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Halina Mošinskienė

MOTINA ŠEIMOJE
í--'í

"Vai žiba žiburėlis 
kaip aukso liktorėlis, 
ten stovėjo sena motulė 
ant dvarelio išėjus — "

Seniausiose lietuviu dainose Motinos g 
simbolis yra labai ryškus ir gerbiamas. 
Nesigilinsiu j senovės laikus, kai buvo la-1 
bai stambūs "matriarchato” principai, 
nekvaršinsiu skaitytojams "galvos”, kad | 
moteris tėra priedas prie šeimos, kad vi- I 
soje gamtoje patelė vyro pageidavimui, 
taip jau nuo pačios Biblijos skaitymo 
pradžios.

Mūsų gyvenamoje kasdienybėje ste
biu moterį, pati būdama vaiku motina. 
Palieku nuošalyje net aplinką kurioje gy-I 
vename, bet tik noriu pasidalinti savo 
mintimis skaitytojais gal ryškesniais įspū-1 
džiais savo gyvenimo patirties.

čia, atleiskite, bet daugumoje kalbė- * 
siu lietuviu Motinos įvertini
me musu tautos gyvybinio išlaikymo.at- 
sakomybėje — pagrinde Brazilijos imi
grantu lietuviu šeimų-

A į
u

tą su 3 mažamečiais, o 4-sis jau čia gimęs. t 
S. Paulo lietuviai pažįsta mane gal "net 
geriau” negu aš pati savo kasdienybėje. 
Bet gyvendama tiek ilgu metu, kad ir iš 
tolo stebėjau lietuvius nuo 1953 m. at
vykusi j S. Paulį. Čia buvo susidariusi stip 
ri kolonija ypač DP atvykus, kuri buvo 
labai rezervuotai priimta ankstyvesnių 
imigrantu. Bet, peršokus, visas ribas, su
sigyvenome.

Man kiekvienas lietuvis ar lietuvė buvo 
draugai. Pamenu, platindavau liet, spau
dą V. Zelinos parapijoje po pamaldų, ta
da gaudavome iš JAV-biu iš Kanados 
spaudos. Kas ja domėjosi moterys 
— Motinos, močiutės. Kas ją skaitė? — 
Mamos vaikams ir vyrams susėdu- 
siems sekmadieni prie alaus bokalo...

Močiutės baigia dabar išmirti, kitos ne- 
bepaskaito, niekas nebeplatina spaudos 
V. Zelinuje po Šv. Mišių lietuviu parapi
joje. Nuskubėjo metai, nusinešė daugelį 
labai brangiu ir vertingu patriotu amži
nybėn.

Liko vaikai, vaikaičiai — jie dar pasi
reiškia šiuo bei tuo, bet lietuvis- 
k a i susikalbėti? — Nebesusikalbame. 
Kodėl? — Nes namuose tik portugalu 
kalba vartojama. Čia ir iškyla Moti- 
n o s hasmenybė ir jėga. Atleis
kite, bet man labai graudu, kada lietuviu

LIETUVĖ MOTINA mokindavo savo dukrą ne tik austi ir kitų darbų, bet taip pat skaityti ir 
rašyti. Taigi šeima ir buvo pirmoji lietuviška mokykla ir Tėvynės meilės židinys.

ur seimu vaikai vos-ne-vos dar "suprantu 
lietuviškai”, o pati Mama dėsto kitiems 
lietuviu kalbą. Namuose dar pagarbioje 
vietoje matai Rimšas "Pradžios mokyk
lą” — prie verpsto pastatytą, o vaikai: 
"mek, mek... viską suprantu, bet nemo
ku kalbėti.” Gėda. Motinos kaltė, t i k 
j o s. Taikstaisi prie vaiku ir tuo pačiu 
juos nutautini. Nes taip buvo patogu, kai 
buvo mokyklos 1956 — 1965 m. — nei 
viena ju nesidomėjo. Kai prireikėjo į 
JAV-es važiuoti, nemokant nei anglu kal
bos iėkojo privačių lietuvių kalbos moky
tojų. ■

Kokios kietos ir užsispyrusios gaivos.
Mama. — Kada pradėsime kalbėti na

mie lietuviškai? - Taip ir girdžiu vienos 
mergytės klausimą.

AMERIKIEČIO KNYGA APRAŠO 
LIETUVIU REZISTENCINI NUSISTA
TYMĄ

Savaitraščio Newsweek Maskvos biu
ro vedėjas Andrew Nagorski 1982 me
tais buvo ištremtas iš SSRS-os už "ne
leistinus žurnalistinės veiklos metodus” 
Savo išgyvenimus jis aprašo Amerikoje 
neseniai išėjusioje knygoje Reluctant 
Farewell (Nenoromis atsisveikinant/,ku
rioje randame ir įdomų skyrelį apie jo 
apsilankymą Vilniuje 1981 m. liepos 
mėnesį, drauge su dienraščio Los Ange
les Times korespondentu. Nagorski pri
mena, kad daugelis užsienio korespon
dentų negauna leidimo apsilankyti Pa
baltijo respublikose.
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SHULTZO m OMO VASARIO 
16-TOS SVEIKINIMAI

JAV Valstybės Sekretorius George 
Shultz pasiuntė Lietuvos atstovui Vašing
tone, dr. Stasiui Bačkiui JAV vyriausy
bės ir amerikiečiu sveikinimus ir linkėji 
mus Vasario 16-tos proga. Shult/o laiš
ke rašome: "Prieš 46-erius metus gink 
lais ir prievarta sutriuškinta Lietuvos ne 
priklausomybė tebėra gyva, kaip idealas 
kurį palaiko lietuviu drąsa, ryžtas ir mo 
ralinė stiprybė. Nepriklausomybės meti 
nė sukaktis ir toliau švenčiama, kaip pa 
sididžiavimo šaltinis".

AMERIKIEČIO KNYGA....

Autorius primena amerikiečiu skaity
tojams, kad dar po 1950-uju metu lietu
vių partizanai tebekovojo prieš okupan
tus; tautiniai antagonizmui tarp lietuvių 
ir rusų tebegyvi ir šiandien. Pasak jo, lie
tuviai ir lenkai turi bendrų savybių - abi 
tautos giliai katalikiškos ir abi labai ne
mėgsta rusu viešpatavimo.

