai tikiu, kad Kristus mirė 
už mane, dėl manęs. .. "kad aš gyven
čiau"?

Ar esu įsitikinęs, kad nėra kito kelio 
j amžinąja laimę, kaip tik Jis, Kristus? 
("Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas" — 
Jo 14,6)*

II. Ta i ką daryti?

MŪSŲ LIETUVA
.................................................................. . ■■ ■■■■■■

Atsiversti nereiškia vien tik tam tik-. 
rę valandėlę "apgailėti" praėjusį nuodė
minga gyvenimą bei šį ar kitę "nuklydi
mą" nuo Dievo įsakymų;

atsiversti taip pat nereiškia tik atlik
ti išpažintį "nors viena karta metuose" 
(ar kad ir dažniau), bet nepakeičiant, 
nors rimtu pasiryžimu, savo gyvenimo;

atsiversti reiškia ryžtis nuolat kreip
ti savo gyvenimą j Kristų Bažnyčios ro
domu keliu ir būdu.

- "Kiekvienas tepasi krikštija..."
Krikštas — tai vienas iš Kristaus rei

kalavimų (plg. Mt 28, 19; Mk 16,16).
Sekant šiuo Kristaus reikalavimu, 

nuo pat Bažnyčios pradžios yra krikšti- 
lami ir kūdikiai.

Krikšto atidėjimas yra nukrypimas 
nuo tradicinės Bažnyčios praktikos.

— "Gausite Šventosios Dvasios dova- 
nę .

Aš jau seniai pakrikštytas. Per krikš
tą gavau "naują malonės gyvybę" — 
tapau Dievo sūnumi, Svč. Trejybės bu
veine, "Kristaus, kunigo, pranašo ir ka
raliaus, nariu".

Ar manyje auga ir bręsta šio taip kil
naus pašaukimo supratimas ir įgyvendi
nimas?
III.Su ganytoju

"Jūs buvote tarsi paklydusios avys, 
o dabar sugrįžote pas savo sielų ganyto
ją" (1 Pt 2,25).

Krikščionis pasaulyje (ir Bažnyčioj) 
neturi būti "be ganytojo", tarsi pakly
dusi avis be piemens, nežinodamas ką 
sekti, ko klausyti.

Šiandien, deja, daug visokių balsų, vi
sokių "mokytojų", visokių "pranašų" 
ir "ganytojų".

Jau pats Kristus pastebėjo ir perspė
jo, kad buvo (ir bus) ne tik gerų "gany
tojų", o ir "samdinys", ir "vagis bei 
plėšikas" (Jo 10, 1 ss).

"Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, 
naikinti". Tai kas išveda iš "kaimenės"

Bažnyčios — ir tiesaus kelio.
Kaip atpažinti "ganytoją" nuo "va

gies ir žudiko"?
Geras ganytojas veda Bažnyčios nu

rodytu keliu:

3
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jis yra panašus Kristui; o "Kristus 
kentėjo už jus"; taigi jis neieško savo 
naudos, o aukojasi už kitus.

Mums reikia gerų ganytojų? Betgi 
juos reikia ir užsipelnyti. Ar bent pra
šyti Viešpaties, kad Jis tokių mums 
duotų.

Ar negalėtume šiuos, ar panašius, 
atodūsius, padaryti kasdiene savo mal
da? :

— Kad mūsų vaikai augtų tikram 
krikščioniškam tikėjime, duok mums, 
Viešpatie, kunigų!

— Kad mūsų jaunimas rastų reikalin
gų dvasios vadų savo jaunystei,duok 
mums, Viešpatie, jaunų ir gerų kunigų!

— Kad mūsų seneliai rastų paguodos 
savo senatvėj, ligoj ir mirties valandą, 
duok mums, Viešpatie, gerų ir šventų 
lietuvių kunigui

— Kad mūsų lietuviškos šeimos, orga
nizacijos ir parapijos galėtų ne tik išsk 
laikyti, bet ir nuolat augti bei tvirtėti 
religiniai tautinėj dvasioj, sužadi n k, Vieš
patie, naujų pašaukimų ir iš mūsų jauni
mo tarpo!

— Kad galėtume prisidėti prie tikėji
mo išsilaikymo ir Bažnyčios klestėjimo 
ir mūsų Tėvynėj Lietuvoj, sužadink, 
Viešpatie, misionierių Lietuvai ir iš mū
sų kolonijos! . . .

"Tai ką mums daryti? " — klausė 
Petro jo klausytojai.

Paties Kristaus pastatytas Ganytojas 
ir jo duotu autoritetu apaštalas Petras 
atsako ir nurodo:

- "Atsiverskite..."

