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KĄ MES GAUNAME?

Esame jau rašę "Tėviškės Žiburiuo
se", kad vyresniosios kartos klausi
mas šiuo metu — ką paliksime lietu
viško tęstinumo srityje. Visai kitoks 
klausimas jaunosios ir jauniausios 
kartos, būtent — ką gausime. Vyres
niajai kartai atrodo, kad lietuvybės 
srityje jinai padarė visa, ką galėjo 
— sukrovė lituanistinius lobius, kurie 
turėtų laiduoti lietuvybės tęstinumą. 
Jaunoji karta mato anuos lobius,bet 
nedaug jų įsisavino. Daug jų liks 
archyvuose, bibliotekose, galerijose, 
privačiuose namuose, parapijose, įvai
riuose centruose, bet ar daug jų 
liks jaunosios kartos širdyse, jų gy
venime? Tai klausimas, kuris šiandie
nę yra sprendžiamas visose lietuviško
se institucijose, organizacijose, šeimo
se, mokyklose. Jisai yra sprendžia
mas jau ištisi Jceturi dešimtmečiai, 
bet juo toliau, juo tas sprendimas 
darosi sunkesnis. Su slenkančiais me
tais lietuvybės tęstinumas darosi vis 
silpnesnis. Keičiasi ir lietuviškųjų lo
bių perteikėjų pozicija, ir juos per
imančių pajėgumas. Kol vyresnioji 
karta buvo vyraujanti ir viską valdan
ti, atrodė, kad jos lietuviškumas yra 
toks pajėgus, jog savaime uždegs jau
nąją kartą ir nebus jokių didesnių 
problemų. Deja, su bėgančiais dešimt
mečiais viskas pasikeitė.

Pažvelkime j jaunosios kartos būk- 
tę, kurioje jinai yra atsidūrusi, ir žiū
rėkime, ką ji gauna lietuviško tęsti- i 
numo srityje. Pradėkime nuo šeimos. 
Visi girdime nuolat kartojamus žo
džius: šeima yra pirmoji lietuvybės 
mokykla. Taip, dėsnis yra teisingas, 
be jokio priekaišto. Bet žiūrėkime, 
ką vaikas gauna toje pirmoje mokyk
loje — šeimoje. Ar jisai išmoksta lie
tuviškai kalbėti? Patirtis rodo, kad 
taip yra tiktai tose šeimose, kur na
mų kalba yra lietuvių kalba. Dauge
lyje šeimų vyrauja gyvenamojo kraš
to kalba. Ne tiktai televizija, radijas, 
spauda ir mokykla kalbina vaiką gy
venamojo krašto kalba, bet ir patys 
tėvai, norintys, kad vaikas mokėtų 
lietuviškai. Jie mano, jog vaikas lie
tuvių kalbos išmoks šeštadieninėje 
mokykloje. Yra tėvų, kurie atveža 
vaiką lietuviškon mokyklon, bet su 
juo kalba angliškai net ton mokyk
lon įžengę. Mokytojai vargsta, steng
damiesi išmokyti vaikus lietuvių kal
bos, skatina kalbėti lietuviškai, o ne 
vienas tėvas ar motina daro atvirkš
čiai. Taigi vaikas tokioje šeimoje lie

\

tuviškumo gauna labai mažai arba vi
sai jo negauna. Iš viso pagrįstas yra 
jaunosios kartos nusiskundimas: gau
name tiktai lietuviškumo trupinius. 
Tik nedaugelis šeimų ryžtasi duoti 
vaikui kiek galint pilnesnį lietuvišku-’ 
mą, galintį atsverti vietinio krašto 
įtaką.

Ar daug lietuviškumo gauna priau
gančioji karta šeštadieninėje mokyk
loje? Net gerai veikiančioje mokyk
loje lituanistikai tenka trys šeštadie
nio valandos. O tokių šeštadienių 
mokslo metuose yra tiktai apie 30. 
Palyginti su kitomis mokslo šakomis, 
tai tik trupiniai. Net ir baigę dešim
tį skyrių mokiniai negali išmokti li
tuanistikos tiek, kiek kitų mokslų, 
kurių mokosi beveik kasdien po 6-7 
valandas. Vis dėlto šeštadieninė mo
kykla palyginti duoda daugiausia lie
tuviškumo srityje. Ir jeigu prie jos 
aktyviai jungiasi šeima, neretais atve

jais pasiekiama gerų rezultatų, ypač 
jeigu prisideda lituanistinis seminaras. 
Bet tai liečia labai ubotą jaunuolių 
skaičių. Dauguma pašnenki na lituanis
tiniais trupiniais, kurių jie randa dar 
organizacijose, kai kuriuose sambū
riuose, parapijose. Dėl ta nėra ko 
stebėtis, jeigu jaunoji kara? ateina 
vis su silpnėjančia lietuvių kalba ir 
vis skurdesne lituanistika. Toji karta 
dabar palyginti mažai tegauns litua
nistikos iš vyresnės kartos, ktH jau
čiasi labai užimta savo profesijcve, 
savo darbuose. Jai neatrodo, kac’ li
tuanistiniai dalykai yra gyvybinės 
svarbos. Jie pasidarytų jiem svarbūs, 
jeigu neštų dolerius, o dabar išeina 
priešingai — jie atima dolerius. Bet 
pagaliau turėtume suprasti, kad lietu
viškumo tęstinumas yra svarbesnis 
už dolerius ir gali būti matuojamas 
tiktai lietuviškos sąžinės mastu.
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LIETUVA JAV-IŲ VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO PRANEŠIME APIE

ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖT)
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 

išvakarėse JAV-ių Valstybės Departa
mentas išleido pranešimą, kuriame aš
triai kritikuojama žmogaus teisių pažei
dimai Pabaltyje. Metiniame pranešime 
apžvelgiama žmogaus teisių padėtis visa
me pasaulyje.

Anot pranešimo, Lietuvoje ir toliau 
persekiojami žmogaus teisių gynėjai, ka
talikai, ir kiti asmenys, nesutinkantys 
su valdžios priemonėmis. Rašoma, kad 
valdžia bandė trukdyti Sv. Kazimiero 
jubiliejaus minėjimą. Pranešimas kalti
na Sovietų pareigūnus "dezinformacijos 
skeldimu, Popiežiaus Jono Pauliaus II- 
jo ypatingo pareiškimo sulaikymu, gar
siakalbių prie perpildytų bažnyčių iš
jungimu, ir bandymais neleisti mokslei
viams dalyvauti jubiliejinėse iškilmėse. 
Antravertus, rašoma pranešime, sovieti
nė valdžia leido vyskupą Liudą Povilo- 
nj pašventinti arkivyskupu.

Pranešimas informuoja, kad Latvijo
je žmogaus teisių veikėjai baudžiami 
kalėjimu. Kelios grupės latvių katalikų, 
1984-ais metais keliavusių į Šv. Kazi
miero jubiliejaus minėjimą Lietuvoje, 
buvo sulaikytos ir pasiųstos atgal. Lat
viai, kurie mėgina legaliai emigruoti, 
persekiojami arba nubaudžiami medžia
ginėmis bausmėmis.

Vis aršiau persekiojami ir estai žmo
gaus teisių gynėjai bei religiniai aktyvis
tai. Visaip stengiamasi trukdyti emigra
ciją. Pranešime aprašomas Estijos teisin
gumo ministério padėjėjio Valdo Rond- 
perre's ir jo žmonos pabėgimas j Vaka
rus; pasakų jų, Estijos rusinimas buvo 
svarbiausia jų pabėgimo priežastis.