Nagroskiui ypač rūpėjo sužinoti, kaip 
įvykiai Lenkijoje paveikė lietuvius. Visi 
vilniečiai, su kuriais jis kalbėjosi, reiškė 
simpatijų lenkams. Nors būti disidentu 
Lietuvoje daug rizikingiau negu Lenkijo
je, amerikiečiu korespondentų sutikti lie
tuviai nedvejojo kritikuoti sovietine san
tvarką. Jaunas lietuvis kunigas pakvietė 
amerikiečius j savo zakristiją ir išsamiai 
apšvietė juos apie valdžios pastangas nu
stelbti tikėjimą. Nepaisant "primityvių" 
pastangų brukti ateizmą, kunigas buvo 
optimistiškas ir tvirtinu, kad "tikėjimas 
Lietuvoje gyvas". Auga jaunimo Sųjūdib, 
kurio šūkis — atgal į religiją. Taip pat su
gebama apeiti valdžios suvaržymus: vai
kai mokomi religijos privačiai ir net kaž
kurie partijos nariai tuokiasi bažnyčioje, 
slapčiomis krikštija vaikus ir siunčiu juus 
pirmos komunijos. Kai valdžia užkerta 
kelią jaunuoliui įstoti j Kauno kunigu se
minariją, jis įsijungia j pogrindinę semina
riją. Daugelis moterų priklauso slaptiems 
vienuolynams. Anot kunigo, Lietuvoje, 
kaip ir Lenkijoje, jau pats ėjimas j bažny
čią turi politinės reikšmės: religija yra ne
atjungiamai susijusi su nacionalizmu. Lie
tuvos Kataliku Bažnyčią sustiprino len
ko išrinkimas popiežiumi bei galingas re
ligijos ir nacionalizmo junginys kaimyni
nėje Lenkijoje.

Pokalbiui baigiantis, kunigas atsakė j 
amerikiečių^korespondentų dar neištar- 
tą klausimą: kodėl jis taip atvirai išsipa- AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
šakojo dviems nepažįstamiems užsienie- SPAUDOS iŠLAIKYMO
r F. ÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS \

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda. į

čiams? Jo žodžiais: "Svarbu, kad pasau
lis žinotų, kas čia dedasi. Jei mes pakel
sim triukšmą, kai jie bandys mus už
gniaužti, tada jie gerai pagalvos prieš vėl 
mėgindami tai daryti. Blogiausia butu, 
jei represijos vyktų ir niekas apie tai ne
žinotu".

Užėję j Sv. Teresės bažnyčią, ameri
kiečiai pradėjo fotografuoti maldininkus. 
Kaikurie išsigando, o viena moteris tie
siai liepė svečiams išsinešdinti. Paaiškėjo, 
kad amerikiečius palaikė KGB agentais. 
Karingoji moteris ju atsiprašė ir paaiški
no, jog valdžia be atvangos stengiasi gąs
dinti tikinčiuosius. "Jie bijo, kad čia ne
pasikartotų Lenkijos įvykiai ir stengiasi 
užkirsti jiems kelią", aiškino ji.

Tą pačią dieną amerikiečių žurnalistai 
susitiko su vilniete, kurios giminatis bu
vo nubaustas kalėti konclageryje už savi- 
iaids>. Ji pabrėžė, kad savilaida klęsti, ne
paisant valdžios pastangų ją išnaikinti — 
kai tik ką nors suima, kiti užimu jų vietą. 
Autoriui įspūdį padarė jos tvirtumas ir 
ryžtingumas. Ji pasakojo apie rusinimo 
politiką: rusu kalbos mokoma nuo pirmo
jo skyriaus (šiuo metu jau ir vaikų darže 
liuose. Red.), stengiamasi silpninti ryšį 
tarp tautos ir jos istorijos. "Norint sunai
kinti tautą, svarbiausia sunJkinti jos kal
bą," pareiškė vilnietė. Faktas, kad lietu
viai medžiagiškai gyvena geriau už rusus, 
nesumažino jos pasipiktinimo. "Tai nie
ko nereiškia", kol bėjo ji, "Lietuva yra oku 
puota šalis".

Kai Nagorskio įspūdžiai buvo išspaus^ 
dinti Newsveek savaitraštyje, du kiti Va- " 
karų korespondentai paprašė leidimo ap 
silankyti Lietuvoje tą pačią 1981 metų 
vasarą. Sovietinė užsienio reikalų ministe
rija jiems leidimo nedavė - "dėl laikino 
pobūdžio priežasčių". (ELTA)

Senatorius Alfonse M. D'Amato, ne
galėjęs dalyvauti New Yorke vasario 16 
d. vykusiame minėjime, pasiuntė ALT 
os pirmininkui P. Ąžuolui laiškų, kurio 
me jis rašo, kad "Kaip Jungtinių VJsty 
bių senatorius ir Helsinkio Komisijos 
pirmininkas, aš lieku pasišventęs Lietu
vos laisvės kovai. Mano įsipareigojimas 
Lietuves žmogaus teisių klausimu yra 
tvirtas ir ryžtingas". (ELTA)

"PABALTIJO LAISVĖS DIENOS”
REZOLIUCIJOS JAV KONGRESE
Sausio 23 d. JAV Atstovu Rūmuose h 

Senate buvo įvestos "Pabaltijo Laisvės 
Dienos" rezoliucijos. Dvidešimt šešių se 
natorių remiamas senatorius Donald Rieg 
le paskelbė revoliuciją S.J.Res.258, o at 
stovas William Carney, kartu su atstovais 
Donnelly ir Rittet — H.J.Res.500.

Atstovas Carney priminė, kad Senatus 
ir Atstovu Rūmai pirmą sykį šios imciuty 
vos ėmėsi drauge. Senatorius Riegle susie 
jo Pabaltijo klausimą su svarbiosiomis po 
litinėmis problemomis: "Remdami Lisvės 
sugrąžinimų Pabaltijo tautoms, mes duo 
dame svarbu pauyzdj visų pasaulio tautų 
Žmonėms. Kaip mums nepriimtina Pietų 
Afrikos 'apartheido' politiku, kuri panei 
gia žmogaus teises daugumai ^šalies) pi 
liečiu, taip mes negalime priimti Lietuvos 
Latvijos ir Estijos sovietinės okupacijos'

Jungtine rezoliucija sutampa su svar 
bia sukaktimi — jau 46-eri metai, kai 
JAV-ės laikosi p j! itikos "nepripažinti 
neteisėtos prievartinės Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijos". Kongresas patvir 
tina Kopenhagos Manifeste 1985 m. lie
pos 26 d. išreikštų Sovietų Sąjungom pa 
smerkimą. 1986 m. birželio 
14 d. paskelbi uma p a b a I t i e 
č i ų masinių išvežimų 1941 
m. d i e n a. Taip pat, Kongresas prašys,
kad prezidentas iškeltų PabaltijoskLusi- 
mą Jungtinėse Tautose. (ELTA)

