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V. A. D am brava
S V. MARIJA MŪSŲ GYVENIME

Šalyse, kur yra ryškūs metų sezonų skirtumai, gegužės 
mėnuo yra žavingas gamtiniai. Po žiemos tarsi iš mirties at
gyja augmenija sužaliuodama, syžydėdama. Katalikai ir kaž
kurie kiti krikščionys gegužės mėnesį seka tradiciją, kuri 
ne vienam yra įspūdingesnė už to mėnesio gamtos grožį, 
tai ypatingą Šv. Marijos garbinimą. Įvairiuos kraštuos tos 
tradicijos yra kiek skirtingos, apie jas daug parašyta. Visa 
tai išdavos ne vien vaizduotės ar sentimentų, bet įvairių 
laikų, daugelio žmonių patirties. Kad Sv. Marijos temomis 
yra daug parašyta, tai daug daugiau yra reikšmingų ir įdo
mių tokių išgycenimų ir patirties, kurių niekas neužrašė. 
Butų galima parašyti ne straipsnelį, o veikalą apie pamaldu
mo j Šv. Mariją reikšmę šeimai, jaunimui ir kiekvienam as
meniui. Kuria iš tų temų bekalbėtume, galima pasakyti, 
kad yra daugybė atvejų, kuriuose nėra sėkmingesnės pagal
bos už pamaldumą j Šv. Mariją.

Yra daug atvejų, kad pamaldumas ir suprantamas ir prak
tikuojamas persiaurai. Nereti atvejai, kad asmuo labai jau
triai meldžiasi šaukdamasis pagalbos ar kitų asmenų sveika
tai, o kartais net visai banaliems reikalams. Ne vienas iš jų 
nebuvo pamaldus iki tol, vėl bus teks pat reikalui praėjus. 
Jeigu neįvyko taip, kaip jis prašė, tai ne vienu atveju as
muo, kaip sakoma, "atšala" ir tikėjime ir pamaldume. Tai 
vis atvejai žmogaus religinio paviršutiniškumo, kurio pagrin
du yra ne tiek tikėjimas ir pagarba Dievui ar Šv. Marijai, 
kiek kasdieniniai žemiški interesai.

Pamaldumas j Šv. Mariją turi reikštis ne tiek asmeniniais 
žemiško gyvenimo prašymais, kiek pirmoje eilėje rūpesčiu 
ir pastangomis pasimokyti iš Šv. Marijos asmens formuo
jant savo charakterį, stengiantis pasekti Šv. Marijos nors 
ryškesnes dorybes, pagal tai tvarkyti savo asmeninį gyveni
mą, šeimos dvasią, santykius su įvairiais žmonėmis. Tokia 
prasme bendravimas su Šv. Marija ir į ją pamaldumas gali 
būti begalinės reikšmės ypatingai jauniems žmonėms. Tai 
gali nulemti jauno žmogaus charakterį, pažiūras j gyveni
mą ir visą ateitį. Katalikai ir įvairus Rytų krikščionys yra 
sukūrę pamaldumo j Sv. Mariją tokių tradicijų, kad jiems 
gali pavydėti nekatalikai ar mažiau pamaldieji katalikai. Sv. 
Marijos asmuo buvo ir bus inspiracija ne tik menininkams, 
poetams, muzikams, bet visiems, kam rupi kaip geriau tvar
kyti asmens, šeimos, visuomenės gyvenimą.

Yra ne tik tikėjimas, bet daug liudymų apie mirusiųjų 
gyvenimą, bet nėra kito mirusio asmens, apie kurio pomir
tinį gyvenimą butų tiek liudymų, kiek yra apie Šv. Mariją. 
Negalima paneigti, kad yra buvę haliucinacijų ar panašių 
faktų, kad yra buvę aiškios melagystės įvairiais motyvais, 
kurie laikinai suvedžiojo ne vieną nekritišką pamaldų asme
nį, bet tie vienokie ar kitokie apgaulingi gandai netrukus 
paaiškėja. Gi patikimi faktai liudiją Šv. Marijos buvimą, ki
tame pasaulyje yra svarbūs kiekvienam žmogui.

Viešas Šv. Marijos garbinimas yra daug kam daugeriopa 
pamoka. Antai, kalbėti tik apie fizinius pagijimus Lourde 
būtų labai persiaura. Ta ir panašios vietos savo dvasia sie
kia daug toliau ir plačiau. Ne dėl to, kad faktas būtų įdo
mesnis ir svarbesnis už kitus, bet paminėsiu vieną man ži
nomą. Romoje Krikščionių Mokyklų Brolių namuose man 
yra tekę gyventi su vienu škotu gydytoju, kuris ten atvyk
davo žiemos sezonui 1933 ir sekančiais metais. Būdamas 
kraštutinė antikatalikas, pasiturintis, nevedęs, jau subrendu-
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Alfonso Kublicko paruoštas knygutės viršelis apie Petrą Perkumą. 
Atspausdino ML. Tiražas 3.000 egz.

