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ŠVENTIEJI METAI ir 
KAZIMIERINIS JUBILIEJUS

"Atsikeikite vartai platieji, 
atsidarykite senovinės durys: 
garbės Valdovas tegu čia įžengia••

. f iš Psalmės 23,7)

Popiežius Jonas Paulius II paskelbė šiuos metus Šventai
siais Metais. Tokie malonių metai iškilmingai pradedami 
šv. Petro ir kitų bazilikų užmūrytų durų atidarymu. Kris
tus Gerojo Ganytojo palyginime save pavadino vartais:"Aš 
esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas" Jn 10,9. 
Jis plačiai atidarė duris j išganymą. Žmogus įžengęs per 
krikštą j Kristaus Bažnyčią dabar gali naudotis jo malonių 
šaltiniais — sakramentais.

Laimingu sutapimu šie metai lietuviams yra taip pat ir 
pasirengimo laikas iškihningai minėti šv. Kazimiero mirties 
penkių šimtų (500) metų jubiliejų. Todėl šie metai įparei
goja mus lietuvius atlikti dvejopą uždavinį, būtent: gausiau 
laimėti Dievo malonių ir išvystyti veiklą iškilmingam šv.Ka
zimiero jubiliejaus minėjimui sekančiais metais.

Ką tad turėtume šiais metais atlikti?
- Kiekvienas kraštas, vadovaujant katalikų sielovados de

legatams — direktoriams, turi suorganizuoti iš kunigų ir pa
sauliečių šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimo komitetą, ku
ris koordinuotų tame krašte Šventųjų Metų dvasinio atsi
naujinimo veiklą visose parapijose ir misijose.

Šventaisiais Metais turėtų būti suaktyvintas musų dalyva
vimas mišiose. Ne tik tą sekmadienį, kada lietuvis kunigas 
atvyksta, bet ir kiekvieną sekmadienį ir šventadienį daly
vauti mišiose kurioje nors vietos bažnyčioje.

Norint laimėti šventų metų atlaidus, be kitų vietos vys
kupo paskelbtų sąlygų, yra būtiaa atlikti išpažintį ir priim
ti šv. Komuniją, Dievo malonės veikimui pilniau atskleisti 
ir meilės ryšiui su Kristumi sustiprinti labai padeda inty
mus bdndravimas su Juo šventoje komunijoje. Ta privilegi
ja turėtume dažniau naudotis. "Aš esu vynmedis, o jus ša
kelės", sako Kristus, "kas pasilieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių". Jn 15,5a. Mes lietuviai esame viena iš 
tų "vynmedžio šakelių", kurias Kristus — vynmedis mus 
maitina ir palaiko musų dvasinę gyvybę.

Atsinaujinę ir susiorganizavę per Šventuosius Metus, iš
eikime sekančiais metais viešumon švęsti šv. Kazimiero ju
biliejaus. | tą minėjimą bandykime įtraukti ir vietos visuo
menę bei spaudą.

Visų kontinentų lietuvių vardu šv. Kazimiero jubiliejinės 
iškilmės planuojamos rengti Romoje. Tam tikslui jau yra 
suorganizuotas Jubiliejaus Rengimo Komitetas, kurio pir
mininku išrinktasPrelatas Dr. Ladas Tulaba, P.A. ir sekre
toriai kun. dr. Feliksas Jucevičius.

Tai labai reta proga, kad Lietuva ir lietuviai per vi
suotinę Bažnyčią gali išeiti j platų pasaulį minėjimui savo 
šventojo Globėjo. Nors jis gyveno prieš penkis šimtus me
tų, bet jo praktikuotos dorybės nenubluko amžių tėkmėje. 
O šiandien jos prasiveržia kaip šviesūs ir šilti spinduliai 
pro tamsiai apniūkusį pasaulį ir Lietuvos žemę.

-T Antanas Deksnys
Vakarų Europos lietuvių vyskupas

TOKIO KARDINOLO DAR NEBUVO

Kardinolą ANTONIO SAMORÉ prisiminus

A.a. kardinolo Antonio Samorės laidotuvėse Romoje 
dalyvavo daug lietuvių — išeivijos ir okupuotos Lietuvos 
tikinčiųjų atstovai.

A. a. kardinolas Antonio Samorė mirė Romoje, "Flami- 
nia" ligoninėje, 1983 m. vasario 3 d., 9 v.r. (buvo gimęs 
1905 m.). Pastaraisiais metais velionis tarpininkavo dery
bose tarp Čilės ir Argentinos, kai kilo ginčas dėl kai kurių 
salų priklausomybės, tvarkė Vatikano archyvus, teikė pa
galbą lietuviams išeivijoje ir Lietuvoje, nors sveikata buvo 
silpna. Liko jo liūdinti sesuo, kuri taip pat rodė daug pa
lankumo lietuviams.

Laidotuves tvarkė mons. V. Mincevičius, velionies sekre
torius ir artimiausias bendradarbis per 22 metus. Velionis 
buvo pašarvotas ligoninės koplyčioje, kur jį lankė kardino
lai, vyskupai, diplomatai, valdžios atstovai ir lietuviai — iš 
Lietuvos ir išeivijos. Iš visų vainikų didžiausias ir įspūdin
giausias buvo lietuvių. Anto jo kaspino buvo įrašyta: "I li- 
tuani an loro cardinale" (lietuviai savo kardinolui).

Vasario 4 d. velionies karstas buvo nuvežtas j jo įsteigtą 
gimnaziją "Villa Nazareth", kur buvo pašarvotas paskutinį 
vakarą prieš laidotuves. Ten visą naktį budėjo gimnazijos 
auklėtiniai ir mokytojai, lankė Romos gyventojai ir artimi 
velionies draugai. (nukelta į 6-tą psl.)
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Iš Lietuvos K Bažnyčios Kronikos Nr. 56
MASKVOS SPAUDIMAS DIDĖJA

1982 m. vasarą, kai sovietinė valdžia 
leido Kaišiadorių vyskupui Vincentui SLAD
KEVIČIUI eiti savo pareigas, Vakaruose 
pasigirdo balsų, kad Bažnyčios padėtis Lie
tuvoje pagerėjo. Iš tikrųjų priespaudos varž
tai tik dar labiau buvo prisukami. Religijų 
reikalų taryba vis labiau atakavo kunigus 
vykdyti Religinių susivienijimų nuostatus, 
o už jų nesilaikymą kunigai būdavo perspė
jami, barami, vadinami "ekstremistais" arba 
net baudžiami administracinėmis baudomis. 
Tiek kunigams, tiek pasauliečiams buvo ka
lama mintis, kad tikrasis parapijos šeiminin
kas esąs "vykdomasis organas", kurį tvirti
na (t.y., visiškai kontroliuoja) sovietinė val
džia, o kunigas — tik samdomas kulto tar
nas. Parapijų "dvidešimtukai", nesudarę va
dinamosios "sutarties" su rajonų vykdomai
siais komitetais, buvo prievartaujami, kuo 
greičiau ją sudaryti, ty., bent formaliai ap
siimti būti religinės bendruomenės šeiminin
kais, per kuriuos parapiją, galėtų valdyti ra
jono vykdomasis komitetas. Daugelyje para
pijų sovietinė valdžia reikalavo, kad būtų 
nežinia dėl kokios priežasties įkainuotas 
bažnytinis turtas: liturginiai indai, paveikslai 
ir kt.