H I Himwiw—«MWT ................—   1'1 ———g

j CIRURGIÕES DENTISTAS

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
į V. Prudente - Fone: 273-6696

Rua Coe ho BarradasJ04 • V. Prudente • F’on# 274-0677 Res.: 2744886 i
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/LIKAS ORGANIZUOJA KELIONĘ ‘ 
| VIENĄ IR LONDONĄ

jS. m. lapkričiu mėn. Austrijos sostinė- 
a, Vienoje, jvyks svarbi Europos Saugu- 
10 ir Bendradarbiavimo Konferencija 
plenumo posėdžiai. Būtina, kad joje 

lalyvautų kuo daugiau lietuvių ir akty- 
lai prisidėtų prie demonstracijų bei vi- 
uomenės informavimo. Veiklos dirva 
>lati ir prasminga. Latviai ir estai jau 
am ruošiasi Amrikoje, Kanadoje, Svedi- 
oje, V. Vokietijoje bei Australijoje.

Lietuvių išvykų j Vie.ną ir Londonu 
.rganizuoja VLIKAS. Kelionės programa:

Lapkričio 1 d. iš New Yorko (JFK) 
švykstama j Mūncheną (Viešbutis: Ho
tel "Germania")

Lapkričio 3 d. atvykstama j Vieną 
(Viešbutis: IHotel "Hungaria"). Priėmi- 
Tias.

Lapkričio 4 d. dalyvaujama demons
tracijose, o lapkričio 5-6 d. paliekamos 
dalyvių nuožiūrai.

Lapkričio 7 d. išvykstama iš Vienos 
. Londoną. Apsistojamą Hotel "Strand

Prieskoniai: druska, pipirai, actas, aliejus, 
svogūnai.
Gerą žiupsnį svogūno laišku supjaustytų, 
Vidutiniu dydžio svogūną sutarkuoti. 
Pupeles išvirti minkštai, bulves nuskust it 
išvirti, agurkus nulupti ir sutarkuoti ant 
barščiams tarkuoti tarkos, burokėlius iš
virti su žieve, nulupti, taip pat suturkuuti, 
kiaušinius išvirti kietai, supiaustyti, pami- 
dorus supiaustyti kvadratėliais. Sumaišyti 
viską kartu, sudėt į gražų indą, pabarstyti 
•sutrinto kiaušinio tryniu, papuošti su pe
tražolių šakelėm, padaryti "rožę" iš pami- 
doro.

Rašykite, skambinkite. Ačiū.

MŪSŲ LIETUVA

Veda Janina VJavičienė 
Ai. dos Quinimuras, 447 
04068 - Capital Tel. 275-26-19

MOTINOS DIENOS PUOGA

Kokia didelė laimė būti Motina, o dar 
didesnė turėti ją dar gyvą savo tarpe. Ar
tinasi Motinos Diena — norėčiau pasvei
kinti visas Mamas: ir jaunas ir senas ir se- - 

_ nutėles: norėčiau, kad nei viena iš Jų ne
būtų pamiršta, kad nei viena iš Jų netu
rėtų progos nušluostyti ilgesio ir skaus
mo ašarą. Tebūnie šita diena pilna džiaugs
mo ir meilės, kupina krykštavimo ir juo
ko artimųjų tarpe. Prisiminiau kadaise 
įrašytą į mano atsiminimų knygutę P. 
Vaičiūno eilėraštį "Motinos akys"

... Motinos veidas, kaip krištolo burtai, 
Džiaugsmo spalva mums pasaulį nuda-

jfêla>osiíoá Uíetuboá
■ jfonliag

217 BEDBROOK AVE. MONTREAL-WEST. QUE..

CANADA H4X1$2

ĮSIJUNKIME į MAŽOSIOS LIETU
VOS FONDĄ ŠIANDIEN !

Gaudami visus 
ir nuolatinę

Kenčiančiai širdžiai — jie dieviški tur
tai

Jam atvaizduoti s p aivų dar per maža...

Pagerbkime atatinkamai musų mielas 
Mamas: paiiuosuokime jas nuo kasdieni
nių darbų ir rūpesčių, sudarykime Joms 
šventišką aplinką: apgaubkime Jas meilės 
skraiste ir pavaišinkime- Jas skaniais lietu
viškais valgiais.

Miela "Kampelio" skaitytoja iš Sto.

St S 10.oo 
aplinkraščius 
informaciją»

S lOOrmetinis
arba S lOOOrvienkartinis mok 
Gaudami vi 
meniską pažymėjimą,visas Fon
do išleistas knygas su auto
riaus pavardės paminėjimu»

MECENATAIS S IOOIt 
ir daugiau» Gaudami viską 
kaip aukščiau su privilegija

kaip aukščiau

STEIGĖJAIS S 5000-

Lapkričio 7 - 9 d. Londone vyksta 
V LIKO Seimas.

Lapkričio 10 d. iš Londono grįžtama 
j JAV-es. >

Išvykos kaina: $1,095.00 vienam as
meniui ("double").

Ši kaina aprėbia transportą lėktuvu 
(PAN AM ir Austrian Airlines), ir auto
busu; viešbučius visuose miestuose; kas
dieninius pusryčius; transportą tarp aero 
dromų, viešbučių, restoranų ir konferen- Andrė: Gavau Jūsų laiškutį't.y. receptą 
cijos vietų; Munchenu turą; Nymphen- Lietuviško Vinegreto. Pasinaudosiu pro- 
burg pilies Munchene aplankymą; vaka- ga ir pasidalinsiu juo šiandie su mūsų mie 
rienę Mūncheno "Hackerkeller" restora- lom skaitytojom. Receptas labui geras ir 
ne; bagažo perkėlimą viešbučiuose ir ae- skanus, gaila, kad nepasirašėte ir nedavė-. Gaudami kaip aukščiau su nuo- 
rjdromuuse; mokesčius ir arbatpinigius, te savo telefono numerio, norėčiau asme- trauka vienoj pasirinkto j kny- 

niškai Jums padėkoti. Štai Vinegreto re- go j»
REAGANO PARElSKIMAS UKRA8- ceptas:
NOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SVEN- -| pakietėlis raugintų kopūstų. 
TÉS PROGA 1/2 kg. baltų pupelių

Prezidentas Reaganas paskelbė pareis- 2 - 3 burokėliai 
kimą Ukrainos nepriklausomybės paskel-2 agurkai 
bimo 68-ųjų metinių proga. Pasak jo, 
"niekas negali ištrinti ukrainiečių gilaus 
tautinio jausmo". Reaganas pareiškė sa
vo solidarumą su ukrainiečiais, kurie, jo 
žodžiais, siekia laisvės, žmogaus teisių, 
ir tautinio tapatumo išlaikymo. Pareiški-_ 
me buvo išvardinti keli kaliniai ukrainie- H 
čių patriotai. (ELTA)

□ TAIP noriu įsijungti
□ Pridedu Čekį sumoje:
□ Atsiųsiu Čekį,
Data:

1 2 pamidorai
; 3 kiaušiniai

5 bulvės
1 šaukštas su kapotų, krapų.