AUSTRALIJOS VALDŽIA IR SENATAS REMIA PABALTIJO 
BYLĄ

1982 m. gruodžio 14 d. Australijos Senatas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, įpareigojančią Australijos vyriausybę kelti Pabaltijo laisvo 
apsisprendimo klausimą Jungtinėse Tautose. Gruodžio 17 d. Austra
lijos reikalų ministeris A.A. STREET laišku padėkojo A. POCIUI ir- 
B. ŠAULIUI už Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
ir Pabaltiečių Tarybos išleistą "Žmogaus Teisių Dienos Atšaukimą". 
Jis pabrėžė, kad Australija nepripažįsta Pabaltijo valstybių įjungimo 
į Sovietų Sąjungą de jure; nors Sovietų Sąjunga šiuo metu "efekty
viai kontroliuoja Pabaltijo valstybę", Australijos vyriausybė jokiu bū
du nelaiko Sovietų valdžios tenai teisėta ir "nemano keisti savo po
litikos Pabaltijo valstybių atžvilgiu". (Elta)
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šio amžiaus, pasiryžo nors vieną vasarą praleisti Lourde,pa- 
tėmyti ten, jo supratimu, katalikų naivų pamaldumą ir pa
rašyti apie tai ką nors kritiško. Lourde jam niekas nekliu
dė ne tik maišytis, kur jis pageidavo, bet kaip gydytojui 
buvo leista tyrinėti tariamų ar timtų pagijimų bylas. Pirmo
ji ten praleista vasara jį taip paveikė, kad pats tapo katali
ku ir pasiryžo likusį savo gyvenimą pašvęsti j Lourdą atvyks 
tančių ligonių tarnybai. Žiemą jis praleisdavo Romoje, o vas 
sąrą vykdavo atgal j Lourdą. Gręsiant karui, 1939 m. jis iš
vyko atgal j savo tėvynę-Skotiją ir tolesnio jo likimo neži
nau.

Mūsų dvasiniai santykiai su Sv. Marija yra ne sentimentų 
ar sezoninio pamaldumo klausimas. Tai santykiai turį mūsų 
praktiškam gyvenimui reikšmės, kuriai prilygti vargiai gali ir 
geriausia žmonių mokykla. Vysk. Vincentas Brizgys
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ITALAI INFORMUOJAMI APIE 
LIETUVĄ

Romoje liepos mėnesio pradžioje iš 
spaudos išėjo naujas ELTOS informaci
jų biuletenis italu kalba "ELTA-PRESS". 
Naujame numeryje yra pateikiamas 
"LKB Kronikos" 51-ojo numerio pil
nas itališkas vertimas. ,

Pirmame biuletenio puslapyje atspaus
dintos "Kronikos" pirmojo ir 51-ojo 
numeriu viršeliu nuotraukos. Įžanginia
me straipsnyje itališkoji ELTA, kurie 
redaguoja Italijos Lietuviu Bendruome
nes garbės pirm. mons. V. Mincevičius, 
suglaustai apžvelgia "LKB" 51 nr. turi
nį, primindama, jog šis numeris yra skir
tas "Kronikos" dešimtmečiui. Ši sukak
tis "Kronikoje" paminėta trimis straips
niais: "Lietuvos Kataliku Bažnyčios at
gimimas", "Lietuvos Kataliku Bažny
čios Kronikai dešimt metų" ir "Laiškas 
Kronikos redakcijai".

Pradžioje pateikiami keli Lietuvos 
kunigu ir pasauliečių tikinčiųjų sveikini
mai: Jo Šventenybei popiežiui Jonui - 
Pauliui II, arkivyskupui Pauliui Marcin
kui ir naujai paskirtam nuncijui arkivys
kupui Jonui Vytautui Bulaičiui.

Taip pat įdėtas daugiau kaip 18.000 
Lietuvos tikinčiųjų protestas pirmajam 
Lietuvos komunistu partijos sekreto
riui P. Griškevičiui dėl ateistu išpuolių 
prieš tikintį jaunimą. Straipsnyje "Baž
nyčia atskirta nuo valstybės" informuo
jama, kaip apylinkių pareigūnai ir vyk
domieji miestu komitetai yra verčiami 
šnipinėti religinį parapijų gyvenimą.Pa- 
baigoje spausdinamas pranešimas apie, 
kun. Leono Šapokos žudikų teismą.

Visi ankstesnieji "Kronikos" nume
riai jau yra išversti j italų kalbą ir iš
spausdinti ELTOS biuletenio laidose.

Beveik kiekviename numeryje EL
TOS informacijų biuletenis turi ir hu
moro skyrių, kuriame pateikiami įvai-
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rus anekdotai iš dabartinio gyvenimo 
Lietuvoje ir Sovietu Sąjungoje. Vienas 
tokių anekdotu yra "TSRS piliečiai tu
ri teisę..." Buržuazinė propaganda esą 
nuolat šaukia apie tarybinių žmonių 
teisiu ir laisvių varžymą. Tuo tarpu kiek
vienas TSRS pilietis turi teisę: kritikuo
ti Amerikos ir kitu buržuaziniu kraštu 
vyriausybes ir jų vykdomą politiką, da
lyvauti privalomose eisenose ir demons
tracijose, ploti susirinkimuose ir mitin
guose, skaityti tarybinę spaudą (išsky
rus senus leidinius bei iš užsienio leistą 
literatūrą), stovėti eilėse prie parduo
tuvių ir bilietų kasų, neribotais kiekiais 
pirkti degtinę ir kitus alkoholinius gė
rimus, balsuoti už nurodytą kandidatą, 
skusti savo pažįstamus ir draugus, kriti
kuoti save ir žemiau stovinčius bendra
darbius, ateistiškai auklėti savo vaikus, 
šmeižti kulto tarnus, pajuokti religi
nius įsitikinimus bei įžeidinėti tikinčių
jų jausmus. Be to, sovietinė aristokrati
ja dar turi visą eilę papildomų teisių, 
apie kurias tačiau eiliniam piliečiui nė
ra reikalo žinoti... S, K.