(ELTA)
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PASIRUOŠIMAI MASKVOS TEISMUI 
KOPENHAGOJE

Vasario 23 d. Pabaltiečių Pasaulinės 
Santalkos atstovai tarėsi šią vasarą Ko
penhagoje jvyksiančio Sovietų Sąjungos 
teismo ruošos reikalais. Buvo apsvarsty
ti kelių tarptautinių organizacijų sutiki
mai liudyti apklausinėjimuose, teisėjų 
kolegijos sąstatas, jau parodytas spaudos 
dėmesys bei korespondentų pasižadėji
mai dalyvauti, administraciniai, persona
lo, ir Kiti reikalai.

Sovietų Sąjungos teismas Kopenhago
je jvyks 1985 m. liepos 25-26d. Ekskur
sija Baltijos jura prasidės liepos 26 d. 
vakare, Helsinkį pasieks liepos 29 d., o 
Stockholmą liepos 30 d. Kultūrinis sąs
krydis Stockholme įvyks liepos 31 - 
rugpiučio 1 d. Dalyviams būtina regis- • 
truotis kuo anksčiau, nes jau dabar'vieš
bučiuose sunku gauti nakvynę. (ELTA)

POSĖDŽIAI OTAVOJE

Helsinkio susitarimų ekspertų komisi
jos posėdžiai Žmogaus Teisių padėčiai 
peržiūrėti prasidėjo Kanados sostinėje, 
Otavoje, š.m. balandžio 23 d. Pirmos 
dvi savaitės yra skirtos darbotvarkei ir 
taisyklėms. Formalus posėdžių atidary
mas įvyks gegužės 7 d. Spėjama, kad 
posėdžiai tęsis apie 4 savaites.

Posėdžių šeimininkai yra Kanados 
vyriausybė, kurios užsienio reikalų mi- 
nisteris Joseph Clarke mano, jog svar
biausias tikslas yra, kad posėdžiuose 
dalyvautų visų 35 valstybių (8 komunis
tinės, 27 Vakarų demokratijų) atstovai 
ir kad posėdžių eiga butų konstruktyvi. 
Kanados delegacijai vadovaus ambasa
dorius Harry Jay, o sekretoriatui — am
basadorius Rogers. Teisinis delegacijos 
patarėjas yra Martin Low, kuris yra 
nuolatinis Kanados valdžios patarėjas 
žmogaus teisių reikalais.

HMWÍI-TnT-fia

Jau 1984 m. gruodžio 1 d. VLIKA$ 
susitarė su Kanados Lietuvių Bendruo
mene ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne kaip Otavos posėdžiuose tinkamiau
siai iškelti žmogaus teisių Lietuvoje 
klausimą ir informuoti delegatus apie 
padėtį Lietuvoje. Susitarimo išdavoje 
Lietuvos reikalus Otavoje atstovaus Ka
nados Lietuvių Bendruomenė talkinant 
VLIKUI ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei.

Yra svarbu, kad žmogaus teisių pa
žeidimo, reikalai Lietuvoje taip pat bu
tų pristatyti ir kitoms Helsinkio akto 
susitarimų vyriausybėms. Šiais reikalais 
rūpinasi VLIKAS per kraštų atstovus 
ir lietuvių bendruomenes.

LIETUVIAI SAUGOJA SAVO 
TAUTINĘ KULTŪRĄ- ESTŲ 
PABĖGĖLIS

( Vakarus pabėgęs estų pareigūnas 
tvirtina, kad iš trijų Pabaltijo tautų, 
lietuviams geriausiai sekasi apsaugoti 
savo tautinę kultūrą. Londone išeinan
čiame biuletenyje Soviet Nationality 
Survey (1985 sausis) Estijos Komjauni
mo Centro Komiteto narys ir Teisingu
mo ministério asistentas Valdo Rand- 
pere rašo: "Lietuviai religingi, tiki j 
Dievą, turi labai tvirtą Katalikų Bažny
čią. Estija neturi tvirtos bažnyčios,nors 
daugelis jaunuolių vėl pradėjo eiti į 
bažnyčią, tuomi prieš sovietinę valdžią. 
Tačiau nėra tvirto tikėjimo, kuris suvie
nytų žmones".

Anot Randpere, rusinimas toliausiai 
pažengęs Latvijoje. "Latviai daugiausia 
kalba rusiškai, ir viskas ten daroma ru
siška/. Pavyzdžiui, jie iš anksto praneša, 
kada televizijos programa bus rodoma 
latvių kalba. Pas mus, Estijoje, jei pro
grama rusų kalba, ji identifikuojama 
kaip Centro televizijos siunta".

"Jei sovietų Sąjunga leistų laisvus rin
kimus", pareiškė Randpere, "estai bal
suotų už savo atskirą respubliką. Tik 
nedaugelis norėtų palikti sovietinę val
džią. Bet jie turėtų keliauti į Rytus su 
savo sovietiniais bičiuliais... Jei tokie 
rinkimai įvyktų Lietuvoje, Ukrainoje 
ir Transkaukazijos respublikose, ten vi
si balsuotų prieš dabartinę sistemą. So
vietinė sistema susikompromitavo ir 
žmonės nebelaukia pagerėjimo". (ELTA) 

F RESTORANAS'
viktoras\/lukaviCius

Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 » Tel. 441.6846 
L SÃO CAETANO DO SUL Ã
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Jonas MIŠKINIS
Kiekvieną akimirksnį pasauly girr 

sta vis naujų būtybių. Visos motinos 
vienaip savo kūdikius liūliuoja. To
dėl ir sakoma,kad motina esąs gra
žiausias Žodis. Kur gi ras kūdikis ir 
paaugęs vaikas geresnę globą ir pa-

Prisiminus savo šeimos šilumą, 
gimtąją pastogę,tėvus ,brol ius ir 
seseris - visą šaltinį,iš kurio išdy 
go visi doros diegai, kilnūs palinki-

ti, kiekvieno mūsų akyse pirmiausia 
stoja motinos paveikslas.

C) kas taip neišskiriamai su moti
na surišo? Turėjo būti kokia nors 
didelė galybė. Ta galybė, ta i moti - 
nos meilė savo kūdikiui.

Rusų žymus rašytojas L.Tolsto
jus savo romane ’’Anna Karenina”

ri pamilsta svetimą vyrą,paliekasa 
vo šeimą,sūnelį,ir išbėga iš namų. 
Meilės svaigulio valandose ji vis 
dar atsimena savąjį vyrą ir pirmuo 
sius jam žadėtus meilės žodžius.Iš 
namų išbėgusi motina dažnai prisi
mena ir svajoja apie paliktą pas tė-~ 
vą sūnelį, kuris, išsiilgęs šventų mc 
tinos akių, laukia jos sugrįžtant. Ir 
v ie n ą d ie ną A n na Ka re ni na, ne be pe r 
nešdama šitų sūnaus išsiilgimo kan 
Čių, nakčia parbėga namo, pripuola 
prie miegančio sūnelio lovelės ir 
mato šį reginį: sūnelio gražiai mie
go užmerktos akys jai sakyte pasa
ko, kad vaiko akys yra jos akys, vai 
ko širdis - jos širdis. Motina, šven
to jausmo pagauta,budina iš miego 
sūnelį, ima jį ant rankų,bučiuoja ir 
nešioja, nes* ne kaltos akys atnešė 
jai sielos šventę.

