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KINTANTI MOTERIS.
Aurelija Balašaitienė
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Lietuviai savo charakteryje iš esmės
yra labai konservatyvūs ir visa tai, kas
nauja, prrima skeptiškai ar iš pradžių
net visai atmeta. Mes gyvename musu
tautosakos simbolikos rėmuose, bandy
dami gyvenime pasisavinti irtai, ko iš
arti nepažįstame ir tik iš raštu težino
me. Musu tautosakoje moteris neturi di
delio vaidmens. Ji arba rūteles augina,
atlieka namu ruošos ir ūkio darbus, ver
pia, audžia ir visą savo dėmesį koncen
truoja į bernelį-dobilėlį. Vėliau ją mes
užtinkame jau kaip "močiutę-sengalvė
lą"... arba martelę skriaudžiančią, žiau
rią anytą.

Prisimenu, kaip pirmaisiais tremties
gyvenimo metais buvo ruošiami lituanis
tinėse mokyklose Motinos dienos ar ki
tokie minėjimai. Visos "motinos" būti
nai būdavo vaizduojamos su ilgu sijonu,
prijuoste ir skarele... Keista, kad net su
mažais vaikučiais ji jau rodama ''sena".
Ir tada sėdėdavo jau nebejaunos mamy
tės, kuriu dauguma šiandieną ilsisi po
svetimos žemelės dulkėmis, bet nebuvo
panašios į tas skurdžias, prieš laiką suvy
tusias, skarelėmis apsimuturiavusias
"mamytes". Kodėl taip? Žiūriu šiandie
ną į musu modernias mamas su suaugu
siais, jau daugumoje šeimas sukūrusiais
vaikais. Visos jos puikios, užauginusios
lietuviškas, šaunias šeimas, visos jos drovingos, pamaldžios, patriotiškos, geros
šeimininkės ir... nestokoja kitu dalyku ,
žinojimo, kaip meno, literatuos, muzi
kos, politikos. Jos skaito paskaitas, dės
to universitetuose, yra gydytojos, archi
Motina su kūdikiu okupuotoje Lietuvoje. Sės. Mercedes piešinys.
tektės. Ju šukuosenos yra modernios,
.
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ju veideliai moderniai ir skoningai palies* mokslą baigiančiu ar einančiu procentas
auka ir 1946 metais mirusi Sibire, buvo
ti kosmetikos. Jos vairuoja greitus auto yra tik naujosios motinos — moters pa
šviesi, elegantiška, literatūrą ir operą mė
mobilius, balsuoja ir turi atsakomingas stangų ir talentu dėka.
gusi moteris, mane išmokiusi pamilti po
tarnybas. O vistiek, kai ateina Motinos
Žinau, kad su mano nuomone nesu eziją. Man mano kartos motinos visada
diena, mes vis grįžtame į tradicinį moti
tiks dauguma skaitytoju- Tačiau blaivio liks šviesia atmintimi, ju nesurišant nei
nėlės sengalvėlės garbinimą, pamiršdami,
mis akimis pažvelkime aplink ir nsikra- su namu ruoša, nei bulvių skutimu, nei
kad dabartinė moteris turi būti pagerbta
tykime tos hi po kritiškos nuotaikos, ku dryžuotu prijuosčių margumu.
už savo puikiai atliekamą vaidmenį jau
ri mus dirbtinai pančioja ir viešumoje
Naujoji moterie pradeda tapti pilnuti
už namu ribu- Ji nebėra globojama vien
neleidžia pripažinti to, kas iš tikrųjų yra. niu žmogumi, savo patirties neribodama
savo vyro, kaip kadaise. Ji neša atsako
Jei ir visada galima rasti priekaištu ir kri vien biologinėmis funkcijomis. Jei Di
mybę už šeimos gerbūvį tiek savo finan
tikos ir užsitarnaujančiu momentu, tai
džiosios Britanijos vyriausybės galva yra
siniu pajėgumu, tiek savo asmenybės aki negalima likti sustingus praeities sukur Margaret Thatcher, taip pat žmona ir m
račio praplėtimu. Ji turi bendros kalbos
tuose mituose.
tina, jei Indijai daugelį metu vadovavo
su savo universitetu lankančiu jaunimu.
Prisimenu savo neseniai mirusią ma Indira Gandhi, o JAV į vice prezidentui
Ji net gali savo vaikams padėti pamoku
mytę, buvusią gimnazijos mokytoją. Vi kandidatavo Geraldine Ferraro, žmona
paruošime. Siu dienu lietuvė motina yra
keletos vaiku motino, kodėl lietuvė mo
pilnai išėjusi j "vyriško" pasaulio plotmę, sada atminty matau ją skaitančią knygas, teris negali būti pripažinta pilnu žmogų
kurioje jau nėra vyriškos globos, o tik ne taisančią sąsiuvinius, retkarčiais užsukan mi šalia buvimo motina ar žmona?
gailestinga profesinė konkurencija ir kova čią pas garsųjį Moraij Kaune naujai šu
kuosenai. Einu dar toliau. Mano močiu
Pažvelkime j gyvenimą dar iš kito tas
uŽ būvį. Musu seimu pragyvenimo lygis,
tė, 1940 metu birželio baisiųjų įvykiu
ko, metant žvilgsnj atgal. Anglijos arsiti
musu jaunosios kartos didžiulis aukštąjį
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šiam priešmokyklinio amžiaus vaikui jos
Rua Juatindiba, 28 Parque d> Moóca - CE? 03124
: buvimas yra tik šalutinės reikšmės, kai
Šio Paulo - Brasil
reikia pavedžioti, pavalgydinti, nupraus
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
ti, ką Lietuvoje su dideliu pasisekimu
Administrador: PETRAS RUKČYS
padarydavo tarnaitės arba "Nianės". Pa
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338
“NOSSA LITUANHA"
augliui motina labai reikalinga, nes jo
Atskiro numeri® kaina Cz. 5,00
Metine prenumerata Brazilijoj Çz. 300,00
brendimo laikotarpyje motinos įtaka tu
I P. Amerika or® pastų: 45 Dol
Prenumerata paprastu paštu j užsieni: 35 Dol
ri atsverti šalutines neigiamas įtakas, su
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikoa&60 Dol I tolimus kraštui 75 Dol
kuriomis kovoti nėra lengva. Motinos
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cz. 500,00
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz. 600,00
užsiėmimas už namų ribų to saito nemen
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anundos) mokami už skilti» (Coluna) centimetru1 Cz. 20,00
kina, nes paaugliai tuo pačiu metu yra
Už skelbimu kalbą ir turinį, Redakcija neatsaką
Rasiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
mokykloje, o grįžę su pagarba sveikinu
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę
savo motiną, kuri eina su gyvenimu ir
čekius. Perlaidas’ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu..
daugelyje atvejų jos dėka įgalina jauną
žmogų svajoti apie aukštąjį mokslą. Ne
kratija paprastai savo berniukus jau nuo prisideda prie namų tvarkos palaikymo,
paslaptis, kad finansiniai šitame žemyne
penkių metų atiduoda į privačių mokyk nupjaudami pievutės žolę ar išnešdami
šiukšles. Tačiau jie nesigėri savo motinos išsilaiko tik šeimos, kurios turi du paja
lų bendrabučius, o mergaites — nuo as
mų šaltiniu.
tuonių. Ar būtina pripažinti, kad mote namų ruošos menu nei nesididžiuoja jos
sugebėjimais virti, adyti ar ravėti. Tai
ris, turėdama šeimą, privalo atsisakyti
Taigi, pamirškime "sengalvėles", bet
kasdieninio
gyvenimo
natūralūs
darbai,
kitų žmogiškosios būties aspektų, kaip
gerbkime motinas, kurios šalia šeimos
kurie
yra
atliekami
be
jokio
romantiško
kūrybingumo, veržlumo, intelektualinių
ir namų ruošos atsakomybės, iš lizdo iš
.
elemento.
Muzika,
literatūra,
profesiniai
klausimų nagrinėjimo? Gyvendami Ame
skridus vaikams, turi savo aiškią vietą
pasiruošimo
klausimai
domina
mūsų
jau