VIKTORAS PETKUS - KANDIDA 
TAS NOBELIO TAIKOS PREMIJAI

Sausio 31 d. penki JAV senato
riai ir šeši atstovai nominavo Viktorą 
Petkų ir septynis kitus kovotojus už 
žmogaus teises kandidatais 1983 m. 
Nobelio Taikos premijai. Taip pat no
minuoti lenkai: Lech VValęsa, Jacek 
Kuron ir Adam Michnik, čekas Vac
lav Have, ukrainietis Mykolą Ruden
ko, rusas Jurijų Orlov ir Rusijos žy
das Anatoly Sčaransky. Savo laiške 
Nobelio instituitui vienuolika Kongre
so atstovų pabrėžė "narsią piliečiu 
grupių veiklą Sovietų Sąjungoje, Lietu
voje, Čekoslovakijoje ir Lenkijoje". 
Laiške minima, kad penki Lietuvos 
Helsinkio Grupės nariai pasmerkti, 
kartu paėmus, 32 metus kalėti.
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AMERIKOS KATALIKAI UŽ KUN. 
ALFONSĄ SVARINSKĄ

JAV-ėse išsivystė plati įkalinto kun. 
Alfonso Svarinsko gelbėjimo akcija. 
Jis buvo 1983 sausio 26 suimtas už 
tariamą antikonstitucinę veiklą.

Kun. Svarinskas, vienas iš Tikinčių
jų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto 
steigėjų, jau trečią kartą eina Gulago 
kelius už Tėvynę ir Bažnyčią. Jis yra 
atkalėjęs 16 metų sovietiniuose lage
riuose.

LKB Kronikos Nr. 56 skelbia,kad 
kun. Svarinsko areštas akivaizdžiai 
įrodo, jog "sovietinė valdžia jaučiasi 
labai silpna, o Lietuvos Katalikų Baž
nyčioje ir kiekviename aktyvesniame 
dvasiškyje mato mirtiną savo priešą".

Tūkstančiai Amerikos, katalikų 
šiuo metu siunčia užadresuotus atvi
rukus sovietų ambasadoriui Dobryni- 
nui į VVashingtoną. Juose reikalauja
ma, kad kun. Svarinskas būtų skubiai 
paleistas.

Atviruke rašoma, kad "Kun. Sva- 
risiskas. tik praktikavo savo garantuo
tą teisę j sąžinės laisvę. Malonėkit 
jam leisti sugrįžti į pastoracinį darbą"'

Lietuviai platina šiuos atvirukus sa
vo bei kitataučių parapijose, solidari
zuodami su Lietuvos katalikais, kurie 
taip pat, reaguodami j kun. Svarins
ko neteisėtą areštą, renka parašus po 
protesto raštu Andropovui.

Salia to įtakinga organizacija, vei
kianti JAV-ėse — Katalikų Lyga už 
Religines ir Civilines Teises — pasiun
tė 26,000 atvirukų savo nariams, ra
gindama tuos atvirukus pasirašyti ir 
pasiųsti. Vienas iš šios organizacijos 
direktorių pasakė: "Mes, kaip organi
zacija, kuri gina katalikų teisę nebūti 
apšmeižtiems bei išjuokiamiems ar 
diskriminuojamiems už įsitikinimus, 
negalime nuošaliai stovėti kai broliui 
katalikui už geležinės uždangos gręsia 
įkalinimas trečią kartą už religinius 
įsitikinimus".

Vyskupas Vincentas Brizgys parašė 
laišką visiems Amerikos vyskupams 
ragindamas, kad jie savo ruožtu pa
dėtų kun. Svarinskui.

"Maloningai jus prašau priimti re
zoliuciją už kun. Svarinską ateinan
čio j vyskupų konferencijoj", rašo vys
kupas Brizgys, "kurioj kun. Svarins
ko areštas būtu iškeltas kaip sovietų 
represijos pavyzdys prieš visus Lietu
vos katalikus".

LIC - Lietuviu Informacijos 
Centras

DR. JONAS NICIPORCIUKAS Į
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone .273-6696
R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 288-4770
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prenumeratą, bet jų pavardes išbuvo 
paskelbtos ML-je. šiuos a; anytoius 
prašome pranešti administracijai įeit 
tonu ar la’ŠKu.
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frímé 1971 m. gegužės 13 d. Ca 
ša. Verde. Mirties metinių mišios 
ai. veti.om ous atlaikytos si 
dieni, gegužes 15 1 8 va: 
Kazimiero parapijos kopiyc
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Antanas Butkus
LIETUVIŲ SPAUDU BRAZILIJOJ

Neišvengė visokeriopų sunkumų < 
Braziluos lietuviu spauda. Ir jai teko 
sutikti ir pergyventi tiesioginiu ir ne 
tiesioginiu dvasiniu be materialinių 
smūgių savo kelyje

(tęsinys iš praeito nr.)
1930 m e taa į Brazilijos 
lietuvių spaudos 
plėtimosi metai

São Paulo vykdomiesiems valdžios 
organams uždarius Susivienijimo Lie-

Jornal Li thuano "NOVIDADÇS"