Gyvenime susitinkam daug kilnių 
motinų, kurioms tinka šventas moti-_
nos vardas. Rašytojai,poetai, daili
ninkai daugybę kūrinių yra paskyrę 
motinos meilei pavaizduoti, jos skau 
sminga i buičiai išreikšti, tačiau jie 
yra lyg per silpni atvaizduoti tą auk 
sinę gyvenimo tiesą,ką motinai pa
sakoja jos kūdikio akys...

Motina yra pirmoji vaiko auklėto
ja. Ji pirmoji susiduria su vaiku nuo 
pat jo atėjimo į šį pasaulį. Motina 
dažnai rizikuoja savo gyvybe atei
nant vaikui į šį pasaulį. O kas per 
naktis nemiega, kas vaiką slaugo,vaj 
gydina? Kas vaiką nuo pikto, nuo bl 
gio saugo? Kas moko Dievą ir Žmo* 
nes mylėti? Visa tai - brangiojimo 
tina.Todėl,kalbėti apie motiną,tai 
paliesti švelniuosius žmogaus jaus
mus, tai sužadinti Žmoguje malonius 
ir gražius vaizdus. Vienam gal pa s i 
vaidins liūdnas skausmo pilnas mo
tinos veidas,ties sergančio vaiko lo 
vą, kitam gal prisimins begalinis mc
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MOTINA
tinos gerumas ir mokėjimas vaikų 
džiaugsmais pasidžiaugti ir savo 
vaiko skausmu verkti...

Kalbant apie lietuvę motiną, rei
kia kalbėti ir prisiminti savo tautą. 
Vergijos laikais motina pati daug 
patyrė skriaudų iš svetimų pavergė 
jų, tad, nešdama iš praeities stipry
bę, ji mokė savo vaikus mylėti Lie
tuvą ir gimtąją kalbą. Daugelis mo 
linų ne vieną sūnų yra paaukojusios 
Tėvynei, nors pačios vyto ir džiūvo 

skausmo niekas nežinojo, nematė ir 
jų invalidais nelaikė... Tai buvo ty- 
losios Tėvynės aukos.

Dabar mūsų tautai tenka gyventi 
tokiose sąlygose ir aplinkybėse, ka
da tautos padėtis reikalauja didelio

mo.Tai nėra tik laikinas reiškinys. 
-Jis yra nuolatinis ir gali trukti gare 

ilgai, net kelių kartų laikotarpį. Si
tas jėgų įtempimas ilgainiui turi iš
ugdyti tvirtą ir atsparų lietuvio bū
dą. Tautos dvasinių jėgų ugdyme 
motinos turės lemiančios reikšmės 
Taigi, motinoms uždedamos labai 
svarbios mūsų tautai pareigos. Lie 
tuvė motina yra mūsų tautos ateitis. 
Todėl tėvams reikia susirūpinti tin
kamu savo dukrelių mokymu ir auk
lėjimu, nes gerai išauklėta mergaiiš 
bus gera ir motina.

Geroms motinoms išugdyti reika 
linga tiek šeimos,tiek tautos tinka
ma aplinka. Šios aplinkos sudarymo 
pareiga tenka tai visuomenės daliai, 
kuri neturėjo motinystės pareigų. 
Nūdien moterų emancipacijos šūkiai 
daugelį moterų paskatino prasiverž

ti nė tik į platesnį viešąjį ir visuo
meninį gyvenimą,bet,gal ir primirš 
ti tiesioginę motinystės pareigą. Ta 
čiau nereikia manyti, kad būtų siū
loma moterį uždaryti tik virtuvėje 
ir vaikų kambaryje. Atvirkščiai , 
jai reikia duoti platesnių galimybių 
pasireikšti tose viešojo gyvenimo 
srityse,kur itin reikalinga moteriš 
ka ranka, būtent: socialinė globa,a ui 
Įėjimas, mažamečių priežiūra, vie
šoji dorovė ir kitos sritys, kur rei
kia didelio pasiaukavimo, moteriški 
jautrumo, intuicijos ir kitų moteriš 
kų savybių.

Jei šeima yra sveika, morališkai 
tvirta,tautiškai atspari,tai ir tauta 
yra pajėgi atsispirti visokiems pa
vojams.

Tik tvirtoj šeimoj gali klestėti tė
vų ir vaikų gerovė,glaudi jų bendri
ja. Tad šeimos patvarumo stiprini
mas yra vienas iš pirmųjų mūsų už< 
davinių. Gerbia nt savo motina s, visa 
da reikia turėti galvoje ir jaunosios 
moters, motinos idealą su kilniu jau 
nosios kartos auklėjimu.

Pavyzdingos motinos rankose su
dėta ne tik jos vaiko, bet ir visos tau 
tos ateitis.Gera motina ne tik neša 
savo vaikams palaimą,bet ji yra ir 
tvirtas jų gyvenimo ramstis. Nevel
tui sakoma: kokios motinos - tokia 
jaunoji karta. Jei motina bus nuošir
džiai atsidavusi savo pareigoms ir 
vaikų auklėjimui,tai jos asmenybės 
negalės blaškyti jokics gyvenimo . 
audros. Ji pajėgs pakreipti savo vai 
kų gyvenimą ta linkme,kuria ji no
rės, nugalėdama visas pašalines nei
giamas įtakas veikiančias jos vaikus
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NEŽINOMAS LIETUVOJE, 
GARSUS LENKIJOJE

Lietuvis Mykolas Giedraitis — palaimin
tasis, nuo kurio mirties suėjo 500 metų.

Apie jj rašo "LKB kronikos" 
65 numeris

(Tęsinys iš praeito nr.)

Istoriko liudijimas
Istoriko Alberto Kojalavičiaus raštuo

se randame Krokuvos akademijos aktų 
knygų įrašus. Iš jų paaiškėja, kad M. 
Giedraitis 1460 m. baigė šią akademiją. 
A. Kojalavičius cituoja: "Krokuvos ben
drųjų studijų universitete laisvųjų moks
lų ir filosofijos bakalauro laipsnis suteik
tas Mykolui Giedraičiui, Lietuvos kuni
gaikščiui". Pažymėtina, kad jis buvo 
pirmasis studentas XV a. atvykęs iš Lie
tuvos mokytis j Jogailos universitetą.

Mykolas plačiausiai išgarsino reguli- 
nių kanauninkų vienuoliją, nors netru
ko kitų ten šventų vienuolių. "Bažnyti
nė enciklopedija" jį vadina "brangiau
siu tos vienuolijos perlu". Dvasinį vie
nuolyno klimatą gaivino pamokslinin
kas pranciškonas Jonas Kapestranas (vė
liau paskelbtas šventuoju). Pastarojo 
mintys pasiekdavo jaunimo protus ir 
uždegdavo širdis. M. Giedraitis lankyda
vosi pas mokslu ir šventumu pasižymė
jusius Krokuvos vyrus. Jo bičiuliai — 
Jonas Kantietis (šventasis), Izaijas Bone- 
ris (palaimintasis), Simonas iš Lipnicos 
(palaimintasis), Stanislovas Kazimierči- 
kas (palaimintasis), Sventosiavas Tylusis
. Dvasiškai subtilios asmenybės ypatin

gu būdu jaučia šventų žmonių artumą. 
Mykolui tokia asmenybė buvo kitas lie
tuvis — Kazimieras Jogailaitis, su kuriuo 
susitikdavo. Maldingasis karalaitis šv. Ka
zimieras tuo metu jau buvo laikomas 
kilmingu jaunuolių vadu. Jis dažnai bū
davo Krokuvoje ir savo išsilavinimu bei 
kilniu gyvenimu buvo žinomas sostinės 
vienuolynų intelektualams.