rikoje, turime savo vaikus namuose iki
gyvenime, netapdamas įkyrios, pasimenąją
kartą,
ir
beveik
visi
be
išimties
vado

maždaug 4-6 metų. Kartą išėję j mokyk
tusios ir dominuojančios "uošvės" pa
vaujasi
tėvų
patarimais,
nors
ne
visada
lą, jie randa draugus ir drauges, įsitrau
juokiamu tipu.
paklusta.
Tokia
jau
kiekvienos
naujos
kar

kia į sportą, dalyvauja lietuviškoje veik
tos privilegija.
loje. Namuose jie praleidžia nedaug lai
VILNIUS BE VYSKUPO
Nesendinkime be laiko savo motinų
ko — valgo, miega, rengia pamokas, kal
basi su draugais telefonu, grzja plokšte ir matykime jas tokiomis, kokios jos
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijos turi
les, t.y. veda gan savarankišką gyvenimą. šiandieną yra. Leiskime joms ugdyti sa
tris vyskupus, o Vilniuje nėra nė vieno.
Namų aplinka palieka juose stiprų įspū vo talentus ir reikštis profesiniame gyve Pagal Apaštališkojo sosto metraštį "An
dį: naudojama kalba, papročiai, maistas, nine už namų sienų, pripažįstant joms
nua ri o Pontifício" Vilniaus arkivyskupi
pilną
žmogiškosios
egzistencijos
teisę.
laisvalaikio praleidimas, kurio jaunimas
jai yra paskirti trys vyskupai, kurių vie
Net
ir
rimto
amžiaus
sulaukusios
"sen

neturi daug. Tėvai vyksta j renginius,
nas — Julijonas Steponavičius yra ištrem
galvėlės"
šiandieną
rodosi
su
modernio

daugumoje nepritaikytus jaunimui. Jau
tas į Žagarę, o du — Edward Kisiel ir Ed
mis
šukuosenomis,
moderniais
drabužiais,
nimo laisvalaikis praieidžiamas ne su su
ward Ozorowski turi savo rezidenciją
kosmetika,
šypsena
ir
noru
dalyvauti.
augusiais, bet su bendraamžiais, kad ir
Baltstogėje, iš kurios administruoja Vil
Turime
keisti
tradicinį
motinos
simbolį
lietuviškoje aplinkoje. Grįžę j namus, jie
niaus arkivyskupijos dalį. Baltstogės vys
jau
vien
dėl
to,
kad,
atėjus
pavasariui,
nevertina to, kad mama visą dieną yra
kupijos, pagal 1925 m. Vatikano — Len
mes
spaudoje
su
pasidižiavimu
skelbiame
namie ir "nieko neveikia". Vaikai mėgs
kijos konkordatą, nėra, o pagal "New Cai
universitetus
baigusias
merginas,
linkė

ta pasididžiuoti savo motinomis, bet jie
tholic Encyclopedia" (VII t. 41 psl.į.Vil
dami
joms
įvairiausios
sėkmės
jų
pasirink

nevertina jų kaip namų šeimininkės sim
niui tapus sovietinės Lietuvos sostine,
tose
profesijose.
Dar
vėliau,
rašydami
bolio. Galiu kalbėti iš patirties, pati už
apaštalinis Vilniaus arkivyskupijos admi
apie
naujų
lietuviškų
šeimų
kūrimą,
visa

auginusi keturis vaikus. Jie gerbia namų
nistratorius gyvena Baltstogėje.
da
minime
jaunosiom
diplomus
ir
jos
vi

tylą, kai aš rašau. Jie su dideliu malonu
Tai nepilna iformacija: sovietinės Lie
mu rodo mano knygą kitiems, dalyvauja suomeninės veikios faktus, primygtinai
tuvos pusėje esančią Vilniaus arkivysku
su pasididžiavimu ten, kur mato ir mane. reikalaudami, kad ir toliau tie interesai
pijos dalį tvarko valdytojas prel. Algirdas
Intelektualinis bendravimas yra mūsuose nenutrūktų mūsų visuomenės gerovei.
Gutauskas, o jos apaštalinis administrato
labai žemai vertinamas ar iš viso nedisku-. Bet... po kiek laiko, atsiradus šeimos
rius vysk. Julijonas Steponavičius, kaip
tuojamas. O vistiek tai, mano supratimu, prieaugliui, argi pateisiname savo buvu
minėta, yra sovietinės valdžios ištremtas
yra pats stipriausias asmeninio bendravi sius linkėjimus, nuolatos kartodami mo
tinos "pasišventimą, pasiaukojimą ir
mo pagrindas. Vaikai suauga, tampa askančią". Jaunos motinos paprastai yra
BLAIVYBĖS DRAUGIJA
menybėmis ir savo tėvus vertina iš gileslabai laimingos, linksmos, pilnos džiaugs
nio taško: kuo jie pasireiškia pasaulyje,
Maskvos Tass agentūros pranešimu, Lie
mo.
Žinau
ne
vieną,
kuri,
supdama
savo
savo aplinkoje uŽ namų ribų. Kulminacituvos Blaivybės Draugija, įsteigta pries
naujagimį,
jau
šalia
turi
pasidėjusi
kny

vienerius metus, dabar tūri 6000 sky riii
niai šeimos gyvenimo taškai šiais laikais
gą ar gaidas ir svajoju apie sugrįžimą j sa ir 90.000 narių.
yra mūsų Kalėdų, Velykų tradicijos,
vo darbovietę, jausdama savyje kūrybi
Miestuose ir rajonuose draugijos veikla
-mokslo baigimai ir šeimyninės šventės,
nes ir intelektualines jėgas. Naujagimiui
reiškiasi ir per Blaivybės klubus, kurių
kurios jungia visą šeimą be kasdienybės
Lietuvoje dabar esą apie 130.
raugo. Ir studentai mielai margina mar- _ motina yra fiziniai reikalinga. Paaugugučius, padeda ruoštis Kūčių vakarienei, ,
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CIRURGiOES 0ÊNTIÍTAI
Dr. Jonas Niciporei ūkas
Dr. Paulo R. Niciporcíukas

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

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.