Vaida s'ir pavardė

‘ Miestas, próv,/ st eitais

CURSO
AUDIOVISUAL

DO I DIOMA LITULĄNO 
POR CORRESPOND ÍCIA 

Informações: tel.273-^338

ZIP CODE TELEFONAS

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

Fone: 265-759(1
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Ir ką nuskinti Tau brangaus? 
Gal mėlynais žiedais žibutę? 
Dabar žiema... jos nerasiu. 
Geriau išrinkti ant Dangaus 
Tau laimės žibančių žvaigždutę.

Mama... Pirmutinis kūdikio šauksmas: 
"mama, noriu valgyti; mamų, man šalta; 
mama, man skauda galvą". Ir visur tu pa-

PADĖKA
Švento Juozapo Vyrų Brolijos vardu širdingai dėko

ju Prelatui Pijui Ragažinskui, kun. Pranui Gavėnui ir 
kun. Vitui Kavoliui už atnašavimą 45-rių metų jubilie
jinių Šventų Mišių. Dėkoju muzikui Feliksui Gudaus
kui, dirigentui Viktorui Tatarūnui, visiems choristams 
ir bendrai visiems lietuviams ir lietuvėms už dalyvavi
mą šioj šventų Mišių aukoje.niurna, ieimii ji\uuuu yu|vi| . n vijui iu pu ‘V ''•''j ....v.v, v.w..>Vjw.

prasta moteriškė atsiranda. Naktį, kai kū-^ Pirmininkas
visur Sa ' r saZX'v^keli

U n iam nptrnktii kari nieki m hntii .inm- IĮ o/i A /Į s“\ £ i ***«% Ax r z> Ako jam netrūktų, kad viskuo būtų aprū
pintas.

Viską ji perneša, ir kantriai, su meile 
seka savo vaikučių žingsnius, rūpinasi 
nuo pirmos jų gyvenimo minutės iki jos 
akys amžinai užgęsta.

Kiek tai yra motinų, kurios užaugina 
puikus vaikų o atėjus jos senatvei, arba 
reikalui prisiglausti prie Savo vaikų, jai 
nėra vietos; jeigu kuris jos vaikas pasiima 
ją pas save, tai ne dėl meilės ir dėkingu
mo motinai, bet tiktai kaip kokią nema
lonią pareigą. Ir ta vargše moteris, kuri 
viską jam davė, nieko negaiiėj j, gauna iš 
savo sūnaus ar dukters lėkštę valgio ir lo- 
vą miegoti, kaip kokią išmaldų, laiko se- 
nutę kaip kokią nemalonią naštą.

Žinoma, yra ir gerų vaikų, mylinčių 
savo motinas. Jie yra jai dėkingi ir prižiu-i 
ri ją su meile. Bet tokių gd mažesnė da-

Kodėl mes taip mažai įvertiname tų, 
kuri yra verta didžiausios meilės ir pagar
bos?

Gegužės mėnesį, Marijjs mėnesį, mes4 
skiriame vieną dieną pagerbti savo moti
nas. Ne tik tas kurios davė mums gyvybę, 
bet ir tas, kurios, neturėdamos savo vai
kų, užaugino svetimus našlaičius. Tos 
motinos yra vertos dar didesnės musų 
meilės ir pagarbos.

Bet mes niekada neįvertiname moti
nos, kol mes ją turime; tik kai netenka
me, tada suprantame ir vertiname, bet 
jau per vėlu.

M
Ę ;*■ į
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I. ŠIMKIENĖ MOTINA

Halina Mošinskienė

MAMA, KUR TU ?

' Gegužė pražydo pavasario džiaugsmu, 
! Šypsosi melsvos žibutės, varnėnas švilpauj 
f Vyšnia išsiskleis švelniu žiedeliu -

Mama, kur Tu?

Žemės grumstai užgulė suvargusį kūnų, 
Sugėrė tavo gyvenimo ašaras sūrias - 
Tavo džiaugsmą motinos kūdikiui lopšinė 
Niekas nebesugrąžins į niūrias dienas.

Su vėtromis skuba dienų vėjui 
džiaugsmai ir liūdesys pinasi kartu...
Ir tiesiu j tave suvargusias rankas ir širdį 
Mama, mamyte. — Ar matai, ar girdi?.. 
Kur Tu?

Išseko jaunystės grožis Tavo rankų globo]» 
puoselėtas gyvenimo nemigos naktų 
Vaikų gyvenimo išvargintos pėdos skausm 
Niekas nepriglaus širdimi turtu, kai p širdy į 
Mama. — Kur Tu?...

S. Paulo, 1986 m. skirta "Motinos Dieno, 
proga.

NPM.

pasaulyje vienas iš tūpsiančio žmonių PalSa
tietuvišPai... fu vienas iš Jų?

Centro Integrado de Computação e Sistemas S/C Ltda. 
Prestação de serviços em computador
Desenvolvimento de sistemas e servLo de programação

Jonas Paulo de Oliveira SiHckas

ATGARSIAI
Kiekvienas iš mūsų esame "Lietuvos 

ambasadoriais", jos atstovais. Su tuo, ro 
dos, sutinka ir kitataučiai. Ir net šį faktą 
iškelia. Pavyzdžiui, rašo iš Bertiogos 
’šiomis dienomis Bertiogos vasaros ^to 
vykioj buvo apsistojęs p. Antanas iš Sao 
Paulo lietuvių katalikų Bendruomene^. 
Su nuostabiu entuziazmu jis man pnsta 
tė savo planus skleisti Lietuvos vardą 
São Paulo mieste: Lietuvos pašt^ lenkių 
paroda; įvairių Lietuvos miestų herbų iš 
statymu... Tad sveikinu lietuvių bendruo 
menę, turinčią tokiT uugšto dvasinio ir 
intelektualinio lygio asmenų, kurie taip 
myli savo gimtąją žemę. Ir po tiek metų, 
su kokiu užsidegimu virpa jo širdis Tėvy 
nės meilei Garbė tad Jūsų Tėvynei Lietu
vai! (Seka parašas: Pe. Primo)".