Karalaitis Kazimieras ir kunigaikštis 
M. Giedraitis — dvi asmenybės ant vidu
rinių ir senųjų amžių ribos. Abu jaunys
tėje savo sielai stiprybės sėmėsi iš Lietu
vos papročių. Jų intelektas subrendo 
Krokuvos didmiesčio įtakoje, aiškioje 
Vakarų kultūros įtakoje. Abu turėjo ge
rą mokslinį pasirengimą, kuris buvo pri

AÜOIOWISUML.CORSO
DO IDIOMA LITU ANO 
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einamas tiek vienuolyne, tiek Jogailos , 
universitete, tiek karaliaus dvare. Abu 
praktikavo, pasninkus, gyveno skaistu, 
asketišką gyvenimą. Abu šie kilmingi 
lietuviai reprezentavo Lietuvą.

Kaip asmenybės jie turi ir ryškų skir
tumą, Mykolas atstovauja viduramžiška
jam vienuolinio šventumo tipui: misti
nis gyvenimo būdas, gilinimasis j Dievo 
ir savo sielos paslaptis, nusišalinus nuo 
pasaulio įvykių. Trejetų dešimčių metų 
jaunesnis Kazimieras — karalaitis su hu
manitariniu renesanso amžiaus išsilavini- 
mu. Jis — visoje Europoje žinomas sos
to įpėdinis, dalyvauja valstybės valdy
me ir jo rankose daugybės žmonių liki
mas. Šios dvi asketiškos asmenybės, 
viena kitą papildydamos, musų akims 
atkuria šventumo vaizdą.

Palaidotas Krokuvoje
M. Giedraitis mirė 1485 m. gegužės 

4 d. ir buvo palaidotas Krokuvoje, Šv. 
Morkaus bažnyčioje. Netrukus buvo 
parašyta jo biografija, kuri neišliko. An
trą biografiją parašė Krokuvos universi
teto profesorius Jonas Točiantietis 1544 las turėjęs vizijas, pasižymėjęs pranašavi- 
m. Nuo XVI a. vidurio Mykolas laiko- mo dovana, gydydavęs ligonius malda, 
mas palaimintuoju. Ypač jo kultas su
stiprėjo XVII a. pradžioje, kai Kroku
vos vyskupijai vadovavo lietuvis kardino
las Jurgis Radvila. Palaimintojo palaikai 
1624 m. buvo perkelti į sarkofagą šv. 
Morkaus bažnyčios didžiojo altoriaus 
evangelijos pusėje. Vfrš sarkofago paka
bintas palaimintojo paveikslas, kurio 
apačioje nupiešti Mykolo bendraamžiai, 
Krokuvos šventieji ir palaimintieji. Pa
veiksle taip pat pavaizduota 11 Mykolo, 
užtarimu įvykusių stebuklų. Apie patir
tas malones ir stebuklus liudija gausūs 
votai. Maldos j palaimintąjį su vyskupo 
aprobata buvo išleistos atskiru leidiniu 
1759 m.

Apie stebuklus detaliau galima suži
noti iš XVII a. rašytų biografijų. Tai 
daugiausia stebuklingi išgijimai — vaikų, 
moterų, vyrų bei jo paties vienuolyno 
brolių. Stebuklų aprašymai liudija, kad 
maldininkai atvykdavo prie Mykolo 
karsto iš tolimų kraštų. Aprašomas pa
sveikimas keturių karių, sužeistų prie 
Maskvos 1614 m., atgaivinimas skenduo
lio, išbuvusio tris dienas Dunojaus van
denyse prie Budapešto. To meto rašyti
niai šaltiniai mums padeda įtikinti, kaip 
plačiai buvo pasklidęs garsas apie M. Gie-

vseassaa

Halina Mošinskienė

Jau pirmoji žibutė nužydėjo.
Jau virpa padangėje vyturiai —
Pavasario gegužė atėjo,
Ir švyti gamta džiaugsmo spinduliais.

Mama.
Kur Tavo tylios rankos?
Nuvargusiu akių a p indu Ha i?
Kur įduosi u Tau savo meilės saują?
Tik stiklo lange, rieda našlaitės šauksmai.

Tik ašaros rieda ir tyška j gruodą
Vienišo gyvenimo triukšmingame rate — 

Mama.
Vienintelė Mama, buvai esi ir liksi
Mano paguoda —
Nežinios ir ateities sutemtą erdvėje.

draitį ir koks stiprus buvo palaimintojo 
garbinimas. Šaltiniai byloja, kad Myko-

Garsėjo ir Lietuvoje
Lietuvoje palaimintojo garsą skleidė 

du broliai — vaivada Martynas Giedrai
tis (prieš 1621 m.) ir žemaičių vyskupas 
Merkelis Giedraitis (apie 1536-1609). 
Lietuviai 1907 m. Vatikane buvo iškėlę 
klausimą, kad vyskupas Merkelis Giedrai
tis ir tėvas Andrius Rudamina (jėzuitas, 
misijonierius Kinijoje) būtų paskelbti 
šventaisiais. Giedraičiuose yra gimęs ir 
vėlesnis žemaičių vyskupas Juozapas Ar- 
nulfas Giedraitis (1754-1838) — Lietuviš
kojo žemaičių sąjūdžio dalyvis.

Vaivada Martynas Giedraitis pastatydi
no Videniškiuose bažnyčią ir "baltųjų 
augustinų" vienuolyną. Čia įrengė palai
mintojo Mykolo koplyčią su jo paveiks
lu. Giedraičių miestelio bažnyčioje taip 
pat yra altorius su palaimintojo pa
veikslu. Jame pavaizduotas jaunuolis 
Mykolas, dar nejstojęs j vienuolyną, 
(Prieš keliolika metų altorius ir paveiks
las restauruoti a.a. Zigmo Komaro rū
pesčiu). Vienuolio Mykolo paveikslu 
buvo papuošta ir Tverečiaus bažnyčia. 
Tverečiuje vienuolius, regulinius kanau- 
linkus arba "baltuosius augustinus", 
apgyvendino 1662 m. Feliksas Pacas. 
Regulinių kanauninkų išplitimas mūsų 
krašte siejasi su palaimontojo Mykolo 
kultu. Jie vedė platų švietimo darbą 
Vilniuje (Užupyje), Medininkuose, 
Smalvose, Kvetkuose, Suvainiškyje, Sa
lake, Jūžintuose, Kurkliuose, Panemu- •. 
nėję, Papilyje. Be to, M i kai I iškėse, Ma- 
rose, Mioruose BTSR ir kitur. Lenkijo
je buvo penki vienuolynai — Krokuvoj, 
Bogorijoj, Pilicoj, Tengobože ir Lima- 
nove.
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TARYBINĖ BIUROKRATIJA
KAIP Į UŽSIENĮ PASIŲSTI 

LIETUVIŠKĄ KNYGĄ
Seniau tarybinio leidinio knygą į 

Vakarų kraštus galėjai pasiųsti laisvai 
iš bet kurio pasto, liesa, niekas ne- 
laidavo, kad, nors ir registruota, ban- 
daroiė nueis. Be to, ne kiekviename 
pašte atsirasdavo pakenčiamesnio po
pieriaus banderolei įvynioti. Bet galė
jai turėti ir savo.