V. Prudente - Fone: 273-6696

Rua Coelho BarradasJO4 • V. Prudente • Fone: 274-067"

Re*.: 2744886
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IM E O IT AC II JOS
GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS
-(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

□ Gyvenimu GYVENIMU padaro tiktai meilė.
Be jos — saldumynai apkarsta ir garbė — aitri,
našta — sunki, džiaugsmas, r- nepilnas,
malonumas — greitai bėgantis ir išnykstantis šešėlis..

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS
DVASIOS METAI
CRONICA
DE LA 1GLES1A CATÓLICA

.

DE LITUANIA

MARIJA, PALAIMINK TĖVYNEMarija, čia m ūsų Tėvynė,
Šventa ji didvyrių krauju.
Jos meilės jėga begalinė
Mums įkvepia žygiu nauju.
Lopšinės čia motinu plaukia,
Čia šeimos, čia musu namai.
Palaimink mus Tėviškę jaukią
Ir glausk prie širdies amžinai.

Šventovės štai bokštus Tau kelia.
Tu — musu altoriuos šventuos.
Ir mes čia, suklupę ant keliu,
Maldaujam vilties ir taikos. .
Čia mus lietuvaitės lyg gėlės —
Naujųjų laiku vaidilutės —
Budės, kad tautos žiburėlio
Negęstu liepsnelė mažutė.
Štai musu Tėvynės jaunuoliai
Kovot ne kardu pasiryžę,
Bet meile padėt savo broliams,
Dvasia kad nebūtu ištižę.

Marija, globoki jaunimą,
Nes siaučia pavojus baisus.
Apsaugoki jj nuo klydimu,
Kad butu blaivus ir skaistus,
Ar linksma, ar širdis mums gelia,
Marija, Tau musu malda.
Mažyti lyg rūtų darželi
Mus kraštą globok visada.

A. Gražvytė - Aušra, Nr. 41 (81)

O M E I L É tai — ėmimas su džiaugsmu
ir davimas su džiaugsmu,
kai šitie procesai yra dieviškumo įsikūnijimas ir tęsinys,
- kai šituos procesuos dalyvauju visas — kūnu ir siela:
kai dovanas priimu dėkingai kaip iš Dievo rankų,
kai dalinu įdėdamas širdį. Ne — priedo, o iš viso.
Kai stoviu prieš kainėj, svajodamas užkopti,
kai ateinu prie duobes, galvodamas užpilti,
kai žiūriu j vertybę, norėdamas turėti,
kai visą savo turtą susvarstau — kam ir kaip išdalinti
Kai iš dirvono noriu padaryti žydinčią pievų
- ir iš miltų su skanumynais — iškepti kvepiantį pyragų.
Kai aklam akis praplėšti noriu, beširdžiui — prabudinti širdį,
kelmą nuversti nuo kelio — tegu pakelėj sudūlėja.
Kai išdrįstu priverti nagus, peilį ištraukti
ir nutildyti kaukiančią, šėlstančią, niokojančią gaują.
Kai savim užstoju skriaudžiamą žmogų
ir niekšui padedu patekti j vargo mokyklą.
Kai — be galo — noriu visko, kas mane praturtina.
ir dalijucs — kas tik supranta ir priima iš manęs brangų lobį.
Rezultatus suves Viešpats Dievas,
klaidas suskaičiuos iš apsileidimo gimstanti Pikto dvasia,
. o man viena svarbu: semti ir dalytis.
Tai ir yra G Y V E N I M A S.
□ Gyvenimo turinys yra tiktai meilė:
prasmingą, laimingą, pakeliamą ir amžiną gyvenimą ji padaro.
Meilė yra gavimas, ryšys ir davimas.

Matau, žinau vertybę, ir ji mane žavi —
natūralu, normalu — aš noriu jos sau.
Todėl myliu — reiškia gerbiu , žaviuos, geidžiu ir trokštu.
Vargšas, kas meilę prisiekinėja skurdui.
Iš esmės mes esam vienodi,
esam vieno lizdo paukščiai ir vieno kūno sąnariai,
tai — pagrindas sutarti,
ir esam kažkuo skirtingi: ko neturi tu, turiu aš,
ką turi tu, to labai reikia man.
Tai — pagrindas, jungtis. Mylimės — dalijamės atiduodami.
Be ryšio meilės negali būti.

Turiu aš Dievo dovanų, talentų ir jėgų..
turiu aš patirties, žinių ir turto,
myliu — reiškia sėju, daljju, nešu vaisių.
Kristus prakeikė vaisiaus nenešant} medj —
kas vaisiaus neneša — pasmerktas pražūti.
Todėl mylim tik tada, kai trokštam, susirišam
ir dalijamės apdovanodami kitus.
Ir Dievą mylėti reiškia Jo trokšti:
Jo Tiesos, Jo Malonių, Jo dovanų ir Jo palaimos,
jungtis su Juo, Jam atsiduoti, Jam leisti
lietis žemėn per save. Nes Meilė Tikra —
tik abipusė. Ūbi Caritas et amor, ibi Deus ėst.
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3 d. Romoje, palaidotas Vetralos karmeličių koplyčioje. Velionis kaip Šv. Sosto
sekretorius šešerius metus yra gyvenęs
Lietuvoje, parodęs dideli draugiškumą
Lietuvai ir dabar jos netekusiems lietu
naručio projektu
viams Romoje. Gedulines Misiąs svečias
DlDŽIUOJASl GENERAL MOTORS
iš Lietuvos arkiv. Liudas Povilonis konGeneral Motors korporacija spalio mė celebravo su jį lydėjusiu Jiezno klebonu
nesio laikraštyje "Treamliner" atspaus
kun. Bornium Bulika, prel. Vincentu
dino pasikalbėjimą su Pilypu Naručiu
Mincevičiumi, buvusiu ilgamečiu velioapie didelį projektą, kuris jam buvo pa
nies sekretoriumi, prel. Algimantu Bart
vestas. Tas projektas dabar yra užbaigtas kumi, kun. Petru Cemaška ir kun. Edmun
ir veikia Electro-Motive divizijoje. La
du Putrimu. Velionis Jaunimo centrą ir
. Grange. Tai ketverių metų darbo vaisius. Aušros Vartų koplyčią savo gimtajame
' Projektas vadinasi "Hot-check test stand": Bardi mieste yra papuošęs freskomis,
traukos motorų išbandymo iki įkaitimo
vaizduojančiomis Lietuvos istoriją.
stotis. Visas projektas apima ėlektros
LIETUVIU JAUNIMO VEIKLA
stotį, izoliacijos transformatorius, nuola
ITALIJOJE
tinės srovės lygintuvus, šaldytuvus, vėItalijos Lietuvių Jaunimo Komitetas
dintuvus ir buvo panaudotos pačios presušaukė susirinkimą, kuriame gausiai da
ciziškiausios kompiuterių automatinės
lyvavo Romos lietuviškas jaunimas. Pa
kontrolės. General Motors skaito, kad
grindinis tikslas buvo naujai susipažinti
tai moderniškiausia Amerikoje traukos
bei kartu aptarti ateities veiklos gaires,
motorų išbandymo stotis. Per bandymą
galimybes, troškimus irt.t.
duomenys yra galimi sekti spalvotame
televizijos ekrane ir tie duomenys čia
Susirinkimo programa buvo pradėta
pat rekorduojami ir spausdinami.
pranešimu apie ateinantį Pasaulio Lietu

LIETUVIAI PASAULYJE
~
JA Valstybės
ŠIMTAMETIS ĄZU O LASp|LYpQ
■

Jonas Glemža — šimtametis.