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

AR JAU TURITE JSIGIJUIAS JU05FELES?
L. K.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

D A U D DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ — Senų ir naujų dainų rinkinys

GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai

ŽAVINGOS NAKTYS — Visų mėgiama šokiŲ muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338
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KultCtrinė oniKa
P. Daugintis

JO POEZIJA IR GYVENIMAS KLEMENSAS JŪRA
Ką tik išėjo iš spaudos musų rašyto

jo ir poeto KLEMENSO JŪROS nauja 
knyga. Prieš keletą'metų skaitėme jo re
daguotas, rašytas knygas apie a.a. kuni
gą Zenoną Ignatavičių — "Monsinjoras" 
ir "Praeitis kalba". Šj kartą po daugel 
metų išspausdino naują savo poezijos 
knygą KAUBURĖLIAI — Eilė
raščiai, 1945 - 1981, São Paulo, 152 
psl.

[domi ir graži ta knyga. Joje yra 76 
ilgoki eilėraščiai. Kai kurios jos poemos, 
baladės net po 4 puslapius. Ji suskirsty
ta j 6 gana vienodo dydžio skyrelius. 
Tik pirmasis skyrius — Nostalgijos ke
liais — 35 puslapių.

Tai lyrikos knyga — poezija, išsakan
ti autoriaus gyvenimą. 0 jo pergyveni
mai labai platūs ir gilūs — apima asme
ninius, šeimyninius, religinius, tautinius 
ir tarptautinius dalykus. Vieni jų išsaky
ti silpnesniais, kiti išdainuoti gerais, kar
tais net puikiais eilėraščiais.

Taip pvz. apie tėvynę Lietuvą dainuo
ja:
Lenkiuos pries Tavo šventą vardą 
Pilnoj nostalgijos dainoj, 
Kai menu Vyčio šveitru kardą 
Garbingu amžių tolumoj.

(Tavo vardas, 12 psl.)
Gražus eilėraštis yra ilga poema "Žo

dis" (15 psl.):
Tu — vergas — įnamis net savo žemėje. 
Senosios Aisti jos gražiausia puošmena. 
Vėl Tave niekina, 
Slopina, skriaudžia, tildo, tremia. . . 
Vargų ir priespaudos užlieja lavina. 
Išstžadam gėdingai Tavęs, gimtasis Žodį... 
Ir dairomės svetur — tautos šviesuoliai...

Yra nuotaikingų, gerų eilėraščių iš 
autoriaus asmeninių pergyvenimų: 
kaip eilėraštis "Tu nematei" (37 psl.):
Tu nematei manęs pareinant girto, 
Apsvaigusio pavasario žiedų kvapais... 
Kada gegutė juoku nuo kojų virto, 
Krykštė pakluonėse linksmi maži vaikai.

Medum varvėjo anas gegužio rytas, 
Purienom kaišėsi Aptakas ir laukai...

Vieni geriausių jo eilėraščių yra iš 
šeimos gyvenimo (beje jdomu, kad šio
je knygoje nėra erotinės meilės dainų), 
kaip eilės Senelei, Aš menu (apie moti
ną), Karalaitė, Tau ir man (apie žmoną), 
Živilei (dukrai), Broliui; pvz. eilėraštis 
"Aš nebūsiu ramus" (107 psl.):
KatpėdėHų geltonų svaigiame mirgėjime, 
Rugiagėlės melsvame žiedelyje svyruosiu.. 
Pamiškės tylumoj, aukštos palmės čežė

jime
Ir žiogelio maldoj ir nakties budė[ime

Vis raminsiu tave ir vis guostu - 
Ir nebūsiu ramus.

Šiame rinkinyje turi poetas įdėjęs ir 
keletą religinių eilėraščių ar šiaip kreipi
mosi posmelių j Dievą ir šventuosius. 
Tai eilėraščiai Gegužės Madonai, Baltų
jų lelijų princui (Šv. Kazimierui), Ver
bų sekmadienio malda, Requiem; ypač 
gilus, stiprus "De profundis (71 psl.):
Nesupranta to protas giliausias, 
Geniali išmintis;
Tik širdy, tik širdy Tave jaučiam— 
Tu buvai. Tu esi.

Tu esi upelio čiurlenime,
Ir lelijos žiede baltam. . .
Poetas Kl. Jūra yra linkęs j protavi

mą, taip pat ir susimąstymą apie di
džiuosius klausimus. Tai jaučiama dau
gelyje jo eilių. Kai kurios jų vien tam 
skirtos, kaip Laikas, Negrjžimo laivai, 
Laikinumas. . .