1982 m. gruodžio mėn. pradžioje iš Mas
kvos j Lietuvą atvyko Religijų reikalų tary
bos pareigūnas katalikų reikalams. Jis lankė
si Kunigų seminarijoje, pas vyskupus ir net 
kai kuriuos dekanus; bandė įtikinėti, kad 
kunigams būsią geriau, jei Bažnyčios reika
lus tvarkys ne kunigai, o parapijų "vykdo
mieji organai".

Kad Lietuvos kunigams praeitų noras 
priešintis R S Nuostatams, 1983 m. sausio 
26 d. buvo suimtas Viduklės klebonas ir Ti
kinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto na
rys kun. Alfonsas SVARINSKAS. Svarbiausi 
suėmimo motyvai buvo šie:

Sovietinei valdžiai didelį nerimą kelia Lie
tuvos kunigų drąsi laikysena. Vieno iš drą
siausių kunigų areštas turėjolilikusiems įvary
ti baimės ir priversti juos paklusti R. S. 
Nuostatams.

RRT darbuotojai visą kaltę už taip vadi
namą "religinį ekstremizmą", t.y., už laiky
mąsi Bažnyčios kanonų, o ne RS Nuostatų, 
primeta visų pirma TTG Kat Komitetui. 
KGB kun. A. SVARINSKĄ laikė šio Komi
teto siela, todėl jo areštas turėjo pasitarnau
ti Komiteto veiklos suparaližavimui.

Sovietinė valdžia Lietuvoje visada liguis
tai reaguodavo į bet kokį jai nerimą kelian
tį reiškinį, pvz., eisenas į Šiluvą, jaunimo 
sambūrius ir kt Kun. A. SVARINSKO areš
tas akivaizdžiai rodo, kad sovietinė valdžia 
jaučiasi labai silpna, o Lietuvos Kat. Bažny
čioje ir kiekviename aktyvesniame dvasišky
je mato mirtiną savo priešą.

Artėjant Šv. Kazimiero ir krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje 600 m. jubiliejams, 
tautoje jaučiamas dvasinis atgimimas. Sovie
tinė valdžia, norėdama šį atgimimą paraližuo- 
ti, paleido į darbą visas propagandines prie
mones, o kai jos nepadėjo, pasišaukė į pa
galbą KGB, kad padėtų smaugti uoliausius 
Lietuvos kunigus. Tačiau Bažnyčios priešai 
visada skaudžiai apsirinka — giljotinos, kar
tukės ir lageriai Bažnyčią visada prikelia nau
jai gyvuoti.

PREZIDENTAS REAGAN PASKEL
BĖ "LIETUVOS NEPRI KLAUSOM Y- 
BÉS DIENĄ"

Vasario 16 d., atsakydamas į Kon
greso rezoliucijos H,J. Res. 60 kreipi
mąsi, prezidentas Reagan pasirašė pro
klamaciją, skelbiančią 1983 m. Vasa
rio 16 d. "Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena", Proklamacijoje rašoma, 
kad praėjus 22-iems metams po Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo, 
"sovietinė tironija" paneigė lietuviams 
jų tautinio apsisprendimo teisę. "Mes 
minime šią Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį su nauja viltimi, kad Lie
tuvai bus sugrąžinta laisvės palaima", 
pabrėžia proklamacija. Prezidentas ra
gino JAV-ių piliečius atitinkamai pa
minėti Vasario 16 dieną.
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APIE "KELRODI I SOVIETU 
SĄJUNGA

(tęsinys iš praeito nr.)

"Kelrodžio" redaktorius Avrahim 
Šifrin gimęs 1923 metais Minske. Iki 
1941 metų gyvenęs Maskvoje, kur pa
šauktas j kariuomenę. Jo tėvas buvęs 
.areštuotas už politinių anekdotų pasa
kojimą, dėl ko jo sūnus paskirtas j 
drausmės batai joną. Fronte per karą 
sužeistas ir karininko laipsniu paleis
tas iš kariuomenės. 1953 m. areštuo
tas už "priešvalstybinį nusistatymą". 
Nuteistas mirti, bet bausmė pakeista 
25 metams kalėjimo. Po 10 metų dar
bo stovykloje ir 4 metų’tremties, jam 
pavyko 1970 metais iškeliauti j Izraelį, 
kur parašė knygas: "Ketvirtoji dimen
sija", "Tardymas" ir "Kelrodis".

Knygą "Kelrodį" galima užsisakyti: 
Stephanus Edition, post-fach 1160, 
7772 Uhldingen 1, Schweiz.

(Latvija, H. 16 d. nr.)

TRUMPĖJA SOVIETINIO ŽMOGAUS 
AMŽIUS

Švedijos laikraščių žiniomis, kurie 
remiasi "Voprosi ekonomii" ir "Vop- 
rosi filosofii", Sov. Sąjungos gyventojo 
amžius trumpėja ir didėja vaikų miri

mas. Tai liečia laiką ypač po 1970 me
tų, palyginus su šešiasdešimčių. Po 
1970 m. sovietinė statistika šių skaičių 
nebenurodo.

Priežastimi mirimų nurodytas alko
holis, kuris per pastaruosius metus 
Sov. Sąjungoje žymiai padidėjęs, Jau 
ankspiau buvo kalbėta, kad veikiant 
alkoholiui, sustoja vyrų po 35 metų 
amžiaus vaisingumas. Taip pat dėl da
romų abortų sumažėja ir moterų vaisin
gumas. Skaičiuojama, kad kiekviena 
moteris Sov. Sąjungoje padaro 5 — 6 
abortus. Tai iššaukia nevaisingumą,bet 
dažnai ir be laiko gimdymą. Tokie 
prieš laiką gimę vaikai dažnai miršta. 
Taigi, dėl žmogaus amžiaus ir vaikų mi
rimo kaltinamas alkoholizmas ir abor
tai, bet ne rusų komunistinė ekonomi
ja ir politinė filosofija.

(Latvija, III, 2 d. Nr.) - Draugas

PROPAGANDINIS FILMAS
Lietuvos kino studija pagamino naują 

propagandinį filmą „Laisvės alėja“, kuria
me rodoma kaip 1940 m. liepos — rug
pjūčio mėn. Lietuva buvo įjungta į Sov. 
Sąjungą. Filmas pagamintas pagal komu
nistų partijos veikėjų, „prisiminimus“.

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

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

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. • conj. 3 ■ Fone: 37-8958
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II PASAULIO LIETUVIU DIENU 
RENGINIU KALENDORIUS
Birželio 21 ■ liepos 8 d.

V PLJK JAUNŲJŲ LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ MENO PARODA
School of Architecture and Urban De
sign University of Illinois at Chicago 
(Halsted ir Harrison gatvė) 
Lankymas: 12:00 — 6:00 v.v. 
Atidarymas: birželio 24 d. 5:00-7:00 v.v.

