
KRYŽKELIŲ MOTINA

Kai minime Motinos dieną, ar ne per 
daug senu papratimu dairomės atgal? 
Kažkur palikta, kažkur prarasta, balta 
skarele apsigaubusi, mielų, gerą širdį ir 
neribotą meilę išduodančią akių, dainų 
apdainuota sengalvėlė, simbolis prasmin
go vargo ir ..entėjimo, Kad tik kitiems 
butų gera, kažkoks idealas ir neblėstan
tis pavyzdys kartų kartoms.

Gyvenimo tėkmėje paveikslai mirgu
liuoja disonansiniais tonais, nevisada su
prantamais brūkšniais ir formomis. Kaž
kas pasikeitė: žmogus ar aplinka? O gal 
viskas? Ir tame svaiginančiame sūkury
je ieškome motinos - kuri yra ji iš tų 
gyvenimo paveiksluose atrandamų figū
rų? Šimtai šmėkščioja, pasirinkimas ne
ribotas, praradus vieną anuomet buvisį 
ir visiems priimtiną modelį. Tiesą sa-' 
kant blaškomės, ieškodami pakaito did
miesčių gatvėse, daugiaaukščiuose bu
tuose, blizgančiose prekyvietėse, taipgi 
ir ramiuose laukų — miškų užkampiuo
se. Kur ji? Kuri ta, kurios garbei skiria
ma diena? Nėra abejonės, kad daug 
lengviau tiems, kurie niekada nėra ma
tę močiutės sengalvėlės, niekada su ja 
nekalbėję, niekada nejutę jos paglosty
mo išleidžiant sūnelį į kelionę, negirdė
ję jos dūsavimų, supintų su maldos žo
džiais. Tačiau to romantiško vaizdo pra
radimas dar nėra praradimas tikrosios 
motinos, kuri šiandien kitaip atrodo, ki
taip kalba ir kitaip gyvena. Sunkiau gal 
ją pastebėti, apibendrinti jos išvaizdą, 
apibūdinti elgseną žmonių, spūstyje ir * 
skubėjime. Bet ji yra. Jos Širdis plaka 
tuo pačiu močiutės sengalvėlės skaus
mu, kai vaikai nueina "savais keliais", 
kur dažnai slidu, duobėta ir purvina. 
Tik kas gali pamąstyti tą iš meilės ky
lantį rūpestį, kuriuo dalintis kartais nė 
su artimiausiu žmogumi negalima, nes 
motiniškumo viršūnė slepiasi antgamti
nėje tikrovėje, kad nesunyktų žemiško
je kasdienybėje.

Šiuolaikinė naujų bruožų ir spalvų 
motina stovi ant lūžtančio ledo. Rodos, 
kitos vietos nė nebėra. Gyvenimo bū
das, kovos visuomenėje dėl teisių ir pa
togumų, miniai pataikaujantys valsty
bių įstatymai susiaurino pasirinkimą: 
kur būti, su kuo eiti? Štai aplinkui šim
tai savo mažamečius vaikus paliekančių, 
nes to reikalauja "naujo" gyvenimo kū
rimas ir pasirinktas naujas gyvenimo 
partneris: turtingesnis, apsukresnis, įdo
mesnis, meilesnis. Ir dar daug daug mo- 
tvvtj, kodėl taip, o ne kitaip apsispręsti

Motina Lietuva — lietuvių liaudies meisterio padaryta medžio statula, 
iš Vilniaus vežama į Kryžių kalną. Aplinkui ją sudėta daugybė mažų 
kryželių, sukabinti rožančiai, o priekyje padėta Lietuvos vėliava ir vytis. 
Žmonės išlydi su maldom, prašydami laisvės Lietuvai. Dešinėje — žino
mas disidentas, daug kartų badavęs už Lietuvą — Petras Čižikas. Nuotr. 
Viktoro Kapočiaus