Kiti jo susimąstymai išsilieja stipriais 
jausmais, daug sakančiais žodžiais, stip
rią nuotaiką sukeliančiais vaizdais. Ke
letas tokių eilėraščių iškyla j universa
lią plotmę. Tai "Dainuok, juodasis gita

riste, dainuok... Paniekintos, sumintos 
rasės vargą išdainuok" (Harlem, 86 psl.); 
taip pat eilėraštis "Laisvės didvyriams" 
(Romui Kalantai ir Jan Palach — 57 
psl.);

O jų šauksmas skardėja per pasaulio 
. šalis,
Giliai skverbias j širdį, net pro Krem

liaus duris:
— Laisvės Lietuvai! Laisvės Čekį ja i!
— Laisvės nukankintoms tautoms.
— Suniekintam žmogui, kurio niekas 

neužstos.
Tokio, ar dar net stipresnio pajėgu 

mo yra ir poema "Vergų kelias" (50 
psl.):
Už Uralo ledinių kalnynų,
Kraują stingdančių speigo audrų, 
Plačiais tyrais, pelkėm, smiltynais 
Karavanai keliauja vergų, . .

O ledinės mirties autostrados 
Nusities kontinentais visais. 
Iškeliausim per šaltį ir badą — 
Karavanais vergų ištisais. (bus daugjau)
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NEPAMIRŠKIME 
LIETUVOS HEROJŲ

ALGIRDAS GUSTAITIS
Visi lietuviai žino Romą Kalantą 

kuris 1972 m. gegužės n ėn. 14 d. 
susidegino Kaune netoli Valstybinio 
teatro rūmų, šaukdamas LAISVĖS 
LIETUVAI!

Toji vieta dabar šventenybė ge 
riems lietuviams, kaip ir palaidoji
mo vieta Rom«ainiuose, kiek toliau 
nuo Kauno. Romo Kalantos pagerbi* 
mui Lithuanian National Foundation 
Inc., Brooklyn, N. Y. , 1977 m. išlei 
do anglų kalba leidinėlį antrašte 
FLAMES FOR FREEDOM. Autoriu
mi pasirašė Joseph Bole\ I

Kitokios redakciios yra Vy- 
tauto Alanto parengta knygutė apie 
Romą Kalantą, 197b m. išleista”ViF 
ties” Clevelande. Yra nuotraukų , 
paveikslų, dailininkų kūrinių apie 
R. Kalantą, poezijos, pasisakymų, 
spaudos ištraukų. Leidinėlis 116 ps. 
Minėtoje knygutėje yra toksai saki
nys:

” J. Jurašo žodžiais, po Kalanto 
dar susideginę 11 žmonių”.

Tuo laiku okupuotoje Lietuvoje gy
venusio lietuvio kultūrininko žodžiai 
manytina, yra teisingi. Reiktų žino
ti, kas buvo tie žmonės, kodėl jie 
susidegino? Ar visi žuvo protestuo
dami prieš Sovietų Rusijos okupa
ciją, kruvinai slegiančią jų mylimą 
tėvynę Lietuvą? Jų vardai, pavar
dės, datos, nuotraukos.

Kas žino apie tuos lietuvių hero
jus? Nors aš manau, kad tai jau 
labai per daug aukų. Nereikia save 
deginti, prieš tai pomirtiniam išny
kimui nepaleidus aršių rusų ir lie
tuvių tautos priešų. Lai lietuviai bū

MUSU LIETUVA

na gyvi, lai rusai miršta! Tokiu pa 
grindų kovėsi ir žuvo lietuviai par 
tizanai paskutinės sovietų okupaci - 
los metais. Reikia surasti progų ri 
sus ar kalmukus ( jei jie talkina 
rusams), ar kitus nudėti. Gali atsi
rasti puikių progų Afganistane. Ir 
1.1. Lietuvių partizanai nevengė kat 
tis vienas prieš dešimt. Mirti nenv 
trenkus nei vieno lietuvių tautos 
priešo, vien idealizmo ugnyje, - 
ne, to nereikia. Lietuvių gyvybės / 
per daug brangios, gerų lietuvių 
per mažai, kad kristų vien tik su 
kilniais žodžiais širdyse ir lūpose

Nežiūrint o, aš gerbiu tuos su
sideginusius ir juos laikau vertais 
gyvųjų lietuvių pagarbos. Romas 
Kalanta buvo pradininkas, išskirti-

5
nas atvejis, herojus. Ar tą jo mir 
tį kiti ne per lengvai pasirinko iš 
nykimui ugnies kankynėse?