Birželio 21 • liepos 9 d.
DAIL. &OMŠAIČIO PARODA “Galerija' 
226 W. Superior St. 
312/280-1149
10:00 - 5:00 v.p.p. Uždaryta sekmadieni

Birželio 25 d., šeštadienis
LIETUVIŲ MUGĖ 
Lithuanian Plaza - 69th Street 
Atidarymas: 12:00 v. per pietus 

LITERATŪROS VAKARAS 
Jaunimo centras 
5620 S. Claremont Ave. USS 5,00 
7:30 v.v.

Birželio 25 • liepos 5 d.
LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA 
Čiurlionio galerija 
5620 S. Claremont Ave.
Atidarymas: birželio 25 d. 6:30 v.v.

Birželio 26 d., sekmadienis 
PAMALDOS 
Lietuvių evangelikų-liuteronų "Tėviškės" 
parapijos bažnyčia 
6641 S. T roy 
10:00 v. r.
KONCELEBRUOTOS ŠV. MIŠIOS 
Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia 
6812 S. Washtenaw Ave., Lithuanian 
Plaza 10:30 v.r.

II PLD DALYVIŲ SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS 
Jaunimo centras 
5620 S. Claremont Ave.
6:00 v.v. Vainiko padėjimas prie 

paminklo “Laisvės Kovų' sodelyje

6:30 v.v. “Aušros“ šimtmečio parodos 
atidarymas mažojoje jaunimo centro 
salėje

7:30 v.v. PLB Seimo atidarymas 
didžiojoje Jaunimo centro salėje

9:00 v.v. Susipažinimas ir šokiai 
didžiojoje salėje; PLB Seimo 
atstovams ir svečiams 
priėmimas kavinėje.

Birželio 26-30 d.
VI PLB SEIMAS 
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.

Birželio 26 - liepos 2 d.
II PÃâfâULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS
University of Illinois at Chicago 
S. Halsted St ir Roosevelt Rd. 
Atidarymas: birželio 26 d. 2:00 v.p.p.

US $ 3,00

Birželio 26 • liepos 4 d. 
“AUŠROS“ ŠIMTMEČIO PARODA 
LIETUVIŲ FILATELIJOS PARODA 
LIETUVOS PINIGŲ IR MEDALIŲ 
PAGODA

MŪSŲ LI ETUVA

Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.
DAIL. DOMŠAIČIO PARODA
Valeškos meno studija
816 N. State St
11:00 - 6:00 v.v.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA 
(Vieta ir laikas bus paskelbta vėliau)

Birželio 27 d., pirmadienis
LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA 
Chicago Cultural Center Theatre 
78 E. Washington St.
5:30 v.v.

Birželio 27 - liepos 4 d.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ PARODA 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
4012 Archer Avė.
Atidarymas: birželio 27 d. 7:30 v.v.

Birželio 28 ir 30 d.
“ANTRAS KAIMAS“
Čikagos lietuvių sceninio humoro ir 
satyros grupė
Playhouse
2515 W 69th St., Lithuanian Plaza 
Spektakliai: 8:00 ir 10:00 v.v.

Birželio 29 d., trečiadienis
LIETUVIŠKU FILMU VAKARAS 
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.
8:00 v.v.

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO 
KONCERTAS 
Tautiniai namai
6422 S. Kedzie Avė.
8:00 v.v.

Liepos 1 d., penktadienis
V PLJ KONGRESO ATIDARYMAS 
University of Illinois at Chicago, 
Circle Center
750 S. Halsted St.
2:00 v.p.p.

OPERA “I LITUANI“ 
Auditorium Theatre 
70 E. Congress Parkway 
8:00 v.v. US$ 5,00 - USS 8,00

Liepos 2 d., šeštadienis
V PLJK JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS IR SPORTO ŽAIDYNIŲ 
ŽYMENŲ ĮTEIKIMAS
Bismarck Hotel, The Pavilion Theatre 
171 W. Randolph St.
7:00 v.v. US$ 5,00 - USS 8,00

Liepos 3 d., sekmadienis
ŠV: MIŠIOS LAIKOMOS 
KARDINOLO J. BERNARDUS!
Quigley Seminary South 
7740 S. Western Ave. 
10:00 v. r.

Liepos 3 d., sekmadienis
PAMALDOS
Lietuvių evangelikų-liuteronų “Tėviškės“ 
parapijos bažnyčia 
6641 S. T roy 
10:00 v. r.

VI JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ
University of Illinois at Chicago, 
Pavilion (Racine ir Harrison gatvė) 
2:00 v.p.p. USS 5,00
II PLD UŽDARYMO BANKETAS

3

Conrad Hilton Hotel
International Ballroom ir Grand Ballroom 
720 S. Michigan Ave. 
8:00 v.v. USS'27,50
Jaunimui USS 20,00

Liepos 4 d., pirmadienis 
DARIAUS-GIRĖNO SKRYDŽIO 50 
METU MINĖJIMAS PRIE PAMINKLO 
W. Marquette Rd. ir S. California Ave. 
2:00 v.p.p.

Liepos 4-10 d.
V PLJ KONGRESO STOVYKLA
Oberlin College, Oberlin, Ohio

Liepos 11-20 d.
V PLJ KONGRESO STUDIJŲ DIENOS 
Trent University, Peterborough, Ontario, 
Kanada

Liepos 11-22 d.
V PLJ KONGRESO DALYVIŲ 
TURISTINĖS KELIONĖS
JAV rytų pakraštyje ir Kanadoje

Liepos 21 d., ketvirtadienis
V PLJ KONGRESO AMBASADŲ 
LANKYMAS
Ottawa, Ontario, Kanada

Liepos 22 d., penktadienis
V PLJ KONGRESO SPAUDOS
KONFERENCIJA
Montreal, Quebec, Kanadą

Liepos 23-24 d.
V PLJ KONGRESO UŽDARYMAS, 
KONCERTAS, BANKETAS 
Montreal, Quebec, Kanada
Bilietus reikia užsisakyti iki gegužės 1 

dienos. Po to bilietai galės but išparduoti 
ir mums jie nebus užtikrinti.

VIEŠBUČIU KAINOS

Arčiausi viešbučiai Jaunimo Centro kur 
įvyks Seimo posėdžiai, parodos ir jaunimo 
šokiai:

BEST WESTERN- CEASAR'S INN
Nuo ÜSS 11,00 iki 17$0 parai asme; 
niui.

SHERATON MIDWAI AIRPORT INN 
Nuo USS 12,00 iki 19,00 parai asme
niui.
Arčiausi viešbučiai miesto centro, kur 

įvyks sporto šventė, jaunimo kongresas,dai
nų šventė, opera ir banketas:

RADISSON HOTEL
Nuo USS 15,00 iki 20>00 parai asme
niui.
BISMARCK HOTEL
USS 20,00 parai asmeniui.

STUDENTAMS:
University of Illinois-Medical Center 
Campus
USS 9,00 parai kiekvienam.
Daugiau informacijų, ypač apie kelionės 

kainą, vykimo laiką ir kitas, kreipkitės į 
Joną Tataruną, tel. 63-7344, kiekvieną die
ną po 8 vai. arba ketvirtadieniais ir šešta
dieniais bet kokią valandą. .....................