Dabar jau antri metai siuntimui į 
užsienį tokia tvarka turi gauti leidi
mą. Leidimus duoda Kultūros minis
terija Vilniuje. Viršininkas tam reika
lui sėdi ne ministerijoje, o Gorkio gat
vėj 49, mažame kambarėly kieme. Nė
ra jokios iškabos, jokio skelbimo. Tu
ri lyg uoste suuosti.

Sulaukęs savo eilės (norinčių siųsti 
vis dėlto atsiranda), parodai knygas. 
Jeigu jos leistinos (yra ir neleistinų), 
rašo leidimą — siuntėjo vardas, pavar-

NEŽINOMAS LIETUVOJE. . . 

Musų dienomis palaimintojo kultas 
gyvas, kaip ir ankstesniais amžiais, Kro
kuvoje prie M. Giedraičio karsto; pama
žu atgyja ir jo tėvynėje Lietuvoje. My
kolo beatifikacijos byla iki šiol oficia
liai nebaigta.

dė, adresas. Lygiai ir adresato vardas., 
pavardė, adresas, knygos pavadini
mas. Iš karto galima siųsti tris knygas, 
vis tiek ar visos jos siunčiamos vienam 
asmeniui, ar ne vienam. Jei norėsi pa
siųsti daugiau, ateisi ar atvažiuosi lei
dimo kitą kartą. Leidimas būtinas aliai 
leidinėliui, kelių ar keliolikos pusla
pių žurnaliukui ir atvirukų rinkinėliui.

Su išrašytuoju leidimu eini į taupo
mąją kasą ir, vėl atstovėjęs eilėje, su
moki muitą, 100 proc. knygos vertės. 
Tuomet su abiem popieriais (leidimu 
ir kvitu) eini į Vilniaus centrinį paštą. 
Ten, jei reikia, sulaukęs eilės, atiduo
di leidimus, knygą įpakuoja ir paima 
siuntimo mokestį, kuris kartais prašo
ka knygos kainą. Taigi ir su leidimu į 
užsienį siunčiamoji knyga pabrangsta 
trigubai. Ir niekas negarantuoja, kad

* adresatas ją gaus.
Kam reikia šios biurokratijos ir po

pieriaus eikvojimo, ne mums spręsti. 
Turbūt laisvė suderinama su „tvarka“ 
ir iš to dar gaunama pelno. Siuntimo 
laisvė yra, bet siunčiama turi būti 
„tvarkingai“, apėjus visus kryžiaus ke
lius ir valstybei sumokėjus muitą.

Autorius ir vertėjas, nors leidimo 
privalo, bet nuo muito mokesčio atlei
džiamas.

Tarybiškai propagandinės knygos 
svetimomis kalbomis siunčiamos be 
leidimo.

T. Žalys 
(„Aušra“, Nr. 42) 

žiems vaikučiams. Vaikai ją labai pa
mėgo ir nenustodavo šokti ir dainuoti 
— taigi veikalas jau yra išbandytas ir 
yra gavęs pritarimą mūsų didžiausių 
„kritikų“ — vaikų!

Plokštelė tinkama kaip Velykinė do
vanėlė vaikams, bei naudinga vaikų 
darželiams, lituanistinių mokyklų pra
diniams skyriams bei kaip dovana įvai- 

: rioms progoms. Plokštelės kaina (kartu 
su knygele) 11 dol. plius pašto perlai
dos kaina.

Užsakymus siųskite jau dabar, kad 
Velykų Bobutė suspėtų ją padovanoti 
Jūsų vaikučiams šių Velykų proga! 
„DU GAIDELIAI“ c/o A. Juozapa
vičius 68 Princeton Road, Toronto, 
Ont., CANADA M8X 2E4. Telefonas 
vakarais: (416) 239-0995.

NAUJI DIAKONAI
Nuo balandžio 13 d. Lietuvos Bažnyčia 

yra praturtėjusi keturiolika naujų diako
nų. Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinis administratorius arkivyskupas 
Liudvikas Povilonis Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje diakonato šventimus suteikė 
keturiolikai jaunų vyrų, šiemet bebaigian
čių ketvirtąjį tarpdiecezinės Kauno Kuni
gų seminarijos kursą. Kitiems septyniems 
to paties kurso auklėtiniams diakonato 
šventimai bus suteikti rudenį. Diakonatas 
yra svarbus žingsnis 'į kunigystę. Šių me
tų diakonai už vienerių metu, 86-tų metų 
pavasarį, galės priimti kunigystės šventi
mus. Susipažinkime su naujaisiais Lietu-

1984 m. gegužės 4 d. Krokuvoje 
įvyko simpoziumas lietuvio vienuolio 
asmenybei ir jo epochai nagrinėti. Jį 
surengė liturgijos institutas prie Kroku
vos teologijos fakulteto. Simpoziumo 
medžiaga šiuo metu ruošiama išleisti 
atskira monografija. Joje bus nagrinėja
mos šios temos: regulinių kanauninkų 
epocha, kultas, askezė, ikonografinė 
medžiaga, Nukryžiuotasis (XV a.), Gie
draičių Madona (XV a.), votyviniai pa
veikslėliai, vaizduojantys Mykolo ste
buklus.

Apie M. Giedraiti yra parašyta apie 
20 veikalų. Pats svarbiausias jų — tai 
kun. A.G. Dylio 1981 m. Krokuvoje 
apginta daktarinė disertacija "Pal. M. 
Giedraitis, gyvenimas ir kultas", 500 
puslapių veikalas. Iš senųjų autorių mi
nėtina Visvainis Butkevičius ir jo kny
ga "Dieviškojo kryžiaus puošmena — 
Giedraičių rožė" (Krokuva, 1682). Iš 
knygos puslapių dvelkia meilė gimtajam 
kraštui, iškeliamas palaimintojo sielos 
grožis. Autorius gėrisi, kad iš gėlėtų 
pievų ir miškų šalies j karalystės sosti
nę atvykęs, jaunuolis atsivežė aukštą 
kultūrą ir sielos giedrumą.

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

<

„DU GAIDELIAI“ — NAUJAI 
IŠLEISTA PLOKŠTELĖ 

VAIKAMS!
Kviečiame užsisakyti naujai išleistą 

dainų ir žaidimų plokštelę vaikams: 
nuo naujagimių iki 13 metų amžiaus. 
„DU GAIDELIUS“ sukūrė ir išpildo 
kanadiečiai: Vaidotas Vaičiūnas, Ire
na Čerškienė iiš Hamiltono; Rūta Va
laitienė iš Oakviles. Andrius Čerškus iš 
Hamiltono ir Paulius Vytas iš Toron
to — muzikos palydovai. Rinkinyje 
girdėsite jau gerai žinomus veikalus ir 
taip pat naujai aranžuotus ir įdomiai 
išpildomus naujus veikalus. Visos dai
nelės ir žaidimai akomponuojami įvai
rių garsų palyda. Prie dainelių pritai
kyti judesiai, žaidimai ir libretas at-
spausdinti knygutėje, kuri gaunama 
kartu su plokštele. Dainininkai patys 
augina jaunas šeimas.