LAISVOJI LIETUVA 

DĖMES! Oi

NAUJŲ PRENUMERATŲ KONKUR
SAS-VAJUS

1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba skelbia lietuviškiems patrioti
niams laikraščiams bei žurnalams nau
jų prenumeratų rinkimo konkursą — 
vajų Pietų Amerikoje. Konkurso mece
natu yra kun. dr. Juozas Prunskis,tam 
tikslui paskyręs 1.000 dol.

2. Konkursas prasideda 1982 m. ge
gužes 1 d. ir baigiasi rugsėjo 1 d.

3. Konkurse gali dalyvauti visi Pie
tų Amerikoje gyvenantys lietuviai.

4. Terminui pasibaigus, konkurso 
dalyvis gauna iš laikraščių ir žurnalų 
leidėjų liudijimą apie jo surinktas nau
jas prenumeratas. Šiuos liudijimus jis 
persiunčia savo krašto Lietuvių Ben
druomenės arba jai atstovaujančios or
ganizacijos valdybai ne vėliau spalio 
mėn. 1 d.

5. Kraštų valdybos visus gautus duo
menis pasiunčia PLB Valdybai iki lap
kričio mėn. 1 d. PLB Valdyba paskel
bia konkurso laimėtojus ne vėliau 
gruodžio 1 d.

6. Konkurse yra skiriamos trys pre
mijos: pirmoji premija — 350 dol., 
antroji — 250 dol. ir trečioji — 150 dol.

7. Laikraštis ar žurnalas, kuriam 
konkurso metu buvo surinkta daugiau
siai naujų prenumeratų, gauna 250 dol.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS METAI

dvasinio gyvenimo stiprinimu susirūpinę lietuviai šiame suva
žiavime galės pasidalinti jau pradėto darbo patirtimi ir iškelti 
naujų, konkrečių minčių.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė šiais metais švenčia savo 
trisdešimtmečio .sukaktį. Dažnai musų spaudoje matome Vil
niaus Katedrą ir skaitome ją viso pasaulio lietuviškų bažnyčių 
Motina, [domiu sutapimu kaip tik šiais metais sukanka ir 30 
metų, kai (1952) sovietų valdžios įsakymu buvo nuimtos trys 
katedrą puošusios šventųjų statulos.

Tai nebuvo "atsitiktinė nelaimė", bet okupanto rūpestin
gai apskaičiuotas smūgis j kiekvieno lietuvio širdį, pasibaigęs 
visišku Katedros išniekinimu ketvertu metų vėliau, kada ji bu
vo paversta j "komunistinės kultūros centrą". Mūsų sąmonin
gas ir išradingas dėmesys savosioms parapijoms išeivijoje taip 
pat neturėtų būti "tik praeinantis atsitiktinumas". Jis kartu 
yra ir neatskiriama visos lietuvių tautos dabartinės kovos da
lis už pilną tautinę ir religinę mūsų gimtojo krašto laisvę.

Lietuviškų Parapijų Metų Komitetas

P.S. Paruošta pagal komiteto pranešimą JAV LB antrajam visuoti
niam suvažiavimui Detroite, 1982.IV. 17.

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ METŲ TEMOS
Palengvinti vietinį ir asmeninį Lietuviškų Parapijų Metų pla

navimą, Metų koordinacinis komitetas siūlo šias temas:
Metų tema: Lietuviška parapija — mūsų religiniai ir tautiniai 
namai.
Temos atskiriems mėnesiams:

1. Gegužis: Lietuviška Parapija Kristaus Bažnyčioje.
2. Birželis: Lietuviška parapija ir lietuvis kunigas.
3. Liepa-rugpiūtis: Mano (tėvų, senelių, giminių) parapija 

Lietuvoje.
4. Rugsėjis: Jaunimas — lietuviškos parapijps širdis.
5. Spalis: Lietuviška parapija — dvasinio gyvenimo židinys,
6. Lapkritis: Lietuviškų parapijų praeitis — mūsų dabarties 

dalis.
7. Gruodis: Lietuviška parapija ir lietuviška šeima.
8. Sausis: Lietuviška parapija Dievo globoje.
9. Vasaris: Meilė lietuviškai parapijai — meilė tautai.

10. Kovas: Lietuviška parapija ir aš.
Siūloma Lietuviškų Parapijų Metus iškilmingai užbaigti Šv. 

Mišiomis ar pamaldomis ateinančių metų Šv. Kazimiero šven
tėje, kovo 4 dieną.