reikia. Skyrybų dokumentas veikiančių
jų įstatymų ribose motyvuotas, atveriąs 
duris į viliojančią permainą. O vaikučiai? 
Jie pamatys savo tėvelį teisėjo nustaty
tomis dienomis. Kažkoks kompromisas 
tampa sąžinę raminančiais vaistais. To
kiais keliais keliauja minios motinų visa
me pasaulyje ir naujokėms palengvina 
apsispręsti, gal net sukyla noras neatsi
likti, nes viskas keičiasi, modernėja, 
kaip naujai sukirptas ir pademonstruo
tas drabužis. Salia viso to ant lūžtančio, 
kone visą žemės rutulį aptraukiančio 
slidaus ledo pasigirsta ir šiurpą kelian
tys, ašarą spaudžiantys ne kartą raši
niuose skelbti žodžiai: "Mamyte, nežu
dyk manęs, gimęs ir užaugęs aš tau bū
siu labai geras... " Tačiau visa tai apver
čiama aukštyn kojom, nusakoma kita 
šalta terminologija, sumaišomos sąvo
kos, kas aš ir kas jau nebe aš. įstatymais 

įteisinami veiksmai, prieštaraujantys 
žmogaus prigimčiai. Ir taip šių dienų 
Motina dairosi: kur eiti, ką begalvoti, pa
siduoti srovei ar sąžinei? Tai kryžkelių 
Motina, kurią gerbiame ir mylime, kuri, 
kaip ten bebūtų, nenori būti atskirta 
nuo savo pašaukimo tikrovės, kurioje 
laimė ir atlyginimas iškyla virš visų vals
tybinių įstatymų ir madų. Č.S.

VIENI KELIASI, KITI GRIŪVA
Šis baisusis Lietuvai laikotarpis, atne

šė labai daug dvasingumo mūsų tautai, 
pakilo mūsų jaunimas, susimąstė mūsų 
inteligentai. Šios dvi tautos grupės bu
vo labiausiai sudaiktėjusios ir nudvasė- 
jusios, bet dabar toks nuostabus dvasi
nis pakilimas, toks tautos susitelkimas, 
atlaidumas, kantrybė, kad tikrai pasau
lis gali stebėtis lietuvio dvasingumu.
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ir sovietinio komercinio banko tarnauto
jai pavaldūs Maskvai.
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Ačiū Jums visiems užsienio tautiečiams, skaudžiai gaila tų nelaimingųjų, kurie
kad Jūs kartu einate su mūsų kenčian
čia, bet nepalūžtančia tauta, kuri klau
piasi tik pries’ Dievą, o prieš pavergėjus 
nepaklupdė nei tankų vikšrai, nei nu- 
žmogėjusių desantininkų draskančios 
kulkos.

Dabar mūsų mažytė lietuvių tauta, 
Kaip Sopulingoji Motina, tvirtai stovi 
po Atpirkėjo kryžiumi ir taria kartu su 
Kristumi savo priešams: "Tėve, atleisk 
jiems, nes jie nežino, ką daro".

štai nuo čia prasidėjo tikrasis mūsų 
tautos atgimimas ir ėjimas į naują atei
tį, į tikrą dvasinį prisikėlimą. Kiek daug 
gerų širdžių atsiliepė užsienyje, kiek 
daug siuntų su vaistais, dovanomis mū
sų našlaičiams, invalidams, senukams, 
apleistiesiems, kiek daug šiltų žodžių, 
kiek daug didvyriškumo mažytės Islan
dijos Lietuvos pripažinime. Visas pasau
lis atsiliepė į mūsų sušaudytos tautos 
šauksmą.

O kiek daug gerų darbų atsiskleidė 
čia pat Lietuvoje: jaunimas stojo ginti 
savo Sostinės, negailėdamas gyvybių. 
Kiek daug pasiaukojimo, kai dienas ir • 
naktis budi lietuviai prie savo valstybės 
laisvės objektų (Aukščiausiosios tary
bos, TV ir kt.). Kiti aukoja, paskutines 
savo menkutes pinigų santaupas (ne tur
tingieji aukoja bet pensininkai, invali
dai, paprasti, suvargę darbo žmoneliai, 
netgi tie, kurie gavo pinigines pašalpas 
už savo tremties ir kalinimo metus Si
bire). Aukoja net vaikai savo mažas 
santaupėles, dar kiti aukoja maldas, pas
ninkus, savo meilę tautai ir Tėvynei, ką 
tik kas begalėdamas. Tai yra Šv. Dva
sios Sekminių stebuklas mūsų atgims
tančioje tautoje. Tokio dvasinio pakili
mo aš savo gyvenime dar nemačiau. Tai 
nuostabi Dievo Malonė mūsų tautai.