0 iš Itaici rašo kun. Pr. Gavėnui atsi 
tiktinJ sutikta^ naujas Leopoldinos,MG. 
vyskupas, Dom Roque: "Brangiesiems 
broliams lietuvi, mr noriu pasiųsti sveiki 
nimus ir maldos iŠ Itaici, iš CNBB asem 
blejos. Viešpats Kristus, mūsų Atpirkę 
jas, tepagreitina pilną Jūsų mylimos Tė
vynės prisikėlimą/

Suprimentos para Informatica
Formulários, disquetes, discos, fitas para impressoras, 
e todo tipo de material para computador

Arlete Dylis SHickas
RUA STELA 515 - BLOCO D - CONJ. 22 TELS. 570-6969 / 575-0187
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KUOM įESNA?

ir prelatą Ragažinską, kuris jau 30 me
tų kaip sėkmingai mus globoja.

1971 metais Šv. Juozapo Vyrų Brolijos valdyba: sėdi iš kairės: I sekretorius - Jonas Baltaduonis, 
Pirmininkas Jonas Bagdžius, Iždininkas - Kazimieras Rimkevičius. Stovi iš kairės: vice-pirmimn-

Su JUOZAPO VYRU BROLIJA! 45 META!

<AZIMIERAS: — Jonai, paaiškink man J 
vieną kartą ant visados, kuom čia tiks
liai įeina Šventasis Juozapas į musų 
Broliją? Mes vadinamės Jo vardu, bet 
ką tai ant galo reiškia, kas 
mums iš tikro yra šven
tasis Juozapas: tėvas, draugas, 
brolis, globėjas? ...

I0NAS BAGDŽIUS: — (tapšnodamas 
Kazimierui per petį) — Kazimierai mie
las, argi gali būti broliai be tėvo? Jei 
esam broliai ir švento Juozapo Broli
jos broliai, reišk®, kad šventasis Juo
zapas yra musų tėvas.

MAKUŠEVIČIUS: — I évas? Tai kam 
tada Dievas Tėvas, kuris yra 
vyresni® už šventą Juozapą? Kiek čia 
tų tėvų reikia?

JONAS BALTADUONIS: - Bene manai, 
kad tik vienas tėvas gali būti?
Va, kiekvienas iš musų turim savo že
miškąjį ir savo dangiškąjį tėvą: tai jau 
du. Krikštatėvis — trys. Musų Brolija 
turi kiršaus Šventą Juozapą. Prie to 
dar reikia pridėti prelatą Arminą, kun. 
Kazimierą Tamošauską musų įkūrėją

MAKUSEVlClUS: — Jei globoja, tai nė
ra tėvas, bet globėjas.

JONAS BALTADUONIS: - Vienas ir 
kitas: tėvas ir globėjas. Davsinėj srityj 
kas tėviškai elgiasi, tas ir tėvas. Argi 
kunigai bendrai nevadinami dvasiškais 
tėvais? Romėnai vadindavo tėvynės 1 
tėvais jų tautai nusipelnusius vyrus. 
Bažnyčios tėvais vadinasi jos pirmųjų 
amžių didieji mokytojai.

KAZIMIERAS: — Teisingai sakai, Balta- 
duoni. Gi kas liečia prelatą Pijų, argi 
jis ne tėviškai visą laiką elgėsi su mu
sų Brolija? Mes jį gerbiam kaip savo 
tėvą, ne vien dėl to, kad jis kunigas, 
bet pirmoj vietoj dėl to, kad darbais 
ir faktais yra savo tėviškumą įrodęs. 
Apie jo tėvišką globą link musų galė
tų labai ilgai kalbėti netik pirmėsji 
musų Brolijos šulai, kaip antai Paukš
tys, Jermaiavičius, Baužys ir kiti ir 
Tnes visi esame pakankamai patyrę 
kaip giliai gludi Prelato širdyje mūsų 
Brolija ir kiekvienas atskiras jos narys.

N, G DAS GRAÇAS LTDA
Rua Chavantes, 211
Parí - Tek 93-6294

A SLIESORAITIS -G, BAČELIS

kas- Jurgis Matelionis -miręs, !l sekretorius - Jonas Stankūnas - miręs ir ūkio vedėjas - Jonas 
Makusevičius,

Cz. i 5,00 
Cz.300,00 
Cz. 150,00

JONAS BAGDŽIUS: - Šia proga tad, 
mes, Vila Zelinos švento Juozapo Bro
lijos vyrai, sveikinam prelatą Pijų jo 
dvigubose sukaktuvėse už tėvišką šir- j 
dj, linkime sveikatos sėkmės tolimes
nėj darbuotėj ir visų gražiausių musų 
Parapijos ir musų Brolijos Globėjo 
bei Tėvo, švento Juozu po, malonių.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Carlos-Damuté ČEPU KAS 
Eduardas UMARAS 
Marija STANKŪNIENĖ

São Paulo Palangos skautų vie- 
tininkija sveikina visus Vyrų Bro
lijos narius, ypač jos pirmininką, 
skautą ANTANĄ RUDĮ, Brolijos 
45 metų sukakties proga.

Budėkime Kristuje, lietuvybė
je ir skautijoje. '

.Direito CIVIL - Dir. CRIMINALDireito TRABALISTA
Av. Novo Horizonte, 213

1971 metais Šv. Juozapo šventės procesija — 
einant aplink aikštę "Praça Republics Litua- 
na" (dabartiniu vardu), priekyje vienas Šv. 
Juozapo Brolijos su žibintuvu, prelatas Aleks. 
Arminas su klebonu Pranu Gavėnu ir žmonių 
eisena.

COMPRAS - VENDAS -
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS • o •

Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral. - S. André



SKAUTAI STOVYKLAUJA
32 Palangos vietininkijos skautai pra

leido tris dienas Aguas de Lindoia, 160 
km nuo São Paulo, minėdami skautijos 
globėją, šv. Jurgį. Ten Julius Pineda Mar
cos- Vasiliauskas turi sodybą, o šeimoj 
du skautukus — Eduardo ir Cintia.

Vaikam buvo nepaprastai linksma ir 
gražu. Aguas de Lindoia yra vienas iš 
gražiausiu poilsiavimo vietovių, su mine- . 
ralinio vandens šaltiniais. O pačioj sody
boj daug medžiu, vaisiu, įvairiu vandenų, 
daug visokiu užsiėmimu.

Sekjmadienį skautai dalyvavo miesto 
parapijos Mišiose, prie altoriaus, eidami 
garbės sargybą.