Lietuviškų Parapijų Metų Komitetas
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COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DA BLJS

V18 OLIMPÍADA DOS EMIGRANTES
Por um mundo de paz e pelo 
maior entendimento entre os 
povos.

PROGRAMA DE ABERTURA:
Data: 14 de maio de 1982 às 20 horas.
Local: Ginásio Poliesportivo de Ibirapuera 

R. Abilio Soares — Ibirapuera
Desenvolvimento do programa:

Entrada das Delegações
Chegada da mais alta autoridade 
Hasteamento das Bandeiras
Saudação — Abertura da Olimpíada 
Acendimento da Pira Olímpica 
Desfile
Competição de ginastica olímpica.

PROGRAMA DAS COMPETIÇÕES ESPOR
TIVAS com a participação da Lituânia.
FUTEBOL:
Data: 15/5/82 às 8 hs.
Local: Cidade Universitária

LITUÂNIA X IUGOSLÁVIA
BASQUETEBOL:
Data: 18/5/82 às 20 hs.
Local: Rua Sto. Américo. 350 — Jardim 

Colombo (Morumbi)
LITUÂNIA X LIBANO

FUTEBOL DE SALÃO:
Data: 15/5/82, às 14 hs.
Local: Clube Armênio

R. Ascendino Reis, 1450 — Ibirapuera
LITUÂNIA X IUGOSLÁVIA

HANDEBOL:
Data 22/5/82 às 20 hs.
Local: Colégio Sto. Américo — Rua Sto. Amé

rico, 350 Jardim Colombo (Morumbi)
LITUÂNIA X SÍRIA
Nota: — Os jogos acima são eliminatórios. 

Se a Lituânia vencer o primeiro 
jogo, na próxima semana publica
remos os jogos em prosseguimento.

INFORMATIVO 
DA 

JUVENTUDE

ATLETISMO:
Início: Dia 29/5/82 às 14 hs.
Local: Conjunto Vaz Guimarães

R. Abilio Soares — Ibirapuera 
Atletas inscritos: José Carlos Silizauskas e 

Walter Žukas
CICLISMO:
Data: 27/5/82 às 9 hs.
Local: Interlagos
Atletas inscritos: Claudio Butkus e Pedro Pe

tro kas
JUDÔ:
Local: Ginásio do Pacaembú 
Data: 30/5/82 às 9 hs.
Atleta Inscrito: Eduardo Sabonavaitis
TÊNIS DE MESA:
Data: 18/5/82 às 19,30 hs.
Local: S. E. Palmeiras, Rua Turiaçú, Agua Bran

ca
Inscritos pela Lituânia: Vladas Godliauskas e 

Mário Sergio Eimantas
XADREZ:
Data: 16/5/82 às 15 hs. Prossegue dias 17,18 

e 19/5 às 20 hs.
Local: Clube do xadrez — Rua Araujo, 154 
Inscritos pela Lituânia: Kęstutis Sipavičius,

Leonid Medveder e Arnaldo Klišys.
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA 

Vitor Tumas
Diretor de Esportes

VENHA TORCER CONOSCO

REUNIÃO E CONVOCAÇÃO

Foi realizada, no último sábado, dia 8/5, 
reunião da Valdyba da BLJS e dos represen
tantes das Comissões.

Nesta reunião foi oficializada a saída da 
Srta. Sandra Saldys da Vice-presidência da 
BLJS, sendo indicado pela Diretoria o nome 
de Roberto Saldys para substituí-la. Com isso 
fica em aberto o cargo de Diretor de Cultura 
ocupado até aquela data por Roberto Saldys, 
cargo este que será preenchido por uma das 
integrantes da Comissão de Cultura, cujo no
me será escolhido na próxima reunião, a reali
zar-se dia 19/6 às 16 horas na Rua Juatindiba.

Uma das conclusões dessa reunião foi a ne
cessidade, entre outras coisas, de uma integra
ção maior entre os dirigentes de grupos, e as
sim estamos convocando: Sílvania, do grupo 
RŪTELĖ, Silvia, do NEMUNAS; Cristina, do

NR. 18 (1758) 1982.V.13
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VOLUNGE, Roberto, dos ATEITININKAI 
C. Butkus dos SKAUTAI. Lúcia do GINTA
RAS e Hercules do grupo de RELIGIÃO para 
a reunião do dia 16/5 às 15 horas na Ramovė 
Contamos com a participação de todos para 
que através do esforço conjunto nossos objeti
vos sejam atingidos.

Registramos aqui o agradecimento a todos 
que participaram da reunião do dia 8.