NAUJIENOS
Brazilija* lietuviu laikrašti* 

Redaguoją ir laidžia L» VALIUKAS
Paulo,1930 Vytauto didžiojo aubal«12 diena

tuvių organą "Garsą", o jo redakto-. 
rius ištrėmus iš krašto, didelė koloni
jos dalis liko be savo minčių reiškėjo. 
Nesant kito laikraščio, spaudos mėgė
jai tenkinosi Stasio Puišio redaguoja
mu "Lietuvis Brazilijoj", kuris savo 
puslapiuose daugiausiai liaupsino Lie
tuvos tautininkų valdžią, nustatinėjo 
pabirusių "literatų" ir "kliubiečių" 
santykius, ir ne mažą dėmesį kreipė 
j katalikų bendruomenės organizavi
mą su kun. J. Valaičiu priešaky. Mat, 
kun. J. Valaitis, būdamas spaudos 
bendrovės "Šviesa" pirmininku, o vė
liau turėjo laikinai pavaduoti redakto
rių, nespėjo organizacinio ir spaudos 
darbo tinkamai atlikti. Be abejo, ir 
pats laikraštis darėsi pilkesnis, negalė
jo sumasinti platesnės visuomenės.

1930 metais, šiame krašte vyko, 
bent kelis mėnesius tęsėsi pilietinis 
karas "revoliucija" vadinamas. Kai ku
rios opozicinės politinės partijos, re
miamos kariuomenės dalinių, sukilo 
prieš federal i nę valdžią. Ginkluotas 
krašte judėjimas, dar labiau sunkino 
ekonominę būklę. Nedarbas siautėjo 
visame krašte. Vidujinė suirutė, ka
riaujančios pusės, pareikalavo "savano
riu". Vietinė didžioji São Paulo spau
da rėmė valdžios šalininkus ir kvietė 
galinčius vartoti ginklą, stoti savano
riais ir ginti krašto valdžią. Pasireikš
davo užuominų ir lietuviškoje spaudo
je. — "Lietuvis Brazilijoj". Ne vienas 
mūsų tautiečių susigundė, palikdami 
bedarbių eiles, stojo savanoriais ginti 
krašto valdžią nuo sukilėlių. Nežiūrint 
valdžios dedamų pastangų, ginkluotas 
maištas, D r. Getulio Vargas vadovau
jant, baigėsi sukilėlių naudai. Tų me
tu spalio 24 dieną, visoje šalyje buvo 
paskelbta triumfo diena.Buvusios suki
limui priešingos institucijos, o labiau
siai spauda^ daugiausiai nukentėjo.Su- 
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naiKmtos buvo laikraščių spaustuvės, 
sudeginti laikraščiai, išmėtyti gatvėse 
spaudos darbo reikmenys. Nuo sukilė
liu pergalės nukentėjo ir lietuviška 
spauda, laikraštis "Lietuvis Brazilijoj". 
Spaudos darbui reikalingos priemonės, 
— raidės, arkyvas, laikraščiai — buvo 
apgadinti. Vos pradedančiai mažytei 
jmonei kurtis, nuostoliai buvo dideli. 
"Lietuvis Brazilijoj" redakcija nepa
matuotai apkaltino lietuvius prisidėju
sius prie tos sauvalės. Kaltinimas, be 
abejo, nepagrįstas, nes tuo pačiu me
tu didieji brazilų, vokiečių ir kitų 
tautų laikraščiai "supleškėjo", išsisiū
bavusios minios entuziazmo pagauti 
ir (geidžiams patenkinti. To.paties 
"džiaugsmo" pagauta, minia sunaiki
no tada didžiausią São Paulo brazilų 
laikraštį "Folha da Manhã", prie ku
rio šių eilučių autoriui teko dirbti ir 
redaguoti įvestąjį jame lietuvišką sky
rių. Tiesa, nukentėjusi vietinė spauda, 
buvo milžinai prieš "Lietuvį Brazili
joj", todėl jiems po šio gaisro ir atsis
tatyti buvo lengva, — valdžia jiems 
padėjo. "Lietuvis Brazilijoj" pagalbon 
atėjo Lietuva ir dalinai padengė jo 
nuostolius.

Sunkus nedėkingas ir neįvertinamas 
yra spaudos darbas. Dirbti spaudos 
darbą, — tai savęs išsižadėjimas. Ne
žiūrint visapusiškų dvasinių spaudimų, 
medžiaginių nepriteklių, fizinių ir mo
ralinių užgauliojimų, vis dėl to pasi
šventėlių žmonių tam darbui buvo vi
sais laikais. Jie ryžosi ir tebesiryžia 
visokiais būdais, užmiršdami savo as
meniškus reikalus, duoti savo artimui 
šviesos, supažindinti jį su pasauliu. 
Tas pasišventimas reikšmingesnis da
rosi, atskilusiems nuo savo tautos ka
mieno, gyvenant svetimame krašte, 
nesavųjų tarpe.

Pačiame kritiškiausiame lietuviškos 
spaudos momente, laikraščio "Garso 
uždarymo išvakarėse, (laikraštis buvo 
uždarytas 1930 m. gegužės m.), 1930 
metais balandžio mėn. 26 d., tarp ‘«e 
tuvių pradėtas platinti "Jornal Lithu 
ano Novidades" — NAUJIENOS", ku 
rio leidėju ir redaktorių pasirašė L. 
Valiukas, tas pats asmuo, anksčiau 
dirbęs už "Alfa" bendrovės lietuvių 
kolonizavimą Nova Lituanijoje, su V 
Kiršteinu priklausęs "literatų grupei" 
ir "Club Lithuania" organizatoriams 
ir buvęs "Pietų Amerikos Lietuvio" 
redaktorius. Kur laikraštis buvo dirba 
mas, pradžioje leidėjas nepasako, o 
tik iš 4-to "Naujienų" numerio suži
nome, jog ir šis leidinys spausdina
mas "Birutės" spaustuvėje, pas K.Uo
kų. Laikraštis patrauklios išvaizdos, 
mažo formato (žurnalo), 12 puslapiu, 
Pirmą žingsnį žengiant, "Naujienų" 
leidėjas ir redaktorius praneša:

"Brazilijos lietuvių skaitlingą kolo
niją aplanko naujas lietuviškas laikraš
tis — pirmas "Naujienų" numeris". 
Toliau redaktorius tęsia: "Kukliai gy
venimą pradedant "Naujienos didelių 
pažadų nežada, nestato sau uždaviniu 
laikytis bi kokio politinio nusistaty- * 
mo, nežada globoti nei atskirų gru
pių, nei luomų reikalus... laikraštis 
nepasivadina nei visuomenės, nei kul
tūros, nei ekonomijos atstovu. Todėl 
iš "Naujienų", skaitytojai, daug nesi
tikėkite, nes jos jus neapsiima vesti j 
''šviesią ateitį..."

Taigi, naujas lietuvių kolonijos sve
čias nieko nežada. Kokiu tikslu jisai 
pradėtas leisti, iš kur jam išlaikyti 
gaunamos lėšos, kas apmoka jo išlai
das, - sunku įspėti, nes to nepasako 
ir leidėjai, jei bent, tarp kitų neaiš
kių tikslų, leidėjui-redaktoriui tapti 
"nusikelnėjimo" kandidatu...

______ ______ (bus daugiau)
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DOM BOSCO

Uma Marquesa que não 
gosta de barulho

Domingo seguinte chegam outros, e de
pois outros mais vão chegando. Uma en
chente de meninos de roupas mal cuidadas, 
mas de olhos vivazes. Buscavam Dorp Bos
co, sua palavra, seu carinho.

A legião de jovens vai-se avolumando 
cada vez mais.

A Marquesa não agüentou por muito 
tempo aquele barulho todo. Vendo em sua 
casa aquela turma de meninos sujos, e não 
conseguindo convencer Dom Bosco e aban
doná-los para dedicar-se apenas a seu Institu
to, despede-o.

Era o outono de 1845. Dom Bosco 
transfere suas tendas para perto dos Moi
nhos da Cidade, na margem do Dora. Não 
demorou muito, porém, que os vizinhos se 
queixassem do barulho e da gritaria. Dom 
Bosco teve que dar mais uma triste noticia 
aos pequenos amigos:

- Meus caros, temos que nos mudar.
Mas na breve estada nos Moinhos, Dom 

Bosco encontra um rapazinho pálido, que 
o está a fitar em silêncio. Tem 8 anos e se 
chama Miguel Rua. Dom Bosco acaba de 
distribuir medalhas a seus molequinhos,mas 
o jovenzinho pálido não ganhou nada. En
tão Dom Bosco aproxima-se dele. Estende- 
lhe a mão esquerda e fazendo que a corta
va pelo meio com a direita, diz:lhe a sorrir: 
a - Pega, Miguelzinho, pega.

O rapaz olha e não compreende. Então 
Dom Bosco lhe diz:

- Os dois partilharemos tudo, sempre.
O rapazinho haverá de tornar-se o primei

ro sucessor de Dom Bosco à frente da Con
gregação Saiesiana.

E M P O R TU G U E S

NR. 14 (96)

Um tambor e muitos 
guardas

Dos Moinhos à margem do Dora, Dom 
Bosco emigra para São Pedro “in Vincu lis", 
junto ao Cemitério. Há aii uma igrejinha, 
mas, por infelicidade, o capelão do lugar 
tem uma criada birrenta que tem tremenda 
antipatia para oom os meninos. Vive a res
mungar que os meninos estragam tudo, ati
ram pedras.

Chegou a tal ponto a birra que obrigou 
o pobre capelão a enviar à prefeitura um 
protesto com todos os efes e erres. Então, 
satisfeita, grita para os moleques:

- Finalmente não vou vê-los mais, seus 
maltrapilhos ’.

E era verdade, porque a velha morreu 
naquela semana.

Por vários meses Dom Bosco não encon
tra teto para seus meninos. Mas não se dá 
por vencido. Fala-lhes ao ar livre, reunindo- 
os em praças desertas ou no campo. O povo 
observa. Alguns riem. Outros se compadecem:

- Mas aonde vai esse padre?
- É Dom Bosco com seus meninos.
- Pobrezinho, dizem que está axmi 

idéia fixa. Vai acabar no hospício com es
se barulho todo.

Na primavera, Dom Bosco consegue alu
gar um campo na periferia.

No centro há uma espécie de barracão, 
e nele se guarda o material de jogos. Ao 
redor, 400 rapazes correm uns atrás dos 
outros e se expandem. Num canto sentado 
a um banco, Dom Bosco confessa. Por vol
ta das dez, um tambor militar põe-se a ru
far e os jovens formam fila. Ressoa, então, 
uma trombeta, e o exército põe-se em mo
vimento: rumo à igreja de Nossa Senhora 
da Consolata ou ao Monte dos Capuchinhos. 
Lá Dom Bosco reza a Missa e distribui a 
Comunhão.

Eram tempos revolucionários aqueles, e 
os 400 rapazes, em coluna, ao som de 
trombeta e tambor, começam a preocupar 
o governo piemontês.