Plokštelės pavyzdinė juostelė buvo 
pirmą kartą grojama Jaunų Šeimų 

-^stovykloje Wasagoje, Kanadoje, 1984 
j m. vasarą išbandymui, kaip patiks ma-

EDSON D 
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COMPRAS VENDAS -

vos vyskupijoms pašventintais diakonais:
Jonas Bagdonas, Vitas Kaknevičius ir 

Romualdas Ramašauskas — paskirti Kau
no arkivyskupijai; Deimantas Brogys —• 
Vilkaviškio vyskupijai; Stanislovas Idze-
lis, Henrikas Naumovičius ir Gintaras Pe
tronis — Vilniaus arkivyskupijai: Edmun
das Atkočiūnas ir Saulius Bytautas — Tel
šių vyskupijai; Saulius Filipavičius, Ri
mantas Letkauskas ir Eugenijus Staleron- 
ka — Panevėžio vyskupijai; Boleslovas 
Jonauskas ir Juozas Kaminskas — Kaišia
dorių vyskupijai.

KĘSTUTIS S’KIRKA
Australijos naftos šaltinių gręžimo b 

drovės Oil Drilling and Exploration Lin 
ted vykdomuoju direktoriumi dabar yr. 
Kęstutis Juozas Skirka. Jis yra rašytojo 
Antano ir Adelės Skirkų jauniausias sū
nus, gim. 1944 m. Lietuvoje. Baigęs moks
lus Australijoje, dirbo savo specialybėje
įvairiose Australijos vietose, buvo siun
čiamas į Ameriką, Tailandą, Indoneziją, 
Singapūrą, Saudo Arabiją, Iraną, Lebano 
ną, Libiją ir Omaną. Dabar pastoviai gy
vena Sidnėjuje.

Paauglio metuose mokėsi lietuviškoje 
savaitgalio mokykloje ir buvo skautas 
„Aušros“ tunte._____ __________

IMÓVEIS ?
O M KINAS



6 MUSU LIETUVA NR. 18 (1907) 1985.V.9

SPORTAS LIETUVOJE
KAUNAS NUGALI MASKVĄ

Kauno Žalgirio 'krepšininkai, įveikę
daugkartinį SS-gos meisterį Maskvos CA 
SK kariškių komandą, laimėjo pirmą vie
tą ir tuo pačiu aukso medalius.

Lygos pirmenybes kauniečiai baigė pir
moje vietoje, tačiau keistos SS-gos krep
šinio pirmenybių taisyklės nurodo, kad 
pirmos ir antros vietos komandos turi dar 
peržaisti rungtynes ir meisterio vardas 
skiriamas klubui, laimėjusiam dvejas 
rungtynes.

Praėjusiais metais Žalgiris buvo prie 
pat laimėjimo slenksčio, bet CASK klubui 
pergalę iškovoti padėjo rusai teisėjai. Bet 
šiemet, nuo pat krepšinio sezono pradžios, 
Žalgiris buvo tvirtai pasiryžęs po 34 metų 
atvežti meisterio titulą į Kauną. Ir Žal
giris kovą laimėjo, nes Maskva buvo pir
menybėse „paguldyta“ tris kartus ir vėl 
„superbaigmėje“ du kartus! Pirmą susiti
kimą Maskvoje gan lengvai laimėjo lietu
viai pasekme 86:71, o antrą Kaune tik po 
pratęsimo 77:75.

Pastarąjį laimėjimą Kaune (vis dar 
žaidžiama nepriklausomos Lietuvos Euro
pos pirmenybėms pastatytoje halėje!) žiū
rovai priėmė su didžiausiu entuziazmu, nes 
Lietuva tikrovėje įveikė nepilnos sudėties 
SS-gos rinktinę. Lietuvių pranašumą pri
pažino ir SS-gos krepšinio rinktinės tre
neris A. Gomelskis (jis vadovavo super- 
baigmėje Maskvai, norėdamas būtinai 
Kremliaus laimėjimo!), pareikšdamas, kad 
žalgiriečiai parodė vyrišką charakterį, ko
vingumą ir pasiekė gražią pergalę. Žalgi
ris turi gerą techniką, greitį, susitelkimą. 
Iš dabartinės Žalgirio komandos reikia 
mokytis kaip žaisti krepširiį.

Ačiū A. Gomelskiui už gražius žodžius. 
Tikime, kad šių metų Europos vyrų krep
šinio pirmenybėse V. Vokietijoje jis turės 
tiek sportinės garbės ir nenuslėps geriau
sio Europos krepšininko A. Sabonio tauty
bės (o tai jis keletą kartų padarė JAV-se), 
nenuslėps ir kitų SS-gos žaidėjų tautybių, 
nes SS-gos sąstate be penkių lietuvių bus 
du latviai ir CASK klube žaidžiąs estas 
End e.

Kiek kuklesnis buvo Žalgirio treneris 
V. Garastas, pareikšdamas spaudos atsto- 

Ir išeivijos lietuviai sveikina Kauno Žal
girį su gražiu laimėjimu, linkėdami ir to
liau sėkmingai ir garbingai atstovauti gin
taro krašto krepšinį ne tik SS-goje, bet 
ir už jos ribų, tęsiant užsienyje gražius 
1937-39 metų Lietuvos laimėjimus. Šiuo 
keliu kauniečiai ir žygiuoja, įveikdami 
Europos taurės varžybose Prancūzijos AS 
VĖL komandą 84:78 bei pralaimėję jai 
88:93. Taigi baigmėn pateko tik vieno taš
ko skirtumu. Finalines rungtynes Greno
blyje prieš FC Barceloną (komandoje žai
džia amerikiečiai profesionalai), deja, te
ko pralaimėti 73:77.

Pradėtos ir futbolo pirmenybės. Rung
tynės vyksta daugiausia SS-gos pietuose, 
tačiau ir tenai sniego danga neleido pil
nai išvystyti žaidimo. Vilniaus Žalgiris 
pirmas rungtynes žaidė Jerevane prieš 
Araratą ir jas baigė lygiom 3:3. Antras 
rungtynes pralaimėjo prieš Baku Neftčių 

! 0:1. K. Baronas

AUGA SUSIDOMĖJIMAS
KAZĮ Ml ERINIU KONKURSU

São Paulo Kultūrinis Centras ‘'Cen
tro Cultural Francisco Matarazzo Sobri
nho" išleido metinės veiklos kalendorių 
— "Calendário de atividades para o ano 
de 1985". Jame, nuo sausio iki gruo
džio mėnesio, sužymėta plati Kultūri
nio Centro veikla, kaip tai Lotynu Ame
rikos romanu rašytoju konkursas, Ma
rio de Andrade retrospektyvinė paroda 
Sao Paulo Literatūros Akademijos glo
boje, įvairios parodos pačiam São Pau
le, Guarujá, Santos, Jaboticabal mies
tuose, įvairios kultūrinės "savaitės", li
teratūrinės seminarijos, "Prêmio Literá
rio São Paulo 1985" nespausdintu vei
kalu konkursas ir panašiai.