BLJS

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 
• DECORAIS

O Coral VOLUNGĖ, jâ está terminan
do os preparativos para participar do 
VI Festival Internacional de Corais,que 
será realizado no próximo dia 29, no 
teatro da Sociedade Brasileira de Cultu
ra Japonesa, sito à Rua São Joaquim 
n° 381 — Liberdade.

A abertura do festival será às 19:00 
hs, com a participação dos corais do 
Japão, Polonia, Israel, Ucrânia, Coréia; 
Alemanha, Armenia, Hungria, Líbano, 
Brasil e Lituânia.

Os interessados em assistir ao progra
ma, poderão solicitar os convites que 
são gratuitos, com os integrantes do 
Coral Volungė, a partir do próximo dia 
17.

ESCOTEIROS COMEMORAM O DIA DE 
SÃO JORGE

Realizou-se na Reserva Ecológica do Alto 
Tietê, nos dias 23,24 e 25 de abril, um acam
pamento promovido pela UEB — União de 
Escoteiros do Brasil. 0 acampamento deu-se 
devido à comemoração do dia de São Jorge 
(23/4) padroeiro mundial dos escoteiros.con- 
tando com a participação de cerca de 150 jo
vens.

Os escoteiros tiveram um fim de semana 
bastante movimentado, preparando sua pró
pria comida na fogueira, fazendo trabalhos 
manuais como mesas, bancos etc.

Os meninos do Grupo Palanga estiveram 
presentes e disseram que o acampamento foi 
bastante exaustivo, porém, valeu a pena pois 
tiveram chance de aprender novas atividades 
para acampamentos.

A direção geral do acampamento, esteve 
a cargo do Comissário Distrital da UEB 
Sr. João Bosco.

O Grupo Palanga espera poder participar 
de futuras atividades conjuntas com a UEB. 
BAILE DOS CARAS E COROAS

No próximo dia 15, será realizado 
o Baile dos Caras e Coroas, na Rua Ju 
atindiba, 28, promovido pelo Grupo 
Palanga. O baile promete muito, segun 
do seus organizadores, contando com 
músicas da jovem e da velha guarda,vi
sando agradar a contento, todos os pre
sentes. O traje é social e o preço dos 
convites é de Cr$.300,00.

HUMOR "^2,
A televisão nunca substituirá corretamente 

o nosso jornal - ninguém é capaz de matar 
uma mosca com ela.
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Svei kiliame
Prakilniajam

PreL PIJUI HAGAŽ8NSKU8 
švenčiančiam deimantinj amžiaus jubiliejų 
sveikatos ir gausios Aukščiausiojo palaimos 
linki

Brazilijos Lietuviu Kunigų Vienybė

25-metis

Š.m. gegužės 9 dieną, Sv. Kazimiero 
parapijos koplyčioje, Antonio Azevedo 
de Bittencourt ir Paulina Azevedo de 
Bittencourt Lašinskaitė, su padėkos Mi- 
šiomis ir atnaujintos ištikimybės prie
saika, gražiai paminėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25-metj.

Antroji minėjimo dalis įvyko "jauna
vedžiu" namuose, Diadema priemiesty
je, dalyvaujant Lašinsku — Jociu gimi
niškom šeimom bei kitiem artimesniem.

Ta pačia proga buvo pašventinti An
tano ir Paulinos namai, kur kartu gyve
na dvi dukros ir sūnus Markus bei mo
čiutė Elzbieta Lašinskienė.

Bažnyčioje ir namuose religinę pa
slaugę atliko kun. Petras Urbaitis.

Paminėtina, kad žentas Antanas,lais
vas nuo darbo sekmadieniais, iš Diade
mos j Mookę, virš 20 km. nuotoliu at
veži na močiutę Elzbietę j lietuviškas 
pamaldas.

KAŽKAS PASIKEITĖ
Kas rinko aukas bent vienę kartę, 

kuriam nors reikalui, tas žino, kad tai 
nelengvas darbas. Paprašius aukos, daž
nai tenka išklausyti įvairiausiu kaltini
mu ir priekaištu. Turi išklausyti, nepa
sipriešinti ir bent tylėjimu pritarti, ki
taip vietoj aukos gausi barti.

Nuostabiausia, kad tie priekaištai ne
turi nieko bendro nė su rinkėju, nė su 
reikalu, kuriam renkama. Kartojasi to 
pasakos ėriuko istorija, kuris šimtę met
ru pavandeniui stovėdamas sudrumstė 
vilkui vandenį. "O jei ne tu, tai tavo tė
vas, ar kas nors iš protėviu"' O kaltas 
vistiek tu.