O Marques de Cavour faz chamar Dom 
Bosco. Manda-lhe limitar o número de jo
vens, proibe terminantemente que entrem 
na cidade em coluna, Dom Bosco resiste. 
O diálogo com o ministro acaba em tem
pestade. Cavour grita:

- Mas que lhe interessam esses vagabun
dos? Deixe-os em suas casas I Não assuma 
responsabilidades assim, ou teremos todos 
muitos aborrecimentos i

Dom Bosco retira-se sem ceder, mas, a 
partir desse dia, ao redor do campo onde 
brincam seus jovens, começam a rondar al
guns guardas.

Um dia, no campo, aparecem os donos. 
Agacham-se para examinar o chão sapatea
do sem piedade por 800 tamancos e sapa- 
tões. Chamam Dom Bosco:

— Mas isso aqui vai virar um deserto.
- Desse jeito nosso campo vai tornar-se 

uma estrada de teraa batida.

5
- Tenha paciência, meu bom padec, mas 

assim não é possível continuar. Está despeja
do.

Para Dom Bosco era como se um raio o 
tivesse atingido. Aodde ir agora? Já o ha
viam expulsado de muitos lugares. Recostado 
a uma árvore, num ângulo de campo, con
templa seus rapazes a correr felizes, quiçá 
pela última vez, e chora.

Mas justamente na tarde desse triste dia, 
quando se dispunha a despedir para sempre 
seus meninos que ninguém quer, surge na 
extremidade do campo um bom homem.

- É verdade que o senhor está procuran
do um lugar para fazer um laboratório?

- Um laboratório, não, um oratório.
- Não sei o que é isso, mas em todo o 

caso o lugar existe. Venha vê-lo.
Dom Bosco vai, coração cheio de esperan

ça. Trata-se de um galpão comprido de pro
priedade de certo Francisco Pinardi. Tem ao 
lado pequena faixa de terra Dom Bosco vol
ta depressa para seus jovens e grita:

- Alegria, fühos I Encontramos o Orató
rio I Teremos igreja, escola, e pátio para cor
rer e brincar. Domingo estaremos lá.

É o dia 5 de abril de 1846. O domingo 
seguinte será Páscoa da Ressurreição.

Dois padres nó hospí- 
c i o

O Oratório que Dom Bosco havia compra
do de Francisço Pinardi era apenas um imun
do galpão para depósito de lenha, com um 
metro ou pouco mais de altura.

- Aqui faremos a igreja - disse Dom 
Bosco. - É preciso chamar logo os operários.

Vieram os pedreiros, os carpinteiros. Os 
meninos de Dom Bosco, muitos dos quais 
eram ajudantes de pedreiro, vieram dar uma 
mãozinha.

O próprio Dom Bosco arregaçou as man
gas.

Sábado à tarde, como por encanto, o “edi
fício“ estava reformado. A nova capelinha es
tava provida de paramentos sacros, lâmpadas 
e castiçais.

O dia 12 de abril foi mesmo memorável. 
Na manhã de Páscoa todos os sinos da cida
de bimbalhavam emjesta. Ao majestoso con
certo juntou-se a pequena sineta, que lá em 
cima, no barracão de Pinardi, retinia alegre
mente para chamar todos os meninos da “bai
xada" de Valdocco.

Agora que Nossa Senhora lhe abrira o ca
minho, Dom Bosco tinha certeza que iria lon
ge. Com seus amigos sacerdotes falava dos 
projetos que tinha em mente como de em
preendimentos garantidos.

— Erguerei escolas, laboratórios, oficinas. 
Vejo tudo, como se tudo já fosse uma reali
dade.

Ouviam-no a principio com curiosidade. 
Mas depois alguns começaram a menear a 
cabeça:

- Dom Bosco está com idéia fixa. Vai 
ficar doido..;

- Precisa de tratamento, antes que seja 
tarde demais...

Até o amigo mais querido, seü braço di
reito na obra do Oratório, o teólogo Borel, 
começou a duvidar dete.

BOLETIM SALESIANO (a seguir)
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MŪSŲ ŽINIOS
SALEZIEČIŲ TARYBA MOOKOJ

Brazilijoj yra šešios saleziečių pro
vincijos, vadinamos inspektorijomis. 
Šiemet jos švenčia saleziečių įsikūri
mo Brazilijoje šimtmetį.

São Paulo provincijai priklauso 
225 saleziečiai (kunigai, broliukai-ko- 
adjutoriai, klierikai, studentai). Ji yra 
pasklidusi keturiolikoj viskupijų ir 
apima 27 institucijas: tai mokyklos, 
kolegijos, oratorijos-jaunimo namai, 
parapijos, mažosios ir didžioji semina
rija, spaudos mokykla ir leidykla, ra
dijo stotis. Nuo jos priklauso ir trys 
misijų centrai Angoloj.

São Paulo saleziečių provincijos ta
rybą sudaro 8 nariai, vadovaujami 
provinciolo-inspektoriaus.

Balandžio 18 d. Provincijos Tary
ba savo susirinkimui pasirinko šv. Ka
zimiero parapijos patalpas, norėdami 
tuo pačiu pažinti ir lietuvių salezie
čių gyvenvietę bei veiklos aplinką.Čia 
jie posėdžiavo kiaurą dieną — nuo 9 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Buvo pietums pavaišinti lietuviškais 
patiekalais, kas visiems buvo jmujiena.