Kaip gaila, kad yra tokių kietų šir
džių, kurių niekaip negali paliesti Die
vo meilės spindulys. Kaip gaila, kaip
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dar labiau grimsta j nuodėmes, kuri atsi- 
plėšia nuo sveikstančios tautos kūno, 
kad tik neatsiverstų ir neįtikėtų Evan
gelijos tiesai. ... Kaip skauda širdį visa 
tai matant.

Štai čia ir išryškėja duota Dievo 
mums laisva valia. Pats žmogus renkasi 
sau išganymo ar prapulties, užkietėjimo 
savo klaidose ir nuodėmėse kelią. Tas 
pats vyksta ir pas mus Lietuvoje. Du 
keliai - du likimai.

("Laikas", 14.1991
Vanda ,

SOVIETAI UŽĖMĖ BANKĄ

LIC pranešimu, balandžio 24 d. Sov. 
Sąjungos vidaus reikalų ministerijos ka
reiviai "juodosios beretės" užėmė banką 
Naujoje Vilnioje. Banko, patalpomis nau-
dojosi agropramoninio banko skyriaus Maskva atsiimant! taip tariamos Sov. 
tarnautojai, lojalus Lietuvos respublikai, Saiunoos nuosavybes, nes tomis oatal-

Pavėluotas nevirškinimas.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS |
Guarga—chuyas de todos os tipos para | }

homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados, 104- V. Prudente

Fone: 274-0677, Res: 274-1886

ELTOS korespondentas R. Česna pra
nešė, kad sovietų kareiviai jėga įsiveržė 
į agropramoninio banko kasos patalpas» 
Kareiviai sakėsi vykdą Sov. Sąjungos vi
daus reikalų ministério B. Pugo įsakymą 
apsaugoti bankus.

Aukščiausiosios tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis telefonu susisiekė su so
vietų ministério pirmininko pavaduoto
ju ir derybų su Lietuva delegacijos pirm. 
V. Dogužijevu, protestuodamas ir išreikš
damas rūpestį dėl sovietinių provokacijų 
Lietuvos teritorijoje. Dogužijevas tvirti
nęs, kad problemos tarp Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos bus sprendžiamos ne jėga, o 
politiniu keliu ir ekonominėm sutartim.

Atrodo, pasak informacijos, Krem
lius prieš lietuvius vykdo dvilyoę takti
ką: "raminančiu" dialogu iš vienos pu
sės ir smurto iš kitos prieš Lietuvos ins
titucijas. Tokia taktika sovietai tikisi 
destabilizuoti Lietuvos padėtį nesukel
dami stipraus Vakarų reagavimo.

NAUJI IŠPUOLIAI

Balandžio 25 d. sovietų parašiutinin
kai buvo užėmę įvairiose Lietuvos vieto
vėse per 10 pastatų. Kaip skelbia Lietu
vos aukščiausiosios tarybos biuras, "so
vietinės karinės pajėgos atnaujino ir tę
sia atvirą agresiją prieš Lietuvos respu
bliką".

Horsey, „Seatle PoaMnUWwer*

Parduodame
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
V E L I A V E L E S 

SV. KAZĮ Ml E RO PARAPIJOJ
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pom is anksčiau naudojosi sąjunginė or
ganizacija DOSAAF, remianti sovietų 
karines pajėgas. Lietuvai paskelbus ne
priklausomybės atstatymą, tas patalpas 
kontroliavo Lietuvos organizacijos.