Taip rinkėjas atsiima už kaltes, ku
rias padarė ar nepadarė. Visi kada nors 
kolonijoje dirbę kunigai ar kiti veikėjai, 
bet kuri gyva ar jau mirusi organizacija.

XBRICA DE GUARDA - CHUVA
Guarda Chuvas de todos os tipos. :para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor'Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasU04 - V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Ir už tai kę parašė, rašė ar neparašė, ka
da nors kolonijoje ėję laikraščiai. Taip 
rodos, kas nors ir laukė, kad tik papra
šytum, ir galėtu visas kaltes, kaip pa- 
mažgas, ant tavo vargšės galvos išlieti.

Tačiau paskutiniu metu, atrodo,kad 
kolonijoje kažkas pasikeitė. Ir pasikei
tė gerojon pusėn. Visos didesnės aukos 
Lituanikos koplyčiai atėjo ne tik be pa
barimu, bet ir be asmeniško prašymo. 
Juk taip tikrai geriau ir teisingiau. Jei 
galime kam nors paaukoti, kam laukti, 
kol paprašys, kam barti prašantįjį? Ge
riau įteikti savo aukę su giedra širdimi. 
■"Nes Dievas myli, linksmą davėją".’

AUKOS LITUANIKOS KOPLYČIAI
Cr$.30.000,00 

20.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
.1.000,00

L.K.Moterų Draugija 
Jonas Šermukšnis 
Aleksas Vinkšnaitis 
Kun. F. Jokubauskas 
Balys Tūbelis 
Eduardo Pažėra 
Laburdienė 
Jakutienė 
A. Baltaduonienė 
O. Sinkevičienė

VI IMIGRANTU KULTŪRINĖ

Nuo 4 iki 13 Birželio 1982 m. Bienal Rūmuose, Ibirapueroje 
Atidarymas, 4 Birželio, 20 vai.

Parodos karalaitės konkurse dalyvaus ir lietuvaitės.
Bus lietuvišku valgių ir gėrimo.

3.000,00 
1.500,00 
7.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
4.000,00 
1.500,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.700,00 
1.500,00 
2.000,00

O. Masienė 1.000,00
O. Guzikauskienė 1.000,00

Nuoširdžiai dėkojame visiems auko
tojams. Prašome visus prisidėti prie ko
plyčios užbaigimo. Aukas įteikti kun.
J. Šeškevičiui, ar bet kuriam Šv. Juoza
po Bendruomenės Valdybos nariui.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Antanas ZOLUBAS 
Paulius SUKAREVIÕIENÉ 
Jonas GLEMŽA 
Balys TŪBELIS
SĄJUNGA-ALIANÇA 
Sofija DUTKUS
Jonas-Emilija VOSYLIUS 
Helena MONSTAVICIUS 
Anastazija KAVOLĮENÉ 
Anastazija KAVOLIENÉ 
Jeronimas LABUTIS 
Algirdas PUMPUTIS 
Eduardas GREIČIUS 
Jonas GORSKIS 
Janina DRAUGELIENÉ 
Maria STANKŪNIENĖ 
Robert TAMAŠAUSKAS 
Meldutis LAUPINAITIS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Municipalinėj Vila Prudentes Bibliote

koj (Av. Zelina, 157) yra lietuviškas sky
rius, kuris nuolat auga naujom lietuviš
kom knygom.

Biblioteka yra atvira kasdien nuo 8 iki 
18 vai., o šeštadieniais nuo 8 iki 12 valar 
doe.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Rua Lituânia Moóca
Gegužės m. 16 d. — sekmadienį — 13 valandą

KULTŪRINES PARODOS KOMISIJOS 
POSĖDIS

perkeltas j šio mėn. 19 dieną, 20,30 vai. 
Sv. Kazimiero Parapijos Salėje. Kviečia
mi komisijos nariai ir visi, kas tik norė
tų prisidėti prie parodos darbų.

BLB-nės Valdybos P-kas

NAUJŲ PRENUMERATŲ VAJUS
Atrodo, kad skelbtuoju konkursu — 

naujų prenumeratų vajumi yra susido- 
mavimas. Ypač jaunimas pradėjo judėti 
ir tikisi laimėti premiją norėdami surink
ti betn 30 naujų prenumeratų.

Kad ir netrokšdami premijos stenki
mės padidinti ML skaitytojų skaičių ra
ginant gimines ir draugus užsisakyti mu
sų savaitraštį, kuris vienintelis palaiko 
lietuvybės ryšius mūsų kolonijoj.