ŠIMTASIS KOOPERATININKO JO
NO GLEMŽOS GIMTADIENIS atšvęs
tas sausio 24 d. Hiutenfelde. Pagerbtuves
suorganizavo VLB krašto valdyba. Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorija ir "Labdaros
draugijos valdyba, iškilmė pradėta kun.
A/Bernatonio atnašautomis padėkos Mi
niomis ir pasakytu pamokslu, nedidelėje
Hiutenfeldo katalikų šventovėje. Oficia
lioji dalis įvyko kun. A. Delpo centre, v
Vaišėmis bei svečių priėmimu rūpinosi
B. A. Lipšiai ir E. Lucienė. Sukaktuvinio
kas J. Glemža buvo pasodintas gėlėpris
papuošton kėdėn, o prie jos — žmona Zi
naida ir vaikaitė, ištekėjusi už soi. R. •
Daunoro. Sukaktuvininkę savo išausta
tautine juosta papuošė Bronė Lipšienė.
Visi dalyviai sugiedojo "Ilgiausių metų".
Sukaktuvininkę ir svečius aptarnavo tau
tiniais drabužiais pasipuošę Vasario 16
gimnazijos moksleiviai. Britanijos lietu
vių vardu sveikino P.B. Varkala. Sveikin
tojų eilėn įsijungė V. Vokietijos organi
zacijų atstovai bei kiti svečiai. Daug svei
kinimų gauta raštu iš lietuvių visame pa
saulyje. Tarp jų buvo ir sveikinimai Lie
tuvos diplomatinės tarnybps atstovų —
dr. S. Bačkio, S. Lozoraičio ir V. Balicko. Gražų sveikinimą ir čekį buvusių
"Pienocentro" bendradarbių vardu iš
JAV atsiuntė agronomas Jonas Daugėla.
'ôoLic
hum pemuo.as Laoaaros arau
Lekis buvo
gijai. I J. Glemžos pagerbtuves buvo at
vykusių svečių iš Britanijos, Šveicarijos
ir Švedijos. Koncertinę programą atliko
sol. R. Daunoras ir senosiomis dainomis
įsijungę Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai. Pagerbtuves užbaigtos vakariene. Da
lyviai sukaktuvininko jsteiktai "Labdaros1
draugijai surinko apie 4.000 DM.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Šie traukos motorai yra naudojami
lokomotyvams traukti visą traukinį, tai
viena ir svarbiausių ir jautriausių trauki
mo dalių.
* Malonu, kad lietuviai prisideda prie
Amerikos modernizavimo.

1

£

vių Jaunimo Kongresą, kuris įvyks Aus
tralijoje. Toliau sekė Komiteto valdy
bos rinkimai. | Komitetą vieneriem me
tam išrinkti: Jūratė Kubilytė, Saulius
Kubilius, Maria Žemaitė ir Paulius Že
maitis.
Susirinkime išryškėjo visų dalyvių už
sidegimas ateityje susirinkti, bendrai
veikti ir užmegzti santykius su kitų Eu
ropos kraštų lietuvišku jaunimu.

Gyvose diskusijose buvo svarstomi
konkretūs ateities veiklos planai: 1) Ro
mos lietuviškas jaunimas renkasi kas dvi
savaites, 2) steigti tautinių šokių grupę,
3) ruoštis VI PLJK ir rinkti atstovų, 4)
Surengti bendrą visų Romos lietuvių va
karonę su jaunimo pravedama kultūrine
programa ir 5) Krikščionybės Jubiliejaus ;
metu iš viso pasaulio atvykusiam jauni
mui sudaryti progą susitikti ir susipažin
ti su vietiniu lietuviškuoju jaunimu.
s

Pilypas Narutis prie savo projekto

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS
LIPINĖLIUS - Adesivos

KARDINOLO ANTONIO SAMORE SKYDELIUS su grandinėlėmis
kapą ketvirtųjų mirties metinių proga
Chaveiros com emblema Vytis,
Vetralos mieste prie Romos aplankė būŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
m ---------—
relis lietuvių. Jis mirė 1983 m. vasario
---- ---- - —
ygm#*e*

CHOPP -PIZZA —QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062- Bom Retiro-Tel. 223-2333
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MŪSŲ LI ETUVA

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS
JUBILIEJUS

PLJS-gos ŽINIARAŠTIS (nr.12)
praneša;.
Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus pa
grindinis minėjimas įvyks 1987 m. birže
lio mėn. pabaigoje Romoje, Italijoje. Ju
biliejaus Centrinis Komitetas planuoja
specialius įvykius jaunimui. Numatyta
tokia programa:

Birželio 25 d. atvykimas į Romą.
Birželio 26 d. eisena per Romą iki Šv.
Petro bazilikos. Jauni
mas suvaidintu Lietuvos
Krikščionybės istoriją.
Birželio 27 d. 11 vai. ryto audiencija su
popiežium Jonu Paulium
H; 6 vai. vak. religinis
koncertas: 8 vai. vak. iš
kilminga vakarienė Caste
SÂO PAULO - Šv. Kazimiero parapijos koplyčioje- KUN. PRANAS GAVĖNAS įteikia
llo San Angelo.
Birželio 28 d. 9:30 vai. ryto popiežiaus
jo paties rašytą šv. Kazimiero biografiją PETERIUI ir HELENAI NADAS, kurie, kovo
šv. Mišios Capella Papale.
22 d.laikė paskaitą ir rodė skaidres apie Marijos apsireiškimus Jugoslavijoj
Birželio 29 d. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio iškilmės.
vaikščiodami paskui gidus, tyliai priim pastabas. Kiekvienos žmogus, jei tik bus
Birželio 30 d. Jaunimo susibūrimas: iš dami ju paaiškinimus? Ar vakarais su
atidus; galės pridėti ir savo pergyvenimus
kyla iš Romos į Tivoli
giminėmis ir draugais susėdę prie bute
Lietuvoje. Tikimės, kad brošiūrėlė padės
parką, lietuviu kolegijos liuko dainavote, pasakojote apie savo ge- Jums pasiruošti viešnagei okupuotoje Lievasarnamyje laužas ir
rąjį užsienio gyvenimą, ilgėjotės ir liūdė- tuvoje.
,
(Bus
daugiau)
programa.
jote tų "gerųjų praeities dienu"? Ar pa
Liepos 1 d.
Laisva diena.
likote Lietuvai ką nors reikšmingesnio,
MOTINOS VEIDAS
Liepos 2 d.
Išskridimas namo.
ar tiktai daug doleriu sovietu valdžiai?
t
Toli kalnų viršūnėje veidai
Dr. Linas Sidrys, Jubiliejaus Centri
, Jūs važiuojate iš laisvo daugiau pasi
Uoliniai stovi. Juos gamta sukrovė
nio Komiteto narys, praneša kad 60 Va turinčio krašto į okupuotą nuvargusį
Iš akmenų. Nesiekia jų aidai
sario 16 Gimnazijos mokiniu, kartu su
kraštą. Ar jūs suprantate kokia Jūsų at
Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir Lenkijos sakomybė Lietuvai ir lietuvybei? Ko Nei girių giesmės, nei upelių srovės.
jaunimu planuoja dalyvauti iškilmėse.
kias turite galimybes?
Išsiilgę žiūri į rytų kraštus
PLJS valdyba ragina visą pasaulio lie
Per trumpą ribotą laiką, žmonės turi
tuviu jaunimą dalyvauti šiame įspūdinga galimybės daug nuveikti — jeigu yra pasi. Kur saulė keldamosi žaižaruoja,
me ir svarbiame Krikščionybės Jubilieju ruošę ir nors šiek tiek suprantą sudėtin Jų skruostus nuplieskia — kantrius, geru.
O skurdžiuos vėjai lėkdami dainuoja.
je. Jaunimas ne tik pamatys Italiją, bet gą padėtį Lietuvoje.
dalyvaus šv. Tėvo audiencijoje ir turės
Okupuotoje Lietuvoje dabartinis kas Nors tu mirei, bet man gražiau švieti
puikių progą susitikti su jaunimu iš kitu
dieninis gyvenimas yra sunkus. Tas sun
Nei užburtų kalnynų seniai.
kraštu, susipažinti ir pabendrauti prieš
kumas liečia maisto ir rūbų jsigijimą, ma
VI PLJ Kongresą Australijoje.
O tavo žodžių skiemenys šventi,
šinų taisymą, buto ieškojimą, įstojimą j
Lyg vieversiai, ties manimi plevena.
universitetą ir 1.1. Amerikoje veržlės nu
KELIONĖ l LIETUVĄ
sipirkimas yra paprastas uždavinys. Lie
Išleido PLJS 1985 metais
tuvoje — tai komplikuotas ieškojimas. Aplink nutviskusi, skaidri erdvė —
Važiuojate į Lietuvą... Pabūsite (daž Lietuvis nebūtinai pinigais užmoka už Ir motinos tylių akių gerumas.
niausiai) trumpai — tik keletą dienu Su tą kasdieninį buitinį dalyką — dažniau Dauson iškelta, kaip šventa giesmė
sitiksite su giminėmis, draugais. Jie ne siai išeikvojęs daug laiko, energijos ir
Stebi iš saulės mėlynųjų rūmų.
paprastai nuoširdžiai jus vaišins ir globos. nervų dar turi apsukriai išsiderėti. Juodo
Išvažiuojant apsikabinsite, apsiverksite ji rinka, kyšiai ir vagystės yra labai papli
ir... išvažiuosite...
tę kasdieniniame gyvenime. Jeigu pa
O ką Jūs ten iš tikrųjų nuveikėte per klaustoji giminė atsako, kad "gavau" deš
relę, blūjskelę ar skarelę, tai supraskite,
tą apsilankymą? Ar praleidote dienas
kad aplinkiniais sudėtingais keliais "gavo"

MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6
- B. do Limão
Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

i
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Galite ir nepastebėti kokios tos defici
tinės prekės, nes pasgimines vaišių sta
las kone lūžta. Bet atsiminkite, kad vis
kas, ką beturėtų, išstatyta, ir kad tos
vaišės buvo sunkiai įsigytos — stačiai iškombinuotos ar įsakytos.

Šioje brošiūrėlėje rasite daugelio
žmonių, grįžusių iš viešnagės Lietuvoje,

I BAZAR í
[ SVEIKAS į
i
'
I

?

Į

Abrimos uma lojinha de presentes, Į
papelaria, artigos lituanos e religiosos. £
Venham cohhecer-nos.
Muito gratas
Į
Ivany — Ana Beatriz — Silvia — Emilia »

RUA DAS ROSEIRAS, N°411
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MŪSŲ ŽINIOS
PRELATAS PIJUS RAGAŽINSKAS
(Aštuonniasdešimtmečio jubiliejui
paminėti)

Visuomenėje nusistovėjęs paprotys,
kad praėjus tam tikram metu skaičiui,
ypatingai žmogaus gyvenime, švenčia
mas jubiliejus, metinės sukaktys, kad iš
kėlus jubiliato ypatingas savybes, įverti
nus jo nueito ke io žymesnius darbus
bei pasireiškimus viešajame visuomenės
gyvenime.
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pavyzdžiais, gyvendamas lietuviu tarpe
Brazilijoje, įrodė, jog yra mūsų pagarbos
vertas žmogus. Ir mes, drauge su tuo
džiaugsmu, kuris jį šiandieną supa, šven
čiant aštuoniasdešimtąsias metines, jun
giamės prie tos nuotaikos ir sveikiname
tikėdami, kad ir rytojaus dienos prela
tui Pijui RagaŽinskui laimės sparnais su
plasnos, o jo darbuose atsispindės t a ik o s ir meilės obalsiai lydime lai
me ateities darbams.

São Paulo,
1987 m. Gegužės 4 d.
Antanas Dutkus

Prelatas Pijus Ragažinskas šiandienę
mini savo gyvenimo ir veiklos aštuonias
dešimtmečio jubiliejų — gimė 1907 m.
gegužės mėn. 4 d. Vilkaviškio lygumu
krašte, Lietuvoje. Pažinojau jaunuolį
dvasiškį — jubiliatą Piju — virš 50 metu
atgal. Nuo pat atvykimo Brazilijon nuo
latos teko su Pijum susitikti lietuviu tar
pe visuomeninio darbo kelyje. Nekalbė
siu apie prelato Pijaus Ragažinsko veik
lą bei jo nuopelnus bažnyčiai jai tarnau
jant daugiau pusę šimto metu, nes šioje
srityje jubiliato nuopelnai yra įvertinti
ir atžymėti jam suteiktais titulais. Pami
nėsiu jį tik kaip žmogų, lietuvį ir visuo
menininką.