Buvo norėta taip pat tarybos narius 
arčiau supažindinti ir su lietuvišku 
kultūriniu pasauliu. Buvo apsibrėžta 
tiktai spauda. Tad salėje buvo išstaty
ti 4 standai: Pogrindžio leidiniai (sa
mizdat) Lietuvoje, Lietuvių periodi
niai leidiniai laisvam pasauly, Nekurie 
lietuvių saleziečių leidiniai, ML-vos 
spaustuvės darbai. Bendrai, nevienam 
atsivėrė kitas pasaulis. Ir jie skatino 
lietuvius daugiau garsintis.

Reikią pasidžiaugti, kad savo spau
doj — tiek biuleteny "Informativo", 
skirtam provincijos personalui, kiek 
"Boletim Salesiano", kuris eina per 
visą Braziliją, vietiniai saleziečiai ski
ria vietos ir lietuviams. Kad ir pasku
tiniu metu: paminėta asmeninė lietu
vių parapija, šiltai atsiliepta apie pra
ėjusią šv. Kazimiero šventę, ir ypač 
pabrėžtas Kazimierinis Jubiliejus, ku
riam visi lietuviai ruošiasi.

’AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSTELES?)
L.K.8ENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

DAUG D AUG DAINELIŲ.
Gražiausio! ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ — Senu ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
ŽAVINGOS NAKTYS — Visu mėgiama šokiu muzika

GERIAUSIA DOVANA MOTINOS DIENOS PROGA

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338

KUN SI ŠILEIKA JUBILIEJUJ
Montrealio (Kanados) lietuvių šv. 

Kazimiero parapija bėlandžio 17 d. 
šventė 75 metų parapijos jubiliejų. 
Dabar šios parapijos klebonas yra 
kun. Stasys Šileika. Jubiliejaus proga 
rašo TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI:

Šv. Kazimiero parapijoje. — Dva
sinis susikaupimas rekolekci
jų metu parapijiečiams yra reikš
mingiausia metu savaitė. Reko
lekcijų vadovas kun. Mečislovas 
Burba, salezietis iš Romos, pa
liko gilų įspūdį mums, ypač sa
vo aiškiais pamokslais, sukaup
tomis mintimis, tikėjimo malo
nių skleidimu. Lygiai neužmirš
tamas D. Ketvirtadienio, D. Šeš
tadienio apeigų atlikimas. Iki 
šiol mums nebuvo žinomi sale
ziečiai. Dabar mūsų parapijai 
vadovauja salezietis kunigas, ir 
mes matome iš arčiau, kaip para
pija lyg ir atsinaujina religinė
je ir lietuviškoje dvasioje.

Sekmadienio rytą Prisikėlimo 
pamaldose šventovė buvo artipil
nė. Visi vėl tikėjosi iškilmingų 
koncelebraciniu giedotų Mišių, 
kaip ir per D. Savaitę, tačiau 
teko mūsų klebonui vienam jas 
aukoti, nes buvo asmenų dar ne
atlikusių išpažinčių ....

Gražų velykinį pamokslą pa
sakė klebonas kun. St. Šileika, 
padėkodamas kun. M. Burbai už 
neužmirštamą rekolekcijų savai
tę. Prisikėlimo Mišiose ir D. 
Savaitės apeigose klebono pa
kviestas parapijos jaunimas gau 
šiai dalyvavo. Svetainėje buvo 
paruoštas velykinis stalas, prie 
kurio visi sveikinosi, o rekolek-. 
cijų vadovas prisiminimui dali
no meniškus iš Romos atvežtus 

iieiuviskus veiykiniu> paveiks
lėlius. Teko sužinoti, kad sve
čias salezietis dalyvaus parapi
jos sukakties šventėje balandžio
16 ir 17 d.d. — Sk.

KAM TARNAUJA MŪSŲ TRYS 
MOKYKLOS ? ....

Yra ir klausimas ir prašymas mūsų 
patriotams ir kitiems, kad leistų Vila 
Belą mokyklai veikti ir kad p. Aldo
na Valavičienė ir p. Halina Mošnskie- 
nė galėtų įsteigti mūsų muziejų. Tos 
patriotės ponios nori veikti pavergtos 
Lietuvos ir jaunimo labui.

Jog, tai visų kolonijos lietuvių tie 
rūmai, o dabar leista kitiems jais nau
dotis, o ir kas pasinaudoja visų išno- 
muotų mokyklų pinigais? Nieks to 
nežino. Laisva Lietuva tam nepritartų.

Vila Beloj galėtume įsteigti muzie
jų ir didelę biblioteką, netokią angštą 
kaip Sąjungoje.

Kiekvieną dieną lietuviai galėtų ten 
pasimatyti ir pasikalbėti Būtų galima 
dėstyti ir lietuvių kalbos ir dar kito
niškos pamokos mokyklos patalpose 
Tada ir jaunimas daugiau dalyvautų 
su mumis, besirūpinančiais tautiniu 
jo švietimu.

0 dabar, kas toliau? Lietuvybė 
čia nyksta. Tai labai liūdna visiems 
tikriems lietuviams. g

DĖMESĮ O!
ML Skaitytojams, kurie užsim^Keju 
prenumeratą, bet jų pavardės nebuvo 
paskelbtos ML-je. Šiuos skaitytojus 
prašome pranešti administracijai tele
fonu ar laišku.
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MŪSŲ ŽINIOS ' Šio ML numerio

NUMATYTA
GEGUŽĖS MĖNESIO PROGRAMA
Šv. Kazimiero parapijoj

Gegužės mėnuo yra skirtas ypatin
gam Svč. Marijos pagerbimui.

Gegužės 1: prasideda gegužinės pa
maldos numatyta tvarka:

— sekmadieniais: pusvalandis prieš
8 valandos Mišias (taigi 7,30 va!.);

— kasdien? 7 vai. ryto Maldos 
Apaštalavimo iniciatyva.