Sis kultūrinės veiklos kalendorius ei
na j spaudą, j įvairias akademijas, į bi
bliotekas, j platu kultūrinį brazilu pasau
lį.

ventude)" j tą "Centro Cultural" kalen
dorių įeina lygiateisiai ir mūsų KAZI- 
Ml ERINIS KONKURSAS. Kalendoriuj 
pažymėta: "Março: PRÊMIO SÃO CA- 
SIMIRO (pintura, escultura, gravura): 
Primeiro santo jovem leigo da era mo
derna — 1458 - 1484. Abertura das ins
crições para o concurso de âmbito na
cional (melhor trabalho criativo sobre 
São Casimiro)".

Toliau: "Julho: Seleção e julgamento 
do PRÊMIO SÃO CASIMIRO".

Ir rugpjūčio mėnesį, tarp septynių 
veiklos punktų, pažymėta: "Agosto, 
1- Entrega do PRÊMIO SÃO CASIMI
RO".

Atskirai išleistam konkurso lankstinu- 
ky duota ir trumpa šv. Kazimiero, "Lie
tuvos globėjo ir ypatingo lietuvių jauni
mo patrono", biografija.

Yra daug susidomėjusių šiuo konkur
su; ir ne tik iš São Paulo. Vien tik iš 
tų, kurie kreipėsi j Kazimierinj lietuvių 
komitetą prašydami daugiau informaci
jų ir medžiagos, yra menininkų iš Itape- 
tininga, lepé, Ubatuba, Campos do Jor
dão. Tarp jų yra tapytojų, skulptorių, 
"terracotta" skulptorių, bronzuotojų. 
Kaip informacinė medžiaga nurodoma 
biografija SAO CASIMIRO,parduodama 
São Paulo miestoi centre, prie Katedros, 
ir kituose miestuose saleziečių knygynuo 
se.

Konkurso idėja užsikrėtė ir Brazilų 
Jaunimo Literatūros akademijos garbės 
pirmininkė Lenyra C. Fracarolli bei įvai
rių akademijų narė Lia Campos Ferreira, 
kuri yra nutapiusi São Paulo įkūrėjo, Jo
se Anchieta, paveikslą, išstatytą Pateo 
do Colégio muziejuj.

Iš lietuviu pusės pažymėtina: vienas 
torontietis, iš spaudos sužinojęs apie pa
skelbtą konkursą, prašo padaryti visų 
konkursinių darbų spalvuotas nuotrau
kas ir jam nusiųsti. Kas bus padaryta, 
kai visi konkursiniai darbai bus pristaty
ti Kultūriniam Centrui (terminas: birže
lio 30 diena).

vams, jog buvo sunku žaisti, tačiau jis 
džiaugėsi su visais, sugebėjus įgyvendin
ti visų sporto mėgėjų svajonę — iškovoti 
aukso medalius.

ėí PARDU
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

automobiliams
SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS - adesivos 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

Mums ypač įdomu, kad šiais brazilų 
"tautiniais kultūros metais (Ano Nacio
nal da Cultura)" ir "tarptautiniais jau
nimo metais (Ano Internacional da Ja

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kloakų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

fOra HELGA HERING ė
MĖDICa - GYDYTOJA

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

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

k KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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MŪSŲ ŽINIOS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

LIETUVIŲ SĄJUNGOJE f

Motinos Dienos Minėjimas ir tradici
niai pietūs įvyko pereitą sekmadienį 
gegužės mėn. 5 dieną, Sąjungos salėje 
Rua Lituânia 67.

Svečiai ir nariai pradėjo rinktis į pie
tus ir minėjimą nuo 12 valandos ir 13 
valandą salė jau buvo pilnutėlė. Prieš 
pietus daugelis dar aplankė mažą baza- 
rą suruoštą Lietuviu Imigrantų Pamink
lo naudai ir kartu prisidėjo prie staty
bos vajaus.

Prie gražiai papuošto pietų stalo sve
čiai rinkosi Sąjungos šeimininkių paruoša 
tų lietuviškų valgių. Pietūs praėjo jau
kioje šeimyniškoje nuotaikoje, kur drau
gai ir pažįstami turėjo progos susitikti 
ir kartu praleisti keletą malonių valan
dų, pasidalindami įspūdžiais ir naujieno
mis.

Programą suorganizavo ir prie piano 
išpildė Lucia Banytė, Regina Korsakas 
deklamavo poeziją paskirtą motinoms, 
o musų veteranas dainininkas Kazimie
ras Ambrazevičius prisiminė lietuvę ma
mytę su dviem musų liaudies dainomis. 
Alfonsas Kublickas pravedė programą 
ir tvarkė muzikinę dalį per pietus ir šo
kių muziką po pietų.

Gražiai praleidę linksmas valandas 
Sąjungos namuose, nariai ir svečiai apie 
16-17 valandą pradėjo skirstytis namų 
link.

Sąjungos Valdyba dėkoja visiems sve
čiams ir nariams už dalyvavimą ir apsi
lankymą. Jūsų atvykimas į musų paren
gimus mus skatina toliau veikti lietuvių 
kolonijos sustiprinimo ir išlaikymo dar
be. Lauksime ir kviečiame visada pas 
mus ateiti ir dalyvauti mūsų parengi
muose.

Valdyba dėkoja už programos paruo
šimą ir išpildymą Luciai Banytei, Regi
nai Korsakas, Kazimierui Ambrazevi
čiui ir Alfonsui Kublickui. Dėkoja jau
nimui, kuris padėjo sutvarkyti ir praves
ti bazarą, Paminklo naudai.

Ypatingą padėką turime pareikšti mū- j Valavičius

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSFELES?
LK.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

DAUD DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ — Senu ir naujų dainų rinkinys
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
ŽAVINGO S NAKTYS — Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

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

Vaizdai iš IX Imigrantą Kultūrinės Paridis. Viršuje prie lietuvišką valgių stalo Jorge Pro- 
kopas, Vera Tatarunienė ir Ona Koralon. Apačioje nenuilstama parodos dalyvė ponia Ma
rija Remenčienė prie savo audinių ir juostų Nuotr. P. Rukšio

sų narėms seimininkėms, kurios nepails- 
damos per daugelį metų su dideliu atsi
davimu paruošia visas Sąjungos vaišes, 
pietus ir vakarienes. Jums mūsų ir visų 
dalyvių bei svečių didelis ačiū. Dėkoja
me ponioms: Pranciška Garška, Albina 
Ambrazevičienė, Marytė Bumblis, Regi
na Naumanas, Adelė Godliauskienė, 
Aldona Valavičienė, Albina Mickevičie
nė, Joana Satkūnas.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Kun. Antanas MILIUS Cr.30.000
Zosė BLASKIENÉ Cr.40.000
Jonas BARSEVlOlUS Cr.30.000
Adelė GODLIAUSKIENĖ Cr.30.000

VEIKLOS KALENDORIUS

Gegužės 13: Lietuvių maldos ir aukos už 
Lietuvą diena

Birželio 6: Msgr. Al. Armino 10-metis
Birželio 16: Gedulo Diena (pamaldos kate

droj)
Birželio 23: Joninės Lituanikoj (BLB)
Liepos : Šventkelionė j Aparecidą
Liepos 21: Dariaus ir Girėno minėjimas

Lituanikoj
Rugpjūčio 4: Tėvo Dienos minėjimas Sąjun

goj
Rugpjūčio 28: Šv. Kazimiero konkurso pre- 

miavimas
Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazi

miero parapijoj)
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj (BLB)
Spalio : Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos jsteigimo minėji

mas
Gruodžio 31: Naujųjų Metų sutikimas
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□

LIETUVIŲ IMIQRtNTU PAMINKLO 
VAJUS

Šio "ML" numerio
GARBĖS L E I

(gimtadienio proga)

Mielam sukaktuvininkui širdingai dėkojame ir 
linkime daug laimės bei sėkmės.