LIETUVIS BE LIETUVIU KALBOS

"yra kaip sausa šaka be lapu ir žiedu".
Gyvenu jau 40 metu Brasilijoje, iš ju gal
35 metus tarpe lietuviu tenka bendrauti.
Nuo 1953 m. prel. P. Ragažinsko kvies
ta įsijungiau j vietinę lietuviu veiklą
spaudoje, radijo valandėlėse, įvairiu orga
PREL. PIJUS RAGAŽINSKAS
nizacijų parengimuose, mokyklose - vi
vos girdimais laiko bangu atgarsiais nyks sur, kur paspėdavau — padėdavau (ir pa
ta praeities šešėliuose. Žaibo švystelėji
dedu), bet, mano manymu, "laimėjimai"
mu, audromis nuūžus juoko, ašarų, gro nėra visai tobulūs. Juk auga prieauglis.
žio ir blogio pasauliui, suvedi savo kelib- Kaip matome iš anketų statistikos - lie
nės balansą ir įvertini pagrindines savy
tuviu kalba Brazilijoje patys lietuviui ma
bes ir tas puošmenas, kur apart tobules žai domisi. O ir tikrumoje? — Nutylėsiu.
niu ypatybių, - gėrio, grožio ir meilės,
Pagaliau sutinku, tegul kalba portuga
— slypi taip pat daug trūkumu ir ydų.
liškai, ispaniškai, vokiškai ar arabiškai
Yra be galo sunku viešai kalbėti apie
Šiandieninės visuomenės santvarkos auk-'
mišrios šeimos dar jaučia esą lietuviais.
gyvus, maiuoti ju nueitą gyvenimo ke
įėjimo sąlygose, kurios mūsų pasaulį su
Bet, lietuviu šeimos vengiančios lietuviu
lią, įvertinti kiekvieną žingsnį visuome
pa, yra labai lengva būti žmogui blogu,
kalbos yra patys genocidui tarnaujantys.
niškomis svarstyklėmis, įvertinti per nu nes labai mažai yra priežasčių pasidaryti
eito kelio prizmę santykius su žmonė
Kartoju ir kartosiu, nepateisindama
žmogui geru. O jeigu žmogus sugeba iš
mis, su visuomene, kurioje gyvena. O
niekuo. Neužtenka vien to, kad mažulė
laisvinti savo sielą ir atskirti gerą nuo
dar sunkiau charakterizuoti asmenį, ka blogo, tai nuopelnas sau ir visuomenei
liai pašoks viešame pasirodyme tautiniuo
da jisai ir mes visi sudarome tą patį vi
se rūbeliuose kaip lėlytės - Neužtenka,
yra labai didelis.
suomenės vienetą ir visais momentais
kad skaistusis choras daina skambės Kad ir kaip audringą ir vosokiu pa
su mumis bendrauja ir drauge stebi pas
gundų laikus gyvename, o vis dėl to atsi nesuprantąs dainos žodžiu... — Lietuvą
laptingojo gyvenimo apykaitas.
reikia mylėti kad "ir iš tolo" bet pilna
randa žmonių, kurie ne tik supranta,
prasme — jos kalba.
Prisiminti — reiškia gyventi, reiškia
bet moka ir ryžtasi atskirti gerą nuo
pažvelgti mintimis j nueitus tolius. Prisi
V.Zelinoje duotos visos galimybės lie
blogo ir pasukti tiesos keliu, prabilti į
minti — reiškia atkurti praeities gyveni
tuviams čia pat mokykloje prie parapijos
žmogų sielos balsu j žmogaus vidinį pa
mą ir pastatyti jį prieš savo akis saldžiu
Sv. Juozapo slenksčio, čia pat prie sim
saulį.
Tokį
žmogų
sutikau
išeivijoje
sapnu svajonėmis mėgstą ar visomis nuo
prieš pusšimtį metu, šiandieną švenčian bolinės Lietuvo^Laisvės paminklo vi
gomis realybėsrspalvomis dabintą. Ir ta
siems susirinkti įp jaunu smagiai nusitei
tį pasaulinės kelionės 80 metu jubiliejų
da, turėdamas prieš akis praeities ilgesio
kusiu mokytoju pamokose praleisti vie
— prelato Pijaus Ragažinsko asmenyje.
įvairiaspalvį gyvenimo paveikslą, akimir
Nuo tada, kai reikėjo ginti kolonijos rei ną savaitgalyje pamoką. Kodėl ignoruo
kai, žmogus, sustoji, susimąstai ir tartum
kalus, nesvyruodamas stojo kovos verpe- jate? Kodėl neišnaudojate progos? Gal
kūdikis, tiesdamas savo rankas, beviltiš
laukiate "vergijos dienu"? Kad vėliau
kai sušunki: sustok, o, gyvenime, palauk. tan ginti tiesą, nes ji brangesnė jam bu
pateisintute savo apsileidimą?
vo už medžiaginius atpildus.
Tačiau gyvenimas nelaukia nė sekundės.
Susimąstykite ir nedelskite. Kad ne
Audru sūkuriais lekia vis toiyn ir tolyn,
Prelatas Pijus Ragažinskas savo darbo
būtu "šaukštai po pietų". Lietuviu prie
auglis priklauso nuo tėvų,

COMERCIAL

BEBIDAS FINAS EM^ERAL^ACIONAIS E ESTRANGEIRAS
WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS • ETC.
,4
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
éASAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE A3 BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-0227 - Vila Žolina - S. Paulo

Mokytojai laukia mokiniu. Lietuva
laukia prieauglio tautai, tauta šaukia
saviespi ateičiai.

Halina Mošinskienė
AR ŽINOTE,

mūsų

KAD

lietuva

PARDUODAMA

V.

ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,
AV. ZELINA, 831 7
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MŪSŲ ŽINIOS
ARMĖNAI MINI GENOCIDĄ

Balandžio 24, pavakarėj, užsukau j
katedrą užsitikrinti Mišias birželio 14
dienai. Katedros klebonas, kanauninkas <
pe^Dario Bevilacqua, perkėlė j kitą va
landą parapijos Mišias, palikdamas lietu
viams 10,30 vai. O paklaustas, kiek rei
kia mokėti, pabrėžė, kad tai musu visu
diena maldos už Lietuvą — ir tik turim
rūpintis melstis. Paskui pastebėjo: Dabar
čia armėnai mini savo tautos genocidą.

Prie altoriaus baigėsi pamaldos: armė
niškai ir armėnu apeigomis (Armėnijoj,
rodos, susikūrė pati pirmoji krikščioniu
bendruomenė už Palestinos ribų). Pa
maldoms vadovavo armėnu eparkas D.
Vartan (tarp kitko, salezietis); prie jo
prisidėjo maronitu eparkas Dom J. Chedid, melkitu eparkas D. Spiridione Ma
tar ir kardinolo atstovas D. J. Thurler.
Choras, nors nedidelis, bet, per mikrofo
nus, užpildė visą katedrą; gi pati katedra
pryšaky buvo užimta armėnu, maždaug
nuo vidurio "turistu" ar smalsuoliu,
kaip aš.
Išėję iš katedros, išsirikiavo ant laiptų
armėnų pradžios mokyklos vaikučiai su
vėliavukėm ir įvairiais užrašais - šūkiais,
skautai su vėliavom, įvairūs atstovai ir
minia. Paskui tuoj pat vyko civilois mi
nėjimas. Maža tribūna su autoritetais;
apačioj policijos orkestras, kurs tuoj su
grojo Brazilijos himną (vėliau kitas ar
mėnu muzikos dalis). Kolonijos atstovai
su skautais nunešė gėlių vainiką prie
miesto paminklo, o tribūnoj vyko karš
tos kalbus. Minėju ir plakė turkus, kurie
tarp 1915 ir '22 metu toj mažoj armėnų
tautoj (2.800.000) išžudė 1.500.000 gy
ventojų, ir dar dalį kitu — moterų ir vai
kų — pasigrobė ir pavertė muzulmonais.
Ir taip publiką nuteikė prieš turkus, kad
net ir aš, jei ten būčiau sutikęs kokį tur
ką, gal būčiau ir aš jam dūręs, jei ne kuo
kitu, tai bent... dantų krapštuku. (Mes
lietuviai, dėkui Dievui, neturim tokios
pagiežos mūsų tautos kankintojams nei lenkams, nei vokiečiams, nei rusams).
Po kitų kalbėtoju, prisistatė ir verea
dor Brasil Vita. Jis priminė seną armėnų

istoriją (nuo Nojaus laW<q) ir iškėlė dide
lį armėnu įnašą į São Paulo gyvenimą.
Tuo tarpu publikai buvo dalijama infor
macija — atsišaukimas.