Buvo užimta: Alytaus, Kauno, Klai
pėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių 
technikos mokyklos, Kauno radijo tech
nikos mokykla, Alytaus viešbutis "Sig
nalas", Vilniaus, Biržų aeroklubai, Prie
nų įmonė "Sport i nė'aviacija", valstybi
nė įmonė "Saulėtekis" Vilniuje. Iš vie
nų pastatų pasitraukė, kituose pasiliko.

Užėmus pastatus, sovietai tuojau pat 
reikalavo atiduoti automobilius bei kitą 
technikos turtą. Mokyklų vadovams 
atsisakius vykdyti neteisėtus reikalavi
mus, sovietų kareiviai f^atys pasigrobė 
automobilius, išsinešė aparatūrą, pagrą- 
sindami mokyklos vadovus perduoti so
vietinei karinei prokuratūrai. Su karei
viais kai kuriose vietose dalyvavo Lietu
vos komunistai, ištikimi Maskvai.

AR VAŠINGTONAS Pi RŽENGS 
"NAUJUS SLENKSČIUS" l BALTIJOS 

VALSTYBES?
Amerikiečių spauda informuoja, kad 

Bush'o administracija padidins paramą 
Baltijos valstybėms, bet pagrindinė JAV 
politika lieka nepasikeitusi----- ji tebė
ra susijusi su Gorbačiovo asmenimi.

The Washington Times vasario 13 d. 
citavo JAV Valstybės Departamento 
pareigūnus, anot kurių administracija 
svarsto naują programą, įskaitant techf.i ’ 
nikinę paramą Baltijos valstybių ūkiui 
ir komunikacijos priemonėms. Progra
ma panaši j JAV paramą buvusiems 
SSRS satelitams Rytų Europoje.

JAV pareigūnai perspėjo, kad Vašing
tonas ir toliau turi elgtis labai atsargiai 
ir nepakenkti santykiams su Maskva. 
"Kažkurių slenksčių negalima perženg
ti", pareiškė vienas pareigūnas, "bet tie 
slenksčiai pajudėjo". "Spvietams tai ne
patinki*" pareiškė kitas pareigūnas, 
"bet tai nesustabdys paramos ir įvairių 
kitokių akcijų".

Pareigūnai aiškino, kad šiuo metu 
dar neplanuojama pakviesti Baltijos res
publikų vadovų į Vašingtoną ar parem
ti pabaltiečių narystę tarptautinėse or
ganizacijose, nes tai "galėtų įsiutinti 
Kremlių". Galima laukti tiesioginės tech
nikinės paramos Baltijos valstybėms; 
pritarimo santykių užmezgimui tarp šių 
valstybių ir kitų šalių, ypač Skandinavi
jos; tampresnių ryšių su JAV - Valsty-, 
bės Departamentas jau pradėjo neoficia
liai skirti JAV diplomatus į Baltijos vals-

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ IJĖTyVOS PRgNUMERATĄ, 
tai*iifašyti wkj Petras Ruksys vardu 
ŪĖįs&Iųsti paprastu paštu.

M Ū S U LIETUVA

AMERIKIEČIAI ŽINOVAI PADEDA 
RUOŠTI LIETUVOS KONSTITUCIJĄ

Du amerikiečiai konstitucinės teisės 
žinovai kovo 11d. Vašingtone įvykusio
je spaudos konferencijoje papasakojo, 
kaip jie Lietuvos vyriausybei paruošė 
konstitucijos projektą.

Teisinės administracijos ekspertas 
Barnabas Johnson pabrėžė, kad jis ir 
Harvardo universiteto profesorė Lowry 
Wyman neparašė Lietuvos konstitucijos, 
nes "ją parašyti gali tiktai lietuviai ir 
Lietuva". Jiedu tiktai paruošė "pedago
ginį instrumentą" ir "instrukcinį tank- 
vedj", nurodydami kiekvieną požiūrį 
ir klausimą, kurie gali iškilti rašant 
konstituciją, ir pateikė savąjį atsakymų 
variantą.