Administracija

Lietuvių Imigrantę paminklo vajus 
nesustoja. Dėkojama Jonui ir Apoloni
jai Baltaduoniams už Cr$.10.000 cru
zei rų auka.

Per Motinos Dienos minėjimą ir pie
tus, kurie įvyko pereitą sekmadienį, ge
gužės mėn. 5 dieną, rua Lituânia 67; 
Lietuvių Sąjunga sudarė sąlygas kartu 
pravesti mažą bazarą Paminklo vajaus 
naudai.

Perpildyta salė šiltai atsiliepė j p. Al
donos Valavičienės prašymą paremti 
statybą. Minėjimo dalyvės ir dalyviai 
išpirko iki paskutinio mažo daiktelio 
visus bazaro fantus, kurie dar buvo likę 
nuo paskutinio bazaro įvykusio pereito 
gruodžio mėnesyje.

Gegužės 12-tą

□

□
MM

4 vai. Gegužinės pamaldos ir Mišios už Motinas ir Močiutes, 
prisimenant taip pat Motiną — Tėvynę.

Trumpa laisva meninė programa
Suneštinės vaišės. Pasižmonėjimas.

□

□
Tuo būdu buvo surinkta Cr.356.600 

cruzeirų, kuriuos dedame į paminklo 
kasą. Labai dėkojame visiems dalyviams 
ir pirkėjams už tokį malonų ir entuzias
tišką prisidėjimą, prie musų visų darbo.

Bazarą organizavo, tvarkė ir pardavi
mą atliko musų jaunimas, kuriems tai
pogi sakome labai ačiū. Dėkojame se
kantiems: Silvija Bendoraitis Machado, 
Beatriz Bendoraitis, Sandra Pakalnis, 
Solange Mikalauskas, José Vytautas de 
Oliveira Silickas, Rosana Tumas.

Per šitą Motinos Dienos paminėjimą 
Arkyvo ir Muziejaus Komisijos Pirmi
ninkė gavo dar vieną gražią paramą iš 
jaunuolio inžinieriaus Roberto Jono 
Saldžio, kuris įteikė Cr. 100.000 čekį. 
Dėkojame už paramą ir už gražų pavyz
dį. Linkime Robertui daug sėkmės sa
vo profesionaliniame darbe.

Dabar aukotojų yra 58 ir bendras 
įnašas su bazaro likvidacija pasiekė 
Cr.5.012.850 cruzeirų sumą.,.

VYRŲ BROLIJOS MlSlOS

Ačiū Gerajam Ganytojui, kad leido 
šv. Juozapo Vyrų Brolijai tvarkingai 
dalyvauti Mišiose, prisimenant Brolijos 
44 gyvavimo metus.

Mišias atnašavo klebonas kun.Juozas.
Prieš Mišias Vyrų Brolijos pirminin

kas perskaitė 68 vardus mirusių Broli
jos narių, už kuriuos buvo užprašytos 
Mišios gegužės 5 d. 11 valandą. Brolijos 
valdybos nutarimu buvo prisimintas ir

AR ŽINOTE, KAD
MŪSŲ L I E- T U V A 

PARDUODAMA
' V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV. ZELINA, 831 ?
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šios šv. Juozapo bažnyčios statytojas 
a.a. kun, Benediktas Sugintas 13-tose 
mirties metinėse. Tik gaila, kad klebo
nas kun. Juozas, laikydamas Mišias ir 
per pamokslą kalbėdamas apie Viešpa
ties gyvenimą savo mokinių tarpe, nepa
minėjo nei kun. Suginto, nei Vyrų Bro
lijos mirusių narių, kurie savo atlieka
mu nuo fabriko darbų metu daug prisi
dėjo prie šios bažnyčios pastatymo ir 
įkūrimo.

Jei ne kun. Suginto darbas ir vargas, 
São Paulo lietuvių kolonija gal dar nei 
šiandien neturėtų savo bažnyčios. Tad 
ačiū Tau, Skaudvilės Didvyri, neužmirš
tamas kunige Benediktai.

Antanas

ANASTAZIEČIŲ SUSIBŪRIMAS

Lietuviai anastaziečiai nepraranda 
progos susitikti ir pabendrauti. Praeitą 
sekmadienį Juozo ir Stasės Valučiu na- 
mai buvo pilni svečių, kurie atvyko baigė.
JUOZO VALUČIO gimtadieniui atšvęsti. Lig šiol numatyta tokia naktinė ado- 
Buvo švogeris Petras Žarkauskas, brolie- racija vieną kartą j mėnesį. Jei iniciaty- 
nė Geny Žarkauskaitė ir daug kitų drau- va prigis ir prasiplės, galės būti planuo- 
gų anastaziečių. jama ir dažniau.

Iš MONTEVIDEO pas Valučius ir Žar- Pageidaujama, kad tokioj naktinėj 
kauskus atvyko ADELĖ JESKELEVI- adoracijoj dar gausiau dalyvautų ir šv.
ČIUTĖ. Iš Urugvajaus ji atvežė daug Kazimiero parapijos tikintieji - ir ne
sveikinimų sanpauliečiams nuo tėvo Gie- tik vyresnieji, o ir jaunimas, kaip jau 
drio. Viešnia švenčia savo gimtadienį daro vietiniai brazilai.
gegužės 6 d. Adelė pasiliks Brazilijoj 
virš mėnesio ir žada aplankyti Rio ir VlIO I I I v I i UO I kJ II 4.C4 LJ G U j J I U I I ÍX. y L I illLJ II .................. 1 | ■ ■" 111

Bahia tarp kitų vietovių. Viešniai gražių P
ir linksmų atostogų, o taip pat laimingų 
metų.

PRASIDĖJO NAKTINĖ ADORACIJA

Pirmąjį gegužės penktadienį RuaTaba 
jaras 556, "Petro Perkumo" namuose, 
prasidėjo naktinė adoracija.

9 vai. vakaro ten įrengtoj mažoj kop
lytėlėj pirmiausia vyko lietuviškos gegu
žinės pamaldos, kuriose dalyvavo nedide
lis būrelis lietuvių bei vienas kitas brazi
las. Buvo sugiedota Marijos litanija, po 
kurios kun. Pr. Gavėnas tarė kelis progai 
pritaikytus žodžius lietuviškai ir portuga
liškai.

Punktualiai 10 vai. prasidėjo Mišios, 
kurias koncelebravo klebonas kun. Pr.Ga- 
vėnas su kitais trim kunigais (kurių vie
nas — Parque S. Lucas parapijos klebo
nas). Pamaldose buvo seminaristų, seselių 
pasauliečių — lietuvių ir kitataučių, tarp 
kurių ir jaunimo.

Po Mišių daliai maldininkų išėjus, gra-' 
žus būrelis liko budėti visą naktį. Maldos 
giesmės, skaitiniai, apmąstymai, asmenim 
ir bendra adoracija — naktis prabėgo 
veik nepasijutus. Ryte, jau šeštadienį, 
pusę'šeštos kun. P. Urbaitis (šios inicia
tyvos organizatorius) atlaikė padėkos 
Mišią. — ir tuo naktinė adoracija pasi-

PO R TU GU ĖS-LITU ANO
Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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