kate kist u/kate kisčity Pats episkopatas
sudaro Brazilijos tautinę Vyskupu Kon
ferenciją (CNBB), kuri suskirstyta į 14
bažnytiniu rajonu.
Taip Brazilija vyskupu atžvilgiu Baž-‘
Iš visko jautėsi, kad armėnai, nors ne
didelė kolonija, yra gerai susiorganizavę nyčioj užima trečią vietą. Pirmoji tenka
Italijai (456 vyskupai), antroji JAV- ir turi gerą užnugarį.
(KPG)
bėms (400 vyskupu).
Naujas CNBB pirmininkas — didelis
BAŽNYČIĄ UŽ LIETUVĄ
lietuviu bičiulis, Dorn Luciano.
Ras o dr. L inas Sidrys, L ietu vių Kri kš~
čionybės Jubiliejaus Centrinio Komiteto
SVEIKINIMAI NAUJAM CNBB
pirmininkas:
PIRMININKUI
Vienas amerikietis, advokatas, pasvei
Pasklidus žiniai, kad CNBB pirminin
kino mane su Lietuvos krikščionybės ju
ku buvo išrinktas São Paulo augziliaras,
biliejum. Mums, lietuviams, nelabai pa
Belém rajono vyskupas, Dorn Luciano,
vyko išreklamuoti šį jubiliejų Amerikos
ir lietuviai jam pasiuntė sveikinimu tele
spaudoje. Todėl aš jo paklausiau, kur
gramą:
jis sužinojo apie jubiliejų.
Agradecendo Deus,
Pasirodo, Popiežius Jonas Paulius II,
Comunidade H tuana felicita,
sausio pirmą dieną, Sv. Petro Bazilikoje
envia votos. — Gavėnas
pamoksle apžvelgė 1987 metu svarbiau
sius įvykius. Jis paminėję, kad bus pa
skelbti Marijos Metai birželio mėnesį,
LIGONIAI
žadėjo parašyti encikliką apie Mariją, ir
Bronius Sukevičius, ilgametis Lietuviu
paminėjo Lietuvos jubiliejų. Popiežius
Sąjungos valdybos narys, kovo 24 namų
prašė visos Bažnyčios malda priartėti
kieme paslydo ir susilaužė koją. Po ope
prie lietuviu "brolių ir seserų", kurie per
racijos išgulėjęs 20 dienų ligoninėj, grįžo
tiek šimtmečiu pasiliko ištikimi Kristui
namo, kur yra slaugomas dukters, žento
ir tikėjimui.
ir anūku- Galės vaikščioti tiktai gegužės
Taigi, galim džiaugtis, kad 1987 me
tais visa Bažnyčia’kviečiama melstis, už
Liūtu vos "brolius ir seseris".

mėnesio gale. Sąjungos valdyba jam lin
ki greit pasveikti.

BRAZILIJOS EPISKOPATAS
TREČIOJ VIETOJ

PARAMA

Brazilija turi 374 vyskupus (tarp ku
rių yra 5 kardinolai ir o4 arkivyskupai).
Taigi yra 235 reziduojantys vyskupai,
9 koadjutoriai, 38 augziliarai, 4 Rytų
apeigų, 78 emeritai ir 10 už Brazilijos
ribų. Šie vyskupai veikia 245-kiose
ekleziastinėse apylinkėse, kurias sudaro
36 arkivyskupijos, 184 vyskupijos, 16
prelatūrų, 3 eparkijos, 2 abadijos, armė
nu ekzarkatas, militannis ordinaras, Ry
tų apeigų tikintiesiems ordinariatas ir
Opus Dei asmeninė prelatūra. Jie prižiū
ri 6838 parapijas ir 9068 vienuolynus;
turi savo žinioj 13.156 kunigus, kurių
5.464 yra kunigai pasauliečiai ir 7691
vienuolis, 38.192 seseles vienuoles,
2.380 vienuoliu vyrų ir apie 300.000

NAUJI KK FONDO RĖMĖJAI AR PAPILDYTOJAI

Vaclovas Kontautas........................................................... • • • Cz. 150,
E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atm.......................... Cz. 100.Cz. 200,L.K.B-nės choras a.a. Alekso Vinkšnaičio atrn ...................
Kazys ir Algirdas Baužiai a.a. Anelės Baužienės atm........... Cz5.000,
Bronius Skadas a.a. Martyno, Kazio, Antano, Akpijos
Cz2.500,ir Renato Skado atm..............................................................
26. Albertas Zinevičius.................................................................. Cz. 100,27. Viktorija Zarakauskas Zinevičius............................... ........... Cz. 100,PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
ĮRAŠYDAMI JUOS Į KK FONDĄ

10.
13.
23.
24.
25.

la

Sv. Kazimiero kermošiaus proga
- Viktoras Tatarūnas parėmė ML-vą
Cz.500 a ūkė;
— Aida ir Jonas Chorociejus davė para
mą parapijai Cz.500 auka.
Dosniems aukotojams nuoširdus ačiū.
UŽSIMOKĖJO UŽ “ML"

Celia MITRULIS
Cz.500,00
Antonio MADASTAVIČIUS C^.200,00
Bronius SKADAS
Cz.500,00
Magdalena BUITVYDIENÉ
Cz.300,00
Aleksandras MIKALAUSKAS Cz.300,00
T. Petras DAUGINTIS
Cz. 900,00
Jonas MASYS
Cz.300,0C
Walter e Danutė GRUNAUER Cz.500,0C
Vytautas URBONAS
Cz. 500,00
Adelė GUDELIAUSKIENÉ
Cz.300,0C
‘ Ona URBONAS
Cz. 500,00
Marė JOVAlSlENĖ
Cz. 250,00
Vytautas TUMAS
Cz.500,00
Julius MEKSÉNAS
Cz.200,00
r
VEIKLOS KALENDORIUS
Gegužės

mėnuo:

13 - Lietuvos pasiaukojimas Nekalč.
Marijos Širdžiai.

31. Jubiliejiniu Metų programa šv.
Kazimiero’parapijoj, pradedant 16 vai.

NB.: Balandžio 26 ir gegužės 31, esant
pamaldoms 16 vai., šv. Kazimiero
koplyčioj 8 vai. Mišių nebus.