Gegužės 8: Motinos Diena
Gegužės 19: Vietinių ruošiama ar

batėlė — Chá beneficente (14 vai.)
Gegužės 13-21: Šv. Dvasios devyn- 

dienis-novena (privačiai)
Gegužės 19-20-21: Sekminių tridie

nis šv. Kazimiero koplyčioj (19 vai.)
Gegužės 22: Sekminės:
— 11 vai.: gegužinės pamaldos ir 

Mišios
— 12,30 vai.: Pietūs — Feijoada
Gegužės 24: Marijos Krikščionių 

Pagalbos iškilmės Coração de Jesus 
šventovėj ir Licėjaus patalpose (Cam
pos Eliseos)

Gegužės 29: Marijos mėnesio už
baigimas: 15 vai. ligonių — senelių 
popietė: pamaldos, vaišės, programa

Ruošiama šventkelionė j Apareci- 
dą (data bus pranešta vėliau).

Casa Verde lietuvių prašome pamal
doms ateiti 15 minučių anksčiau, t.y. 
16,00 vai. Bus giedama litanija tiek 
pirmą sekmadienį, kiek antrą sekma
dienį per a.a. Marijos Stankūnienės 
mišias.

Parque das Nações irgi bus gieda
ma litanija prieš mišias.

FEIJOÀDOS BILIETAI
jau pardavinėjami. Jų yra ribotas skai
čius, tai prašoma nelaukti paskutinios 
dienos. Prie įėjimo bilietai NEBUS 
PARDAVINĖJAMI.

LABDAROS RATELIS
padeda kun. Petrui Rukšiui lankyti 
ligonius ir senelius. Prie jūros, netoli 
Vilė Caiçara buvo aplankyta JULIJA 
SATKUNIENÉ. Ten jos gyvenimo są-' 
lygos sunkios ir oras netinkamas. Ju
lija ieško šeimos kuri galėtų ją prižiū
rėti. Ji nevaikšto. Užsimokėtų už 
kambarį ir priežiūrą.

LITERATŪROS BŪRELIS
Mėnesinis Literatūros Barelio susi

rinki mas-va karas bus balandžio 29, 
penktadienį, 20 vai. prel. Pijaus Ra- 
gažinsko rezidencijoj, rua Frei Anto- 
nio Guadalupe, 64, V. Zelina (telef. 
274-2295). Kviečiami ne tik Būrelio 
nariai, bet ir kiti, besidomintys lite
ratūros klausimais.
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Gegužės mėn. 15 dieną, 13 valandą. 
Su paįvairinta programa.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti Motinos šventėje, nebeisiant užsi
rašyti pas Valdybos narius, telefonais: 93-5470; 274-5116;
92-3309. RUA LITUÂNIA, 67

GARBES LEIDĖJAS

PETRAS ŽARKAUSKA S

Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame. 
Administracija

Motinoms pagerbti

BRAZILUOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS POSĖDIS

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

MUZIEJAUS IR ARCHYVO 
KOMISIJOS POSĖDIS

Kviečiu visus Muziejaus ir Archyvo 
k-jos narius susirinkti gegužės 3 die
ną, 20 vai. šv. Kazimiero p-jos salėje, 
Mookoje.

Dienotvarkėje bus pranešta apie 
Muziejaus ir Archyvo reikalus ir svars
tomas organizavimas Emigrantų Kul
tūros parodos, kuri bus nuo birželio 
24 iki liepos 3 d. Ibírapueroj, Bienal 
Paviljone.

Už dalyvavimą visiems iš anksto 
dėkoju. Aldona Valavičienė

komisijos pirmininkė

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Paula RIMŠA Cr.5.000,00
Alfonsas VAITIEKAITIS 4.000,00 
Uršulė GAULIA 3.500,00
Antonina ZAKARAUSKAS5.000,00 
Juozas RATKEVIČIUS Cr. 3.500,00 
Vicente ŠUKYS Cr. 7.500,00
Algirdas IDIKA Cr. 5.000,00

VAGAS PARA DELEGADOS AO V 
CONGRESSO DA JUVENTUDE LITUANA

Em outubro passado foram classificados, 
através de eleições, 9 jovens para 6 vagas 
existentes do Brasil para o próximo con
gresso.

Por diferentes motivos 5 deles desistiram, 
deixando 2 vagas livres.

Para que o nosso país não fique dimi
nuído no seu poder de voto durante a se
mana de estudos, a diretoria da BLJS deci
diu convocar os jovens que por ventura se 
interessarem para o preenchimento das va
gas citadas.

Caso você se interessar, deixe o seu no
me e telefone nos números: 011 • 
275-2619 ou 0132-34.30.32 até o dia 1 de 
Maio.

Alexandre Valavičius 
presidente da BLJS

VIII OLIMPIADAS DOS IMIGRANTES 
de 20 de Maio a 5 de Junho de 1983

A Comunidade Lituano Brasileira, já in
scrita, participará nas seguintes modalida
des:

1) BOLA AO CESTO;
Responsável: André Grigonis

2) FUTEBOL DE CAMPO;

3) FUTEBOL DE SALÃO;

Responsáveis: Casemiro Ausenka 
Júlio Teodoro

4) ESGRIMA;
Individual: Jaime Gelsar

Na próxima Edição, mais detalhes a res- 
Peit0- J. Sermuksnis

- Coordenador de Esportes
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