Už lietuvišką knygą ir spaudą lietu
viai tiek daug kovojo ir kentėjo. Dabar 
lietuviška knyga stovi ir dulka kioskų 
lentynose, laukdama, kol kas ją nupirks.



Antanas Butkus

LIETUVIU SPAUDU BRAZILIJOS

Redaktorius Stasys Puišys ir “Šviesos“ b-vės pirmininkas kun. Jeroni
mas Valaitis redakcijoje kalbasi laikraščio reikalais.

‘'Lietuvis Brazilijoj" 
atėjo talkon "Pietų 
Amerikos Lietuvio T

"Pietų Amerikos Lietuvio" pozici
jos kasdien silpnėjo. "Garso" puoli
mai darėsi aštresni prieš "literatų" 
grupės veiksmus. "Lietuvis Brazilijoj" 
nors ir visokiais būdais stengėsi savo 
atakomis prieš "Garsą", sustiprinti sa
vo padėtį prieš skaitančią visuomenę. 
Kas iš dalies, pradžioje, sekėsi, bet fi
nansiniai padėtis darėsi katastrofiška. 
Konsulas, matydamas "Lietuvio Bra
zilijoj" užimtą poziciją patenkinamą, 
ryžtasi gelbėti laikraštį su sąlyga, kad 
senieji "Lietuvio Brazilijoj" vadovai, 
"direkcija" su savo redaktorium pasi
trauktų iš administracijos visiškai. 
Nors sąlygos buvo griežtos ir pažemi
nančios senajai vadovybei, tačiau kito 
kelio nebuvo, kad išlaikius laikraščio 
tęstinumą. 1929 jtl birželio mėn. 19 
d. organizuojama akcinė spaudos ben
drovė "Šviesa", pašalinama senoji "di
rekcija" su redaktorium ir naujieji 
šeimininkai, - b-vė "Šviesa.", — su viso
mis skolomis "Birutės" spaustuvei, 
perima iš J. Ruškio ranku, pasižadė
dami ir toliau laikraštį spausdinti "Bi
rutės" spaustuvėje ir išpirkti J. Ruš
kio parašytus laikraščio vardu vekse
lius. toriui St Puišiui atspaustą laikraštį.

ADVOCACIA
CIVIL Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc. 

TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IP!
Rua Barão de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593“

Horário das 9:00 às 11:00 e das 14.*00 às 18:00
Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 19 X)0 às 21:00
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MŪSŲ LIETUVA

Taip tai buvo išgelbėtas nuo mir
ties trečias lietuviškas laikraštis "Lie
tuvis Brazilijoj".

Spaudos bendrovės organizatoriai 
ir pirmieji pajininkai buvo dr. Petras 
Mačiulis, Vladas Eidrigevičius, Stasys.

“Lietuvis Brazilijoj“ redakcija. K. Uckus, “Birutės“ spaustuvės savininkas, įteikia redak

NR. 14 (1804) 1983.IV.14
■rigwfflgrmWfMWgWi UhIBWW8Mt? J" I   HIM 11 liHi ilu iy*-‘ 

Puišys, Juozas Virbickas-Tėvūnas, Jug 
zas Dirnsa, kun. Jeronimas Valaitis, 
Jonas Silickas ir, žinoma, Juozas Ru 
kys. Neužmiršo "apdovanoti" pajum- 
ir Konstantą Uckų, kad tas nusiram 
tų ir nespaustu "Lietuvio Brazilijoj" 
nauju šeimininku, dėl J. Ruškio pah'r 
tu skolų spaustuvei, o lauktu. Tačiau 
spaudos bendrovės organizatoriai pa 
miršo vieną labai svarbu dalyką, kuris 
vėliau, po keliu metu, paaiškėjo, bū 
tent: bendrovė "Šviesa" perėmė lai k 
raščio leidimą, bet jo savininku vistieL 
pasiliko J. Ruškys, vėliau pasitraukė 
iš viešo gyvenimo, palikęs neišpirktus 
vekselius. Neapsižiūrėta anksčiau klai 
da, "Šviesos" bendrovei galvos skaude 
jimą atnešė ir buvo priversta atsisaky 
ti laikraščio vardo - "Lietuvis Brazil* 
joj" — o išleisti naują, kitu pavadini 
mu, - "Lietuvis", kuris nauju pavad; 
nimu pradėjo eiti nuo 1934 m. gegu 
žės m. Nuo tp pačiu metu laikraštis 
"Lietuvis" pereina Lietuviu Sąjungos 
Brazilijoj nuosavybėn, tampa jos orga 
nu. Po šitų nelauktu ir staigiu permai 
nų, "Lietuvio" redakcija skaitytojam 
paaiškina, kad visi tie pakeitimai pad 
ryti tekniškais sumetimais. Gal būt. 
Kas nori, gali tikėti, bet keisti sugesti 
vų pavadinimą "Lietuvis Brazilijoj", 
kuris šio krašto lietuviams ir pradėtas 
leisti, j "Lietuvį" dėl tekniškų reikalą 
virnų, sunku patikėti

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
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DOM BOSCO

Os sonhos desmoronam

Num dia gelado de novembro de 1830, 
João vai aos Becchi para falar com mamãe 
Margarida. Ainda a caminho, um outro me
nino o alcança, dizendo:

— Depressa que o P. Calosso está mor
rendo .

João voa pelos atalhos do campo, o co
ração a lhe saltar no peito . O P. Calosso 
estava no fim: um enfarte. Reconhece João 
e, embora não possa falar, entrega-lhe uma 
chave. Faz-lhe sinais. Dizem que "tudo o 
que está aí dentro é seu, para poder conti
nuar os estudos". A morte chega rápida.

João chora, convulso, a morte do seu se
gundo pai. •

A chave era de um pequeno cofre que 
continha dinheiro. Mas, apavorado ante a 
idéia de que em volta dos despojos do seu 
anjo pudessem surgir questões e brigas, 
João entregou a chave nas mãos rapaces 

le primeiro sonho. Reviu o rebanho e a 
Senhora esplendente a Iho confiar. "Tor
na-te humilde, forte e robusto" — repetiu- 
lhe — "e a seu tempo tudo compreender 
rás".

Na Casa de Deus

Passam-se os anos. Mais e mais preocu
pado, João inteeroga-se: qual seu caminho? 
Sacerdote no interior? Missionário? Frade 
franciscano?

Enquanto espera que Deus lhe indique 
o caminho, não perde tempo. Lança entre 
os amigos de escola a sua primeira socieda
de: A Sociedade da Ale
gria, um primeiro pugilo de jovens que 
ele conquistou para Deus. Fazem longas 
incursões pelas colinas de Turim, à procu
ra de cogumelos e vistas panorâmicas; en-‘ 
tram nas casas mais pobres para ajudar a 
quem mais precisa; assistem os colegas do
entes. É um rebanho ainda pequeno, mas 
o pastorzinho está se estruturando.

1835. João Bosco tem vinte anos e to
ma a resolução mais importante de sua vi
da: irá para o seminário. E 12 de outubro 
é um dia extraordinário para Castelnuovo. 
Na Missa paroquial a igreja está repleta: 
todos já sabem que o vigário "vestirá de 
padre" um moço cem por cento .