Palangos vietininkija nuoširdžiai dėko
ja p. Juliui ir p. Hi Idai už gražu Tiltą pri
ėmimą,gražų ir malonų vaišingom^ ir 
net patį skautų transportą. Padėka dar 
didesnė tuo, kad tikrai p. Julius y m lie
tuviu kilmės, o jo žmona, nors vietinė, 
myli visa, kas lietuviška.

Labai ačiū.
Vadai: Eugenija Bacevičienė ir

Jurgis Prokopas

"DAMAS SAÍES! ANAS" RIJUJ, 
NiTEROJUJ i R. SANPAU LY

Kaip jau buvo skelbta “ML' nr. i7 
(1956) 1986.V.1, Venezuelos trys “Da
mas Salesianas“ ir jų palydovai — kun. 
Miguel Gonsalves (Damas Salesianas įkū
rėjas) ir dviejų ponių vyrai, lankėsi pen
kiuose Brazilijos miestuose — Manaus'e, 
Federal i nėję Sostinėje - 3 rasi Ii joje, o po 
to kun. Petro M. Urbaičio lydimi — per 
ištisas šešias dienas lankėsi Riiuj — Nite- 
rojuj ir Sanpauly.

Svečius per tris dienas vėžino su spe
cialiu kombi ekonomikos studentas En
rikas, Bronės Vyčaitės sūnus, o pati jau
nutė našlė Brunė Vyčaitė buvo kelionių 
administratorė. Viskas ten praėjo sklan
džiai, be didesnių ypatingu nuotykių.

Rijuj, Ilha do Governador buvo atsis
veikinimas kom. Kazimiero Gauliaus šei
moje.

Sanpauly išėjo kiek kitaip. Svečiai bu
vo apsistoję “karštoje apylin
kė} e“ miesto centre, Praça da Repúbli- - 
ca, Hotel Excelsior, Avenida São João 
ir Ipiranga susikryžiavime, kur labai vei-

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS- FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - TeL 223-2333

CIRURGIA PLASTICA
ESTÉTICA E REPARADORA

LIPO ASPIRAÇÃO
■ .Bua Augustą 2,709 — Conj, 32

. one: 88T8077 - Hor. 12-18 h, I
KALBAMA LIETUVIŠKAI
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AfA '
SALOMEI ŠILEIKIENEI

Lietuvoj mirus, 

mielajam bendrabroliui kun. Stasiui Šileikai bei 
jo namiškiams Lietuvoje reiškiam gilią brolišką 
užuojautą, meldžiamės už Mamytės vėlę ir pasi- 
vedam jos motiniškam užtarimui.

Sv. Kazimiero parapijos kunigai 
ir popiečiai

kia organizuoti ir pavieniai dykaduoniai
- “trombadinhas" ir “trombadões" - 
nepilnamečiai ir kitokie žuiikai - žulikė- 
iiai. Svečiai buvo įspėti būti atsargus,bet 
vistiek vienas jų liko su suplėšytam kel
nėm ir be pinigų.

Kas itin svarbu, kad “Damas Salesia
nas“ įvairiose parapijose, penkiuose mies
tuose, įstengė susitikti su kitomis ponio
mis — panelėmis, turinčias tuos pačius 
labdaringumo dvasios jausmus.

Kai kurios iš tų veikliųjų ponių — net 
ir dvi lietuvaitės — vyks Karakan atei
nančio lapkričio mėnesį, ypatingam įvai
rių kraštų atstovių susitikimam.

Viskas bus apmokėta Centrinės Kara- 
ko “Damas Salesianas“ kasininkes. •

Kas mūsų Asmeninei Švento Kazimie
ro parapijai labai svarbu — tai, kad San- 
Pauiy tų Labdaringųjų Damų veiklos 
pradžiai, tikriausia vieta galėtų būti “Cen- Hejaus paminėjimui. Su Jūsų planuoja
mo Social Pedro Perkamas“ Namuose, 
Rua Tabajaras, 556, Parque da Moóca.

Be to buvo apžiūrėta ir pats “Parque 
da Moóca“ kur — Dievui diapdant — ga
lėtų vykti šimperiopai didesni labdary
bės darbai, panašūs kaip vyksta Karake.

Praeitą sekmadienį (V.3) buvo tos 
ypatingos Venezueliečių Delegacijos na
rių priėmimas Sv. Kazimiero parapijoje. 
“Damas Salesianas“ delegacija, praeitą 
antradienį (V.6.) išvyko j Asuncion, Pa- 
ragvajun, o iš ten grįš Venezuelan.

Dieve, duok, kad belaukiant 2000-tų- 
jų tikrai išsipildytų mūsų Lndaringųjų 
“Damas Salesianas“ planai Dievo garbei f-S- Actu uz "Musų Lietuvą'. 
ir beskditės varguomenės labui, kaip ki-, 
tur, taip ir Brazilijoje lietuvių tarpe. MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ

KPU GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

VYSK. PAULIUS BALTAKIS 
SVEIKINA

Brooklyn, 1986m. balandžio 23 d.

K u n. Pranui Gavėnui, S. D. B.
S v. Kazimiero Parapijos Klebonui

Mielas leve,
Atleiskite, kad t&p ilgai nepadėk ojau 

už tokį šiltą priėmimą lankantis Brazili
joje, o ypač už Jūsų ir kitŲ Tóvu SuK.z ie
čių apaštališką uolumą besirūpinant P te 
tŲ Amerikos lietuviuisielovada. Jūsų pa
sišventimas ir gražus bendradarbiavimas 
su Šv. Juozapo parapija bei visom lietu 
viškom organizacijom tikrai yru mums 
pavyzdys.

Nuoširdus ačiū taip pat už sutikimą 
vadovauti Lietuvos Krikščionybės Jubi- 

ma programa supažindinau visus Centri
nio Komiteto narius š.m. balandžio 12 
d. įvykusiame susirinkime Čikagoje. Visi 
buvo sužavėti. Vykdomasis Komitetas 
pažadėjo palaikyti ryšius su Jumis bet 
informuoti Jus, kas yra daroma kituose 
kontinentuose bei atskirose vietovėse.

Sveikinimai Tėv. P. Urbuičiut, Tėv. P. 
Pukšiu i bei visiems konfratrams ir Brazi
lijos lietuviams.

Su geriausiais linkėjimais ir mJda 
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

Vyskupas Paulius A. Baltakis, O. F. M.
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Nepamiršk:
1986 

SĄMONINGO 
TIKĖJIMO

METAI

SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

VEIKLOS KALENDORIUS (kuris prašo
si papildomas)
Gegužės mėnuo:
4: Bendros jubiliejinės maldos diena.

Šv. Juozapa Vyry Brolijos 45 metų 
sukaktis.