)
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MŪSŲ ŽINIOS
GARBINGO AMŽIAUS SUKAKTIS

Šio "ML" numerio

x

Gegužės 3-čią išaušo seniai garsinamas,
keturgubas garbingo amžiaus jubiliejus:
80 metų Prel. Pijaus Ragažinsko, kun.
dr. Antano Miliaus bei seselės Karolinos
ir 75 kun. Felikso Jokubausko. Tačiau,
šventei atėjus, pastarasis pranyko, ma
tyt, vengdamas perdaug paankstintos
šventės (juk, pagal Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Žinyną, jis gimęs 1915.IX.15). Ta-,
čiau, istorinei keturgubystei išlaikyti, iš
kilo aikštėn, kad į 80-tųjų eilę puikiai iš
sirikiuoja Mo. prof. Feliksas Girdauskas
(nors jam, sako, dar truktų 5 mėnesių).
Taigi, taip ir stojosi, Viia Zelinoj, pir
miausia prieš Dievo altorių, bažnyčioj,
o paskui ir prieš visus tautiečius Jaunimo
Namuose) visi keturi solemnizantai: prel.
Ragažinskus su kun. Milium koncelebruodami Mišias, sės. Karolina presbite
rijoj, o Mo. Girdauskas — prie vargonų.

GARBĖS

LEIDĖJA

LENYRA CAMARGO FRACCAROLI
Mielai ML skaitytojai ir rėmėjai širdingai
dėkojame ir linkime geros sveikatos.

Administracija

MOTINOS DIENOS
NUĖJIMAS
Pietūs ir Motinų pagerbimas jvyks Sąjungos namuose,
Rua Lituânia, 67 - gegužės mėnesio 17 dieną , 13 vai

LKB-nės choras, diriguojamas Mo.
Rezervos: 274-5116 - 215-6310 - 935470 - 92-3309
Viktoro Tatarūno, šauniai sugiedojo apei
goms pritaikytas giesmes, o visi tikintie
ji dėkojo Dievui už šių keturių lietuvių
jus: "Viską jau išsakė kiti, tad nieko
mą, išsaugojau tikėjimą. Todėl manęs
veikėjų pasišventimą Dievo tarnybai ir
naujo negaliu pasakyti". Ir, pasidžiaug laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną
tautiečių labui religinėj, tautinėj, kultū
man atiduos Viešpats, teisingasis Teisė
damas, pabrėžė: "Nuo 52 metų matau
rinėj srity.
jas, — ir ne tik man, bet ir visiems, kurie
pažįstamus, draugus... Daug ką sutuo
Jubiliejinės Mišios užsibaigė geguži
kiau, daug pakrikštijau, o dabar jie — šei - su meile laukia jo pasirodant" (2 Tm 4,
nėm pamaldom ir palaiminimu su Svč.
mų tėvai, daktarai, inžinieriai, įvairūs
7-8).
Sakramentu.
profesionalai; ir ne tik jie, o ir jų vaikai...
Nežiūrint to, ką poetas savo sieloj per
Solemnizantams pagerbti L. K.Šv.
Dirbau, kiek įstengiau, pagal talentus".
gyvena, sakydamas, kad
Juozapo Bendruomenė iškėlė šaunius
Ir primena sės. Karoliną, pionierę, vie
pietus, su skaniais ir gausiais patiekalais
sunku gyventi žmogui ant svieto,
nintelę iš kūrėjų: ir pristato seselių Bra
ir... saikiom kalbom, kurias (kaip ir pa
iš visur vargai, nelaimės spaudžia,
zilijos vieneto provinciolę, seselę Hildą.
čius pietus) pravedė klebonas kun. J.
nuo nuliūdimo sunkaus ir kieto
Jubiliatai buvo apdovanoti garbingo
Šeškevičius, pats pirmasis sveikindamas
sunku neverkti, kai širdį spaudžia,
amžiaus lazdele, kad ..."tvirtai galėtų
jubiliatus. BLB-nės vardu tarė sveikini
laukti senatvės". O paskui, po "Ilgiausių reikia vesti gerą kovą, kad laimėtume
mo žodį jaunas BLB-nės valdybos pir
teisumo vainiką, kaip moko didysis tau
metų" bei "Parabéns", prie šventiško
mininkas, inž. Aleksandras Valavičius
Ateitininkų vardu kalbėjo p. Liucija Bu- torto ir kavutės dar ilgai skambėjo lietu tų apaštalas Paulius.
viškos dainos — tolimos Tėvynės ilgesys.
trimavičienė; Sąjungos vardu — pirmi
PRANEŠIMAS
ninkas Al. Bumblis; LKB-nės choro var-'
"APIE GYVENIMO RŪSČIĄ
Gegužės 23 dieną sukanka 10 mėne
du — Angelina Tatarūnienė. įsiterpė p.
REALYBĘ"
sių kai išvažiavo amžinybėn Valerija MaVitas Tumas primindamas ypač seselei
Karolinai krepšinio "gremio S. Miguel"
Kun. dr. Antanas Milius, atsakydamas kuševičienė. Šventų Mišių auka bus Ge
gužės mėn. 24 d. 11 vai. švento Juoza
dėkingumą ir p. Antanas Augustaitis,
į sveikinimus 80-čio proga, kalbėjo:
"Potentes potenter tormenta patiun- po bažnyčioje Vila Zelinoj. Tą pačią die
stengdamasis nušviesti ypač prel. P. Ra
ną švenčia ilgametis Vyrų Brolijos narys
gažinsko nueitą kelią.
tur".
Jonas Makuševičius savo 85-sius gyveni
Kantraus Jobo skaudi istorija.
Atsakydami, kalbėjo: kun. dr. Ant.
mo metus.
Mūsų poetas pažymi:
Milius "Apie gyvenimo rūsčią realybę",
Surask, gerasis Išganytojau, ramią vie
sese. Karolina dėkojo kun. Šeškevičiui
Lopšyje verkiam saulę išvydę,
telę Valerijos sielai po savo šventąja
už pietus ir visiems, "už apsilankymą",
nuo tiesaus kelio verkiam nuklydę,
skraiste, o Jonui suteik ramybės ir svei
Mo. F. Girdauskas priskyrė visiems, su
verkiame karstą sau prisiminę —
katos dar ilgai gyventi ir darbuotis mū
pasišventimu dirbusiems ir dirbantiems,
Maironis
sų tarpe. To linki
lygius nuopelnus, o paskutinis, prel. Pi"Mes Tave garbinam ir šlovinam, Kris.
Brolija
tau, nes per savo kryžių isgelbejai pasauli

CURSO
AUDIOVISUAL
DO I DI OMĄ L I TUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações:tel.273-0338

"Žmogaus gyvenimas ant žemės yra GER| AUS| AS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
kova" (Job 7,1).
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
"Septyniasdešimt metų gyvenam, o tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
jei tvirti, tai aštuoniasdešimt. Bet jų dau-Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu
guma tik vargas ir skurdas" (Ps 89,10). paštu.

"Aš iškovojau gerą kovą, baigiau bėgi- 1