João aproxima-se do altar, carregando 
nos braços a sua primeira batina. Quando 
o vigário lhe diz as bíblicas palavras: "Des
poja-te do homem velho e reveste-te de 
novo, feito,à imagem de Deus", impõe-lhe 
o hábito talar. Sente o moço de vinte - 
anos um momento de emoção: relembra 
os quantos sacrifícios lhe custou aquela 
sotaina preta.

30 de outubro. O seminário de Chieri 
acolhe entre seus alunos o clérigo Bosco. 
Gravado em parede branca um relógio so
lar lhe dá as boas vindas. Em baixo do 
quadro das horas está escrito: "Aff lietis 
lentae, celeres gaudentibus horae", isto., é: 
"Para quem sofre, as horas são lentas,mas 
são velozes para os que tem o coração 
contente". João lê a inscrição e sorri: ha
via tanto tempo que desejava o seminário, 
de modo que para ele agora as horas serão 
velozes.

—................................... ........_.......... _.......... . u ■»■■■»■■ m i ...... ..

cio, correram rápidos.
26 de maio de 1841. O diácono João 

Bosco começa os Exercícios Espirituais 
preparatórios para a ordenação sacerdotal. 
Naquelas horas que precedem o maior dia 
de sua vida, João medita muito tempo as 
palavras da Escritura: "Quem subirá ao 
monte do Senhor? Quem habitará na Ca
sa de Deus? Aquele que tem as rtiãos pu
ras e o coração imaculado". Olhando em 
retrospecto para o longo de sua vida, cons
ta que — quase miraculosamente desde 
quando a sua mãe lhas unia para a prece 
e ao depois, atravessando tantos obstácu
los, dificuldades e dissabores — suas mãos 
haviam ficado inocentes. E para que esse 
milagre de pureza continuasse toda a vida, 
escreve nove propósitos para o seu futuro. 
Vejamos o terceiro deles: "Sofrer, cansar- 
se, humilhar-se em tudo e sempre quando 
está em jogo a salvação das almas".

5 de junho de 1841. O arcebispo de 
Turim impõe-lhe as mãos sobre a cabeça 
e invoca o Espirito Santo para que o con
sagre sacerdote para sempre. Quando se er
gue, já é Padre Bosco (em italiano: Dom 
Bosco) nome com que passará à história.

Sua primeira missa, celebrou-a na igreja 
de São Francisco de Assis. A segunda, no 
grande santuário de Nossa Senhora que os 
habitantes de Turim lhe chamam "A Con- 
solata". Levantando os olhos, viu lá em d'
ma a Senhora de manto esplendente como 
o sol, que havia 17 anos lhe aparecera em 
sonho...

"Torna-te humilde, forte e robusto", 
dissera-lhe. Em dezessete anos de trabalho 
intenso, João Bosco se esforçara para tal se 
tornar. Agora começava o tempo em que 
"compreendería tudo".

Numa tarde de um daqueles dias, ma
mãe Margarida lhe disse: "João, agora V. 
é padre, reza Missa e está mais perto de 
N. Senhor. Eu não li os livros que V. leu, 
mas lembre-se de que começar a rezar 
Missa é começar a sofrer. Estou certa de 
que todos os dias V. Rezará por mim e 
isto me basta. De agora em diante pense 
somente na salvação das almas e não se 
preocupe comigo. De V. eu não espero 
nada. Nasci pobre e se um dia por desgra
ça V. ficasse rico eu jamais poria o pé em 
sua casa".

Que fará agora Dom Bosco? São-lhe 
oferecidos rendosos postos como capelão. 
Mas ele tem outro projeto em vista: os jo
vens.

dos herdeiros. E tudo acabou.
Voltou para a casa dos Becchi. Nova

mente sem professor, sem dinheiro, sem 
esperanças para o futuro. Sentiu-se sozi
nho. E como não desesperar?

No entanto mamãe Margarida estava 
decidida a fazê-lo estudar, a todo custo. 
Aceitou a humilhação de dividir os cam
pos com Antônio para pôr fim à sua opo
sição. E aos quinze anos, Joãozinho come
çou a percorrer duas vezes por dia os cin
co quilômetros que separavam sua casa de 
Castelnuovo.

Chuva e vento, sol e poeira foram-lhe 
os companheiros de todos os dias, sapatos 
a tiracolo e pés de não agüentar mais.Cer- 
ta noite, enquanto cansado dormia, abriu- 
se-lhe de novo à frente todo o vale daque-

Com efeito, os seis anos de estudo in-
• tenso, necessários para chegar ao sacerdó-

BOLETIM SALESIANO (a seguir)
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KALBĖK LIETUVIŠKAI
Kongresas —

POKALBIS
— O kaip su dokumentais?
— Beveik viskas tvarkoj.
— Ar pasą išsiėmei?
— Jau. Buvo labai brangus.
— Ar gavai vyžą į Ameriką?
— Dar ne.
— Paimk vyžą ir j Kanadą.
— Bet Jaunimo kongresas bus Amerikoje.
— Gerai, žinau, bet bus proga aplankyti 

Kanadą.
— Tai reikės prašyti vyžos Kanados konsu 

late.
— Neužmiršk, laikas bėga.
— Ar reikės ir fotografijų?
— Taip, reikės. Konsulate paaiškins kokių.
— Kokių daugiau dokumentų?
— Skiepų pažymėjimą ar jau turi?
— O kas tai yra?
— Pažymėjimas, kad buvai skiepytas.

Išsiimti
išsiimti pasą 
jau išsiėmiau leidimą
ar.............................. vyžą?
Brangus/ pigus
vynas labai brangus 
doleris dabar..............................
kruzeiras.......................................

Prašyti — (KO? )
Aš prašau leidimo
Jis prašo........................... (vyža)
Aš neprašiau................... (pienas)
Kas prašė........................ (pažymėjimas).

Man reikia . . . (KO? )
Man reikia pinigų (pinigai) 
Vaikui reikia............... (duona)
Man reikia..................... (laikas)

Daugiau . ... (KO? )
daugiau dokumentų 
daugiau.................... (pažymėjimai)

Pratimas
1. Vartojant žodžius iš K-1 ir K-2 pamokų 

parašyti kitokj pokalbj.

2. Parašyk ant atskiro lapo klausimus ir 
atsakyk kitaip, negu pamokoje parašyta 
Sudaryk kitokius atsakymus.

Žpdynas:
Vyža — leidimas įvažiuoti j kitą kraštą. 
Skiepai — injekcija, kuri apsaugo nuo ligų. 
Pažymėjimas — dokumentas, popierius su 

informacija.

Í
 Alf. D. Petraitis

SKEURÓTICOSAN0N1NIOS
“GRUPO DA PAZ"

Se você sofre de depressão: (neuro
se) se você anda sempre preocupado, 
com medo, insegurança, solidão: existe 
uma saida para seu problema:

Igreja S. José - Vila Zelina
Pça. República Lituana, 74 s/5 
Reuniões: 3as. feiras às 20 horas.
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CONDOMÍNIO ESTÂNCIA 
LITUANIKA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs.condôminos 
da Estância Lituanika a se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária, no 
dia 19 de abril de 1983 (terça-feira) 
às 20,00 horas, no Salão da Juventu
de, à Rua Inácio, 671, Vila Zelina, 
nesta Capital, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:—

a) Apresentação, discussão e vota
ção das contas do exercício de 
Í982.

b) Eleição da Diretoria e do Con
selho Fiscal para o biênio 1983/ 
1984.

c) Determinação da taxa do con
domínio para 1983.

d) Outros assuntos de interesse 
dos condôminos.