11: Motinos diena
13: Maldos-utgailos-Lietuvos paaukoji

mo Marijai diena
18: Sekminės. Motinos dienos minėjimas 

Sąjungoj
25. Paskutinis mėnesio sekmadienis —

16 vai. Sąmoningo tikėjimo programa 
šv. Kazimiero p-joj; Marijos Krikščio
nių Pagalbos, šventė.

28: Popiežiaus Jono Pauliaus II gimta
dienis

29: Dievo Kūno šventė. LJS-gos sueiga 
Lituanikoj (iki VI.1)

JUBI LI EJAUS RUOŠOS 
DARBAI

Centrinis organizacinis Jubiliejaus 
Ruošos komitetas (JAV-bėse) yra numa
tęs atlikti tokius darbus:

Išleisti:
1. Plačios apimties katalikų tikėjimo 

bei moralės tiesų veikalą;
2. Istorinį veikalą (lietuvių ir angių 

kalbomis) opie krikščionybę Lietuvoje 
nuo jos pradžios iki šių laikų. Veikalų 
redaguoja prof. Vytautas Vardys, Ph.D.

3. Anglų kalba informacinį leidinį re
daguoja seselė A. Balčiūnaitė, S.S.C.,pa
naudodama kun. Jono Gutausko, Ph.D., 
studiją: — Krikščionybė Lietuvoje.

4. Krikščioniškosios Lietuvos giedoji
mo istoriją.

5. Giesmyną chorams ir bendram gie-« 
dojimui žmonėms,

6. Religinio turiniu literatūrų: a) kny
gelės mažiems vaikams, b) pirmajai išpa
žinčiai ruoštis, c) jaunimui maldaknygę, 
d) knygas suaugusiems — apie Šv Rašto 
Naująjį Testamentų, apie dvasinį brendi
mą bei vystymąsi ir kt.

7. Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
rengimo bei pravedimo darbų apžvalginį 
leidinį. Redaguoja Juozas Baužys.

Kiti jubiliejiniai darbai:
* 1. Dvasiniam atsinaujinimui rengtini 
religiniai seminarai,konferencijos, jauni
mo savaitės bei vasaros jaunimo stovyk
lų specialios programos. Programas ruo
šia ir visokią informaciją teikia Religinės 
komisijos vadovai: kun. A. Saulaitis, S.J., 
ir seselė Igne Marijošiūtė, M.I.C.

2. Parapijose, lietuvių misijose ar di
desniuose lietuvių telkiniuose rengtinos

* jubiliejinės šventės su iškilmingomis pa
maldomis, akademijomis, religiniais kon
certais ar oratorijomis. Kur įmanoma, mi
nėjimai rengiami vyskupijų, katedrose 
vietos ordinaro globoje.

3. Organizuojama lietuvių religinio me
no parodu. Planuojama ją surengti ir Va
tikane.

4. Jubiliejaus komitetas paskelbė kon
kursą dramos veikalui paras'yti. Numato
ma premijuotą veikalų išleisti ir iškilmių 
metu jį pastatyti.

5. "ATEITIES” žurnalas paskelbė 
poezijos konkursų.

6. "DRAUGO" dienraščio vadovybė 
prašoma paskelbti romano konkursą.

7. Skulptorius Vytautas Kašuba jau 
paruošė jubiliejinio medalio projektų., 
kuris yra komisijos priimtas ir atiduotas 
atkalti. Bus bronzinis, pasidabruotas ir 
paauksuotas.

8. Dailininkas Vytautas Virkau kuria 
jubiliejinius pašto ženklus, kuriuos, turį- . 
ma pagrįstos vilties, išleis Vatikano paš
tas. Vatikano pašto ženklų leidimo ko- 
misijos pirmininkas yra arkiv. Paulius / 
Marcinkus.

9. Ruošiamas ir šiam jubiliejui specia
lus ženklas.

KELI MALDOS VAJAUS PASIŪLYMAI

n >'i iiiMmiinMHiiiiiii mi r

A SLIESORAITIS - G. BACELIS

AUTO POSTO
i ITAPEMA LTDA.

. Ėst. Velha Rio-SP. Km.84
Jącarei —Tel. 51-4963 ,
• • ' **MUk'v* ’ ’ S i

SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

"Norėtume kartkartėmis priminti vi
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems:
SEKMADIENĮ PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDĮ KATEKIZMUI".

Lietuvos vyskupai ir vyskupijų 
ganytojai

27Kur "du trys susirinks mano vardu" 
ten ir Aš

— suorganizuoti draugų, pažįstamų ar 
kurios nors organizacijos narių maldos 
būrelius, kurie rinktūsi sykį savaitėje, 
mėnesyje; (rinktis pirvačiuose namuose 
ar parapijose melstis, šv. Raštą bendrai 
skaityti, įžvalgomis pasidalinti, kurių 
nors religinę temą gilintis...);
sudaryti gyvą Rožančių (pasidalinti tarp 
kelių asmenų rožančiaus paslaptis taip 
kad visas rožinis sukalbamas pagal susita
rimą kasdieną, kas savaitę, ar kas mėnesį);

— būreliui bendradarbiaujant rūpintis 
gerais darbais pvz. žiūrėti, kas varge ar 
kokios paramos reikalingas;

— kita.
3. Kviečiame lietuviškas organizacijas
— sudaryti planavimo grupę, kuri rū

pintųsi pravesti specialias Jubiliejaus in-' 
tencija pamaldas;

— šalia įprastų maldų, pravesti šv.Raš
to valandėles, ar kurią nors temą apmąs
tyti;

— kita.

I. Asmeniškai ir šeimose (svarbu infor
muoti ligonius, vyresnio amžiaus žmones)2 '

— jungiantis su visais lietuviais plačia
jame pasaulyje/melsti Jubiliejinę Maldą 
kasdien,kas savaitę (prie stalo, vakare);

— rūpintis gerais darbais ir patarnavi
mais;

— skaityti Sv. Raštą ir dvasinę literatu 
rę;

— rūpestingai atlikti šeimos darbo pa
reigas;

— žiūrėti, kuo būtų galima apsimarin-
ti ar susilaikyti kas tikėjimą silpnina; ly
giai svarbu žiūrėti, ką sustiprinti;

— kita.

Krikščionybės Jubiliejaus Religinės
Programos Komitetas
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Birželio 22:
Sventkelionė i
APA R ECIDĄ



LIETUVOS PASTO ŽENKLU
PARODA

atžymėti 60 metų lietuvių imigracijai 
Brazilijon. Pašto ženklų serijos yra papil
dytos ir praturtintos.