DVI VALSTYBĖS — VIENA ŠEIMA
LINKÉJIMAK

Brazilijos Lietuviu Jaunimo Sąjunga 
dėkoja Sandrai Saldytei, aktyviai atli
kusiai per beveik tris metus vice-pirmi- 
ninkės pareigas šioje kadencijoje.

Sandra Saldytė, odontologijos chirur
gė, Volungės choro narė, ateitininkė,su
sipratusi lietuvaitė, daug pasidarbavusi 
mūsų S. Paulo lietuvių kolonijoje, bir
želio mėnesio pradžioje išskrenda iš mu
su padangės, 1982 metų birželio 19 die
ną. Dr. Sandra Saldytė ir Inž. Aras Ma
žeika, Venecuelos Lietuvių Jaunimo 
pirmininkas, kuria naują lietuvišką šei-

BLJS valdybos vardu sveikiname 
mielus Sandrą ir Arą, linkime jiems 
daug pasisekimo jų naujame gyvenime, 
kad jie ir toliau sėkmingai tęstų lietu
višką darbą. Tegul Dievas juos laimina 
ir suteikia jiems daug sveikatos ir ilgo 
gyvenimo metų.

Aleksandras Valavičius 
BLJS — pirmininkas

SUMAINĖ ŽIEDUS
Praeitą šeštadienį, gegužės 8 d. apsi

vedė musu kolonijos gerai pažįstamos 
Angelikos Trubienės sūnus Vitas su Ro
sa Coutinho Souto, Rosalijos Coutinho 
dukra. Šliūbas buvo duotas N. S. de La
pa bažnyčioje Cubatone ir vestuvinės 
vaišės įvyko jaunosios namuose.

Vitas Triuba yra gabus mūsų koloni
jos sportininkas. Lošia VASP skrydžiu 
bendrovės krepšinio komandoj, kur jau 
laimėjo 2 sidabro medalius ir vieną 
bronzos. Vitas taip pat lošia V. Zelinos 
lietuvių sporto klube ir dalyvauja Imi

Kas turėtu lietuvišku meniniu eksponatu ir norėtu juos paskolinti Kultūri
nei Parodai, prašome paskambinti p-iai Aldonai Valavičienei tel.246-4193.

J*

GARB ES LE IDĖJAS

JONAS GORSKIS
74 gimtadienio proga (V.16)

Mielam mūsų tautiečiui ir lietuviškos spaudos rėmėjui
geriausi linkėjimai ir gili padėka.

Redakcija ir a'dministracija

Gedulingu birželinių įvykiu minėjimo proga 
São Paulo Arkivyskupijos 

U Ž 
birželio (junho) 13 dieną 
São Paulo katedroje 
10,30 vai. Šv. MIŠIOS,

kurias laikys, paties Kardinolo pavedimu, 
vysk D. Decio Pereira, Bispo Auxiliar da Região Sé.

MALDOS

MOTINOS DIENĄ
MINĖSIME

PROGRAMOJE: PIETŪS, MUZIKA, DAINOS, LOTERIJA 
MOTINOS BUS APDOVANOTOS ROŽĖMIS 

Dalyvaukime skaitlingai.

grantu Olimpiadoje lietuvių komandoje.
Povestuvinei kelionei Vitas ir Rosa 

išvyko j Brazilijos siaurą. Lietuviai spor
tininkai ir Gremio draugai linki savo 
draugui daug laimės ir gražaus naujo gy
venimo.

MOTINOS DIENA
ŠV: KAZIMIERO PARAPIJOJ

Kaip Brazilijoj priimta, antrame Ge
gužės sekmadienį visur, su mažesnėm 
ar didesnėm iškilmėm — šeimose, baž
nyčiose, viešuose parengimuose — buvo 

paminėta MOTINI) DIENA
Šv. Kazimiero parapijoj dvasinė šven

tės dalis jvyko su lietuviškomis ir su 
portugališkomis padėkos ir geru linkėji
mu Mišiomis.

Sakoma, kad šeima, kuri kartu mel
džiasi, kartu ir gyvena susiklausyme.

Iš tikrųjų, reikia pasidžiaugti, kad 
musu lietuviškos pamaldos, Motinu Die
nos proga, buvo ypatingai gausios daly
viais.

Pamaldžiai buvo atmintos motinos ir 
močiutės, ir gyvos ir mus jau palikusios.

Kalbant apie portugališkas pamaldas, 
laikomas kas sekmadienį apylinkės gy
ventojams, musu koplyčia, šiuo atveju, 
nebeįstengė sutalpinti maldininku, ir 
reikėjo persikelti į parapijos salioną.
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