A DIRETORIA

REUNIÃO DA DIRETORIA DA 
BLB-né

Todos os membros da nova Dire
toria da BLB-né (Comunidade Litua- 
no Brasileira) estão convocados para 
a primeira reunião aos 28 de abril/ 
quinta-feira, -às 20,30 horas na sua 
séde à Rua Juatindiba, 28, Pque. da 
Moóca.

TOKIO KARDINOLO DAR NEBUVO
Vasario 5 d., 12 v., Sv. Tėvas Jo- 

nas-Paulius II Sv. Petro bazilikoje lai
kė gedulines pamaldas. Savo pamoks
le jis paminėjo, kad velionis savo di
plomatinę tarnybą pradėjo Lietuvoje, 
ten darbavosi šešerius metus, buvo 
pavyzdingas kunigas, išmintingas di
plomatas, visuomet ištikimas Sv. Tė
vui.

Mišias su Sv. Tėvu koncelebravo 
36 kardinolai, jų tarpe ir kard. Casa- 
roli, patarnavo lietuvių Sv. Kazimie
ro kolegijos klierikai. Dalyvavo apie 
2000 tikinčiųjų, apie 120 diplomatų,

AUTO-POSTO
■GUARUJAI

ALGIRDAS SLIESORAITIS 
Savininkas

Puglisi, 550 
(Esq. da Rua Buenos Aires) 

\GUARUJÀ Fone 86-6789 

kurių tarpe buvo ir St. Lozoraitis,jn., 
daug valdžios pareigūnų ir įvairių vie
tovių delegacijų. Vyskupų buvo per 
300. Jų eilėse matėsi pronuncijus ar- 
kiv. J. Bulaitis, vysk. A. Deksnys ir 
Panevėžio vysk. R. Krikščiūnas. Da
lyvavo ir Šv. Kazimiero kolegija su 
savo rektoriumi prel. L. Tulaba prie
šakyje, taip pat — Romos lietuviai. 
Iki šiol nebuvo tokių iškilmingų lai
dotuvių šv. Petro bazilikoje nė vie
nam kardinolui.

Po Mišių Jonas-Paulius II išreiškė 
užuojautą velionies seseriai ir kalbėjo 
su mons. V. Mincevičiumi; paminėjo, 
kad žino kardinolo nuopelnus Lietu
vai.

Pasibaigus pamaldoms Šv. Petro ba
zilikoje, kurios truko dvi valandas,ve
lionis buvo nuvežtas j Vetralbo (Vi
terbo provincijoje), 70 km už Romos, 
j karmeličių vienuolyną. Ten jo kū
nas buvo įmūrytas j sieną, kur palai
dotas ir kard. Tartrnr, buvęs Vatika
no valstybės sekretorius. Pamaldas lai
kė kard. Rossi, koncelebravo arkiv. 
Silvestrini, arkiv. Poggi, vysk. A.Deks
nys, vysk. R. Krikščiūnas, prel. A. 
Bačkis, prel. Saeuz (Baltijos kraštų rei
kalų sekr. Vatikane), arkiv. Montalvo 
ir kiti.

Italijos spauda plačiai rašė apie kar
dinolą Samorę ir jo laidotuves, pami
nėdamas, tarp kitų dalykų, kad jis 
buvo ypatingai gerbiamas lietuvių.Net 
šveicarų dienraštis "Giornale de Popo- 
le" 1983 m. vasario 8 d. ilgame 
straipsnyje aprašė kardinolo gyvenimą, 
jo nuopelnus, dažną lankymąsi Švei
carijoje su savo sekretoriumi mons. 
Mincevičiumi.

Velionies testamento vykdytojai — 
buvęs Bardi klebonas kun. Enrico Pe- 
razzi, buvęs Vatikano valstybės sekre
toriato pareigūnas Mario Patrizzi,taip 
pat sesuo prof. Jolanda kun. V. Min
cevičiui atsiuntė telegramą, kurioje iš
reiškė padėką lietuviams, gausiai da
lyvavusiems laidotuvėse ir išreišku 
siems savo dėkingumą velioniui, kuris 
taip mylėjo Lietuvą.

A.a. kardinolas Samorė savo testa
mente labai pagarbiai paminėjo lietu
vius ir išreiškė jiems savo dėkingumą. 
Gyvas būdamas labai vertino lietu
vius ir dėlto savo sekretoriumi buvo 
pasirinkęs lietuvį mons. V. Mincevi
čių.

Velionis buvo žmogus, kuris supra
to lietuvių tautos skausmus bei pro
blemas, buvo Šv. Kazimiero kolegi
jos garbės globėjas, nuolat remiantis 
šią instituciją. Tai buvo turbūt pir
mas kitatautis kardinolas, taip arti
mai susijęs su lietuvių tauta. Koresp; 

~T ’r —.   ■.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos. bėga nuo savo tautos

lietuvi%25c5%25b3.Net
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Julius Vaisiunas
VASARIO 16 MINĖJIMAS 
VENEZUELQJE

Šiais metais minėjimas buvo pradė
tas iniciatyva kun. Antano Perkumo 
ir dr. Vytauto Dambravos, šv. mišio- 
mis televizijoje dviejuose kanaluose, 
kurias atnašavo Caracas Arkivyskupi
jos socialinės komunikacijos reikalų 
direktorius kun. Merino; po to buvo 
pasikalbėjimas apie komunistų oku
puotos Lietuvos bažnyčios padėtį, 
iliustruojant Lietuvos žemėlapiu, Vyti
mi, mūsų sodybų kryžiais. Dr. Vytau
to Dambravos pastangos čia nesibaigė. 
Jis pravedė dar spaudos kampaniją, iš- 

„ keliant Lietuvos bylą. Straipsniai bu
vo atspausdinti keturiuose didžiuosiuo
se laikraščiuose. Laikraščiai atspausdi
no aštuonis išsamius straipsnius apie 
okupantą ir kenčiančią Lietuvą. Aišku, 
visa tai pareikalavo darbo ir pinigo, 
tačiau rezultatais reikia didžiuotis.

1983 m. vasario 27 d. Maracay 
mieste (nuo Caraco 110 km.) buvo 
suruoštas iškilmingas Vasario 16 minė
jimas, j kurj iš Čikagos buvo atskri
dęs Pasaulio Lietuvoj Bendruomenės 
Pirmininko pavaduotojas p. Vacys 
Kleiza ir kuris minėjime pasakė pa
grindinę kalbą. Vacio Kleizos įsitikini
mu, "kad ir skaičiais mažos kolonijos 
gali daug atlikti". Prelegentas, kalbė
damas apie "Mažąją Lietuvą Venezue- 
loje" džiaugėsi "kad ji yra gyva, dina
miška ir kūrybinga ir savo darbais 
bei atsiekimais tiktai galite didžiuotis". 
Kreipdamasis j virš šimto tautiečių, 
susirinkusių j minėjimą, p. V. Kleiza 
sakė, "kad bus daug atlikta, jei lietu
viai rūpinsis savo tauta, palaikydami 
lietuviškas tradicijas, naudodami lietu
vių kalbą, skaitydami savo spaudą ir 
remdami lietuviškus darbus". Prisimi
nė Venezuelos lietuvių veikėjus, su 
kuriais teko jam susipažinti. Vacys 
Kleiza apgailestavo, "neturėjęs progos 
susitikti su žurnaliste a.a. Aleksandra 
Vaisiūniene, kuri nuolatos informuo
davo spaudą apie Venezuelos lietuvių 
gyvenimą".