DOVANA IR PRAŠYMAS 
BRAZILIJOS VYSKUPAMS

Kun. Pr. Gavėnas, gavęs iš Romos Si
biro lietuvaičių maldaknygės "Marija, J 
gelbėki mus" itališką laidą, nuvežė Bra
zilijos vyskupams, balandžio 9-18 dd. 
suvažiavusiems bendrai vyskupų asam
blėjai. | knygelę įterptas ir lapelis apie 
arkiv. Julijoną Steponavičių "Lietuvių 
Vyskupas 25 metai tremtinys" su apžval
ga dabartinės Lietuvos padėties: arkivys
kupas be jokio teismo jau 25 metai iš
tremtas iš savo vyskupijos, o jo, Vilniaus, 
katedra paversta meno galerija ir koncer
tų sale. Primintos kitos dvi arkiv. J. Ste
ponavičiaus sukaktys: birželio 31 — auk
sinis kunigystės jubiliejus, o spalio 18 — 
75 metų sukaktis. Pridėtas ir tremtinio 
arkivyskupo atvaizdas ir adresas.

Prieraše pastebėta, kad São Paule 
"Diena Maldos už Lietuvą" bus švenčia
ma birželio 15 su Dom Luciano láiko- 
mom Mišiom S. Paulo katedroj; ir kad 
lietuviai, kankinėj Tėvynėj ir Lisvum pa
sauly, ruošiasi Lietuvos Krikšto Jubilie
jui ir Vilniaus katedros sukakčiai. Lau
kia taip pat Popiežiaus apsilankymo Lie
tuvoj.

Jubiliejaus iškilmes ateinančių metų 
birželio 14 dieną Romoje atidarys pats 
Popiežius Jonas Paulius, o São Paule — 
kardinolas Dom Paulo Evaristo Arns,lai-

EXCURSÃO A LITUAN8A.LIETUVĄ
( NUO 10 RUGPJŪČIO IKI 23 RUGPJŪČIO

DE 10 DE AGOSTO ATÉ 23 DE AGOSTO)

Ekskursijos vardas "VILNIUS". Numatyta būti Lietuvoj 11 dienų: 5 
dienos Vilniuj, 2 - 3 dienos Kaune ir apylinkėse, o paskui, specialiu auto
busu, važiuosime po visą Lietuvą. Grįžus j Vilnių — atsisveikinimo vaka- 
as su giminėm ir draugais.

Galima užsirašyti iki I5 birželio.
Rezervuoti ir teirautis tel. 241-2831 pas Aleksandrą Boguslauską.
Šią Imną kelionę lydėsiu aš pats.
Po ekskursijos Lietuvoj, kas norės, galės likti Europoj iki 2 mėnesių ir 

aplankyti kitus Europos miestus.
Palengvintos išsimokėjimo sąlygos.

MŪSŲ LIETUVA N R. 18X1957) 1986. V.8
-jjn. ABgataKac^.,wirt<x«a;»tfwa\SMiKS,jbwafrNMwrinr-g*‘i rirrr 

I?žS V?

musų žinios

Filatelistas ANTANAS AUGUSTAI- 
TIS ruošia Lietuvos pašto ženklų parodą 
gegužės 19 — 30 dienomis MARIO D E 
ANDRADE bibliotekoje (Rua da Conso
lação, 94), S. Paulo centre. Paroda nori

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

Pietus ir Motinų pagerbimas jvyks Sąjungos namuose, 
Rua, Lituânia, 67 — gegužės mėnesio Į 8 diena, 13 vai.

Bus įvairi ir įdomi programa
KVIEČIAME VISŲS_DĄLYVAUTI.

Reservos: 274-5116 - 215-63.10

kydamas Mišias São Paulo katerdoj. Nu- « ------ ------------------
matyta taip pat pastatyti tipišką lietu
višką kryžių Aparecidos šventoriuje,Apa
recida do Norte mieste.

Lapelio 4-tam puslapy atvaizduoti 
grandinėmis surakinti kaliniai, keliantys 
rankas j Nukryžiuotąjį Kristų, su iš Sven-
traščio paimtu Jobo Šukiu: "Pasigailėki
te, pasigailėkite manęs nors jus, mano 
bičiuliai". Tai diskretiškai išreikštas pra- 
šyrrias pravesti maldos dieną.
REIKŠMINGAS atssliepimas

Iš Madison rašo kun. Pr. Gavėnui bu
vęs Sao Paule lietuvių konsulas, Paulius , 
Gaučys: "Prieš kelias dienas iš Centro 
Cultural Francisco Matarazzo gavau kvie
timą dalyvauti iškilmėse, kuriu metu
Tamstaj turėjo būti įteiktas medalis. G a i- 

ta, negalėjau atvykti. Sveikinu su tuo pa
gerbimu, nes jj laimėjote Savo uoliu dar
bu garsindamas S v. Kazimierą ir kartu 
su juo ir kenčiančią Lietuvą.

Taip pat labai vertinu Tamstos glau
džius ryšius su Brazilijos Vyskupu Kon
ferencijas vadovybe,.Juk tik Tamstos 
iniciatyva dėka 400 ar daugiau Brazili
jos vyskupu savo vyskupijose suruošė 
maldos dienas už kenčiančią Lietuvą. 
Tai yra didelis ir svarbus dalykas, už ku
rį Jum turėtu būti musu veiksniu įteik
tas medalis už tokį išskirtiną pasidarba
vimą. Aukštai vertindamas Jūsų veiklą 
brazilu tarpe, linkiu kuogeriausios sėk
mės ir sveikatos".

Ir prideda 20 dol. čekį.

MIRĖ KUN. ŠILEIKOS MOTINA
Pasiekė žinia, kad Lietuvoj mirė, su

laukusi 93 metų, SALOME ŠILEIKIE
NĖ, kun. Stasio Šileikos, anksčiau dirbi 
šio V. Zelinoj ir Mookoj, o dabar klebo 
naujančio šv. Kazimiero parapijoj Mon- 
trealy, Kanadoj, Mamytė.

Padėka ir pagarba jai, išauginusiai ir 
sūnų kunigą, kuris kasdien ją dėkingai 
primena Viešpačiui Mišių aukoje.

DĖMESIO!
Jaunimo Sąjunga kviečia lietuviškąjį 

jaunimą ilgam Dievo Kūno šventės savaii 
galiui (gegužės 29 - birželio 1 dienom) 
j LITUANIKĄ. Bus pramogų, paskaitų 
ir diskusijų apie Lietuvių Kultūrą.

Informacijos pas Oktavijų Rutkauską 
telefonais 869-2135 ir 211-3322 ram.40
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