Susirinkimo buvo pritarta Yuri An
dropovui pasiųstam laiškui, kuriuo rei
kalaujama grąžinti šv. Kazimiero baž
nyčią, Katedrą ir kitas bažnyčias tk 
kintiesiems ir sustabdyti už religijos,

(^ALUGA-SE CASA

MOBILIADA
em CABO FRIO - S. PEDRO 

acomoda 8 pessoas.
Por mês 70 mil. Também
quinzena. Fpne: 274-0089 

sąžinės laisvę bei pagrindines žmogaus 
teises kovojančių lietuvių kalinimą ir 
bausmes psichiatriniu gydymu. Žino
ma, reikalauta grąžinti pavergtai Lie
tuvai laisvę.

Minėjimas buvo pradėtas mišiomis 
Pop. Jono XXIII bažnyčioje, kurias 
atlaikė kun. Antanas Perkumas. P.Va
cys Kleiza buvo mūsų; tautiečių gra
žiai priimtas ir pavaišintas. Maracay 
ponios: Bieliūnienė, Gavorskienė, Ra
venna, Surošienė ir kitos pavaišino su
sirinkusius. Minėjimo proga lietuviai 
galėjo įsigyti visus Venezuelos laikraš
čiuose atspausdintus straįpsnius pasku
tinių kelių savaičių laikotarpyje.

S. PAULO - SANTOS PAJŪRIO 
LIETUVIUS LANKANT

Kun. P. Urbaitis, prieš išvykdamas 
ilgesnėn kelionėn, nutarė aplankyti 
sergančius ir sveikuosius pajūrio lietu
vius, kaip tai Guarujá, S. Vicente,Bo
queirão, Gonzaga, Santos ir Suarão 
vietoves.

Guarujoj, suteikė sakramentus jau 
tikrai ligonio patale esantiems lietu
viams, iš kurių galima paminėti visai 
S. Paulo lietuvių kolonijai žinomą 
ED. PAŽĖRĄ, kurio sveikata yra ga
na kritiškoje padėtyje.

Aplankyti buvo dar šie žinomesnie- 
ji pajūrio lietuviai, taip pat esantieji 
vieni sunkiau kiti lengviau ligonio pa
tale, k. t. p. Vosylienė, Bajorūnas ir 
kiti. Visi jie buvo paguosti ir sura
minti atsilankiusiojo misijonieriaus 
kun. Urbaičio ramybę teikiančiais pa
guodos ir vilties žodžiais...

Kiti aplankytieji yra kol kas sveiki, 
linksmi ir, žinoma, naudojasi esamuo
ju gyvenimu. Iš jų galime paminėti 
buvusį Lietuvių Bendruomenės Brazi
lijoje pirmininką Dr. Alg. Sliesoraitj 
su jo SHELL gazolino patarnavimu 
Guarujá turistinio piiesto gyventojams. 
Galime tik pasidžiaugti, kad Dr. Al
gio Sliesoraičio mandagumu ir patar
navimu pasinaudoja, reikia pasakyti, 
dauguma vietos gyventojų. Jis su sa
vo simpatiškumu ir aukštu inteligento 
išsilavinimu, padarė tai, ko nepajėgė 
artimosios gazolino stotys susilaukti.
Sveikiname ir linkime ir toliau būti 
tuom, kuom yra Alg. Sliesorąitis.

už KAZIMIERĄ RUTKAUSKĄ, mirusį 
rugpjūčio 11d. 1943 m. ir už MAGDĘ 
RUTKAUSKIENĘ, mirusią gegužės 17 
d. 1973 m. bus atlaikytos balandžio 17 
d. 9 vai. šv. Kazimiero parapijos koply
čioje, R.Juatindiba, 28 - Pq.da Moóca.

Giminės ir pažįstami kviečiami da
lyvauti pamaldose. Dėkoja visiems

Kazimieras Rutkauskas
At.

Teko pasisvečiuoti ir pas ponią Pe-; 
traitienę, iš kur po vaišingų pietų iš
vykome lankyti žemiau suminėtų as
menų. Jie yra įsikūrę taip pat, reikia 
pasakyti, nevienodai...

Gal daugiau ir išskirtinai reikėtų ap-' 
sistoti prie Steponaičių šeimos. Jų na
mai, tai reto vizito atvejis. Ponios Sta
sės meno darbų paveikslai puošia ke
lių kambarių sienas. Tai didžiausias 
lietuviškųjų rankų turtas — angeliškų
jų Dievo duotų rankų ir minčių dar
bas. Jos menę turėtų aplankyti mūsų 
meną mėgstantieji,su didžiomis pinigi
nėmis, asmenys, kurių salonus galėtų 
tikrai puošti ponios Steponaitienės kū
riniai. Tai lygu mūsų garbinamam Čiur
lioniui ar šių laikų netaip seniai į am
žinybę nuėjusio J. Rimšo kūriniams. 
Tai paslėptas turtas šiose pamario "ka
takombose" p. Steponaičių rezidenci
joje.

Teko aplankyti ir žinomą mūsų 
poetą ir rašytoją Kl. Jūrą, kuris begy
venantis palyginamai toli nuaanūsų — 
SUARÃO vietovėje. Gyvena taip kaip 
ir daugelis tų didžiųjų, kurie visą savo 
gyvenimą atidavė visuomenei-savai kū
rybai; ko pasėkoje ir banko knygutės 
lig šiandien nepajėgė įsigyti... Kl. Jūra 
yra tas didysis Tėvynės Vaidila, kurj 
taip parodo net jo fizinė išvaizda.Barz
da gerokai ilgoka, su Senelio Vaidilos 
kaip sniegas baltais plaukais. Jo por
tretą1 ta pati dailininkė turėtų prie pir
mos progos nutapyti, duodama tikrąjį 
vardą: TĖVYNĖS VAIDILA KL.JŪRA, 
tuom įamžindama mūsų Didžiojo švel
nios sielos buvimą Brazilijoje.

Pabaigai, grįžtant pajūriu teko ap
lankyti dar porą vienišų mūsų simpa
tiškųjų tautiečių, kurių viena išskirti
nai maloniai priėmė — Tai Ana Savi
čius, gyvenanti Cidade Ocian, gretimai 
kito liguisto mūsų tautiečio — Pūkelio, 
kurį pasišventusiai globoja turtinga naš
lė, ponia Teima Haute, nebūdama jo
kia giminė, nei mūsų tautietė. Tai pa
vyzdys gal nevienai organizacijai ar ir‘ 
mūsų tautiečiams.

Buvo aplankytas ir našlaitis Arman- 
das Pusteinikas, jau antri metai maža
mečių prieglaudoj-bendrabuty SOLE- 
MAR, Cidade da Criança.

Kom.Meldutis Laupinaitis
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'mūsų žinios
MOTINOS DIENĄ 

minėsime Lietuviu Sąjungos-Alianęa 
namuose, rua Lituânia, 67, Gegužės 
men. 15 dieną. Neužmirškime tą die
ną, susirinkę, pagerbti Musu Motinas.

MOKOJ FEIJOADA
Labdaros veiklai palaikyti ir parem

ti šv. Kazimiero parapiją, Labdaros 
Ratelis rengia gegužės 22 dieną pie- 
tus-feijoadą. Bilietai bus greit atspaus
dinti ir pradėti platinti. Kiek atsime
nam, paskutinį kartą tokia feijoada 
Mokoj buvo prieš 6 metus.

NAUJA BLB-NĖS TARYBA
Balandžio 9 dienos vakarą išrinktie

ji BLB-nės tarybos nariai susirinko 
savo būstinėj, Rua Juatindiba, Moo- 
koj, BLB-nės Tarybos prezidiumo ir 
Valdybos rinkimams.

Išeinančios Tarybos pirmininkui, 
kun. Pr. Gavėnui, atidarius susirinki-- 
mą, Valdybos p-kas, p. J. Tatarūnas, 
padėkojo visiems buv. Tarybos narii 
riams už sėkmingą bendradarbiavimą 
ir pabrėžė momento svarbą.

Tuoj buvo išrinktas Tarybos prezi
diumas, kurį sudaro: p-kas Jonas Ta
tarūnas-, v-pkas Juozas Vaikšnoras ir 
sekretorius prel. P. Ragažinskas.

Valdybos pirmininku išrinktas Alf. 
D. Petraitis, v-pku Aleksandras Vala
vičius, sekretorium Vytas Bacevičius, 
sekretorium lietuviu reikalams kun. 
Pranas Gavėnas, iždininku Hendrikas 
Guzikauskas.

Revizijos komisiją sudaro: kpt. Juo
zas Čiuvinskas, Juozas Armandas Ta
tarūnas ir Vincas V. Banys.

BLB-nės atstovu Rio de Janeire pa
siliko dr. Antanas Gaulia.

Buvo tuoj numatytos veiklos komi
sijos:

švietimo komisija — koordinatorius 
prel. P. Ragažinskas;

spaudos k-ja (kontaktai su vieti
niais) — koord. Alfonsas Kublickas;

kultūros (muziejaus-archyvo) kom- 
ja — p-kė p. Aldona Valavičienė;

sporto kom-ja — koord.- Jonas Šer
mukšnis;

ryšiu kom-ja (relações públicas); 
Petras Bareišis, Vytautas Urbonas,Vy
tautas Bratkauskis, Petras Šimonis,Jo
nas Si liekas;

politinė kom-ja pasiliko nepakeista.
BLB-nės atstovais ''Lituanikos" val

dyboj buvo išrinkti Jonas Tatarūnas 
ir Vytautas M. Urbonas.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO 
MENĖS POSĖDIS

Kviečiame naujos valdybos narius 
dalyvauti pirmame posėdyje š.m. 28

MUSU LIETUVA

Šio ML numerio

GARB ÉS LEIDĖJAS

ANTANAS GOLSKIS
Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame.

Administracija

d. (ketvirtadienį) 20,30 vai. BLB-nės 
būstinėje, R. Juatindiba, 28, Mokoje.

Šiame posėdyje nauja valdyba per
ima savo pareigas ir dėlto prašome 
visus narius būtinai dalyvauti.

Alfonsas D. Petraitis 
Valdybos Pirmininkas

Š. m. kovo 24 d. Loretos ligoninėje 
Chicagoje, netikėtai mirė a.a. kun. 
prof.Stasys Yla, Ateitininkų federa 
cijos dvasios vadovas , rašytojas. dau 
gelio knygų autorius, buvęs įvairių 
laikraščiu ir žurnalu redaktorius , 
Putnamo seselių kapelionas. Buvo at
vykęs į Chicagą dalyvauti Politinių 
kalinių suvažiavime. pabaigti ruošti 
savo įmygą apie Čiurlionį.

Velionis buvo gimęs 1908 m. sausio 
5 d. Luciūnų km. . Kurklių valse. . Uk 
mergės apskr. Mokėsi Ukmergės giir 
nazijoje, Kauno kunigų seminarijoje 
Vytauto D. universitete. Kunigu išven , 
tintas 1932 m.gegužės 21 d.Studijavo' 
pedagogiką ir psichologiją. Su kitais 
įsteigė ,rXX Amžiaus” dienraštį ir 
buvo vienas iš redaktorių. 1940 m- 
pabaigoje, bolševikams okupavus Lie 
tuvą, pasitraukė į Vokietiją ir buvo 
Berlyno lietuvių kapelionas. Vokie - 
čiams okupavus Lietuvą, vėl grįžo ir 
dirbo universitete, bet nacių buvo su
imtas ir išlaikytas nuo 1943 m. kovo 
mėnesio iki karo pabaigos Stutthofo 
naikinimo lageryje. Po karo liko Len
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kijoje.Jam pavyko persikelti į Vak.
Vokietiją.Amerikon atvyko 1950 m. ir 

j buvo Nekalto Prasidėjimo Marijos se 
sei'ų Putname kapelionas.

Buvo pašarvotas kovo 25d. Petkaus 
Marquette laidotuvių koplyčioje, kur 
vakare įvyko atsisveikinimas. Kovo 
26 d. 10 vai. Svč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje įvyko gedulingos šv. 
Mišios ir po pamaldų buvo išvežtas 
į Putnam,CT. .palaidotas vienuoly
no kapinėse.

ROBERTAS SALDYS - CHEMIJOS 
INŽINIERIUS

Kovo 23 d. ANHEMBI, Palácio 
das Convenções, buvo Mauá inžineri
jos fakulteto diplomu įteikimas. Kaip 
paprastai, tai labai iškilmingas mo
mentas. "Paranimfas" buvo žurnalis
tas ir TV ekonomijos komentatorius 
Joelmir Betting. Roberto klasės glo
bėjas ir profesorius buvo lietuviu sū
nus prof. Luiz Alberto Jermolovičius. 
Jis buvo labai patenkintas galėjęs 
įteikti diplomą lietuviškai kalbančiam 
mokiniui ir su juom pasikalbėti lietu
viškai. L.A. Jermolovičius buvo ne 
tik Roberto profesorius, bet ir drau
gas dėl bendros kilmės ir lietuviu kal
bos. Yra daug lietuviu kalbos studen
tu su kuriais, deja profesorius negalė
davo susikalbėti lietuviškai. Inžinie
riaus diplomu įteikimo cerimonijoj 
dalyvavo Roberto šeima ir daug drau
gu.

Sveikinam naująjį inžinierių ir dide
lį musu kolonijos veikėją Robertą 
Saldį ir linkime jam daug sėkmės 
profesiniame darbe, o taip pat toliau 
dalyvauti kolonijos lietuviškame vei
kime.

PR.
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