Anot Johnson'o, konstitucijos projek
tas kaikuriais atžvilgiais panašus j JAV 
konstituciją - pagrindinės piliečių tei
sės, įvairių vyriausybės šakų galios apri
bojimas ir lygsvara tarp jų — bet ir "la
bai" skirtingas". JAV konstitucijoje in
korporuota visa anglų įstatyminė tradi
cija, o Lietuvos atveju reikia atmesti 
kiekvieną "absurdiškos, tironiškos, ir 
beteisės" sovietinės praeities požiūrį.

Lowry Wyman priminė, kad Lietuva, 
buvo 50 metų atkirsta nuo vakarietiškų 
konstitucinių normų, "civilizuotų šalių 
požiūrio į įstatymus", ir todėl turi aiš
kiai atmesti sovietinę tironiją, "savo nau
ją ateitį pagrįsdama moderniomis Vaka
rų konstitucinės demokratijos normo
mis".

(ELTA)

ŠVEDAI IR NORVEGAI
Švedijos radijas sausio 28 d. pradėjo 

transliuoti Lietuvai skirtą žinių laidą 
lietuvių kalba. Ta 25 minutes trunkan
ti laida kasdien 9 vai. vakaro transliuo
jama vidurinėmis 254 m. ir trumposios 
mis 50,2 m. bangomis. Norvegijos tele
gramų agentūros NTB ir ryšių bendro
vės "Televerket" specialistai prie EL
TOS būstinės Vilniaus Gedimino pros
pekte savo lėšomis pastatė satelitinio 
erdvių ryšio anteną, parūpino elektroni
nę įrangą ir kanalą. Tai buvo apie pusę t 
milijono kronų kainavusi Norvegijos 
telegramų agentūros NTB dovana ELTA 
vadinamai Lietuvos telegramų agentūrai. 
Lietuvos žurnalistai šios antenos dėka 
jau gauna žinias iš bendro Šiaurės Euro
pos šalių tinklo. Lietuva pirmoji iš trijų 
nepriklausomybės siekiančių Baltijos 
respublikų susilaukė tiesioginio žinių ka
nalo iš Skandinavijos. Kadangi šie įrengi
niai buvo dovanoti, ELTA informaciją ' 
iš Skandinavijos agentūrų visai Lietuvos. 
spaudai teiks nemokamai. Šia antena 
bus gaunama ir pasaulinės Reuters agen
tūros informacija.
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NEBŪKITE ABEJINGI NAUJAI 
AGRESIJAI

Lietuvos respublikos aukščiausiosios ta
rybos kreipimasis į Europos demokrati
nes valstybes - JA V, Kanadą, Australi
ją ir Japoniją.

Lietuva, patyrusi daug TSRS bau
džiamųjų smūgių dėl savo laisvės siekių, 
1991 m. vasario 9 d. Įjlebiscite dar kar
tą vieningai patvirtino norinti atkurti ne
priklausomybę ir normalius draugystės 
santykius su rytų kaimynu. Deja, TSRS 
Sąjungos vadovybė, kuri nepasmerkė ir 
nenubaudė nė vieno sąmokslininko ir 
karinio vadovo, atsakingo už sausio 11- 
13 d.d. žudynes Vilniuje, tęsia Lietuvos 
atžvilgiu tą pačią agresyvaus spaudimo 
politiką. Lietuvos sostinėje TSRS Vi
daus reikalų ministerija sudarė specialų 
teroristinės paskirties "juodųjų berečių" 
karinį padalinį, kuris beveik kasdien 
ginklu užpuldinėja praeivius, Lietuvos 
Respublikos pareigūnus ir deputatus. 
Dėl šių veiksmų Lietuvoje iki šiol liejasi 
kraujas, nuolatiniame pavojuje atsiduria 
visų civilių gyventojų gyvybė ir sveikata. 
Tų veiksmų tikslas yra destabilizuoti ir 
griauti Lietuvos Respublikos vidaus gy
venimą, išprovokuoti Lietuvos visuome
nės arba valstybės strktūrų atsakomuo
sius veiksmus ir masyvią TSRS karinių* 
jėgų intervenciją. Šių grėsmių ir agresy
vių veiksmų askalacijos bųklėje mes 
kreipiamės ir prašome jūsų:

Nebūkite abejingi naujos TSRS agre
sijos prieš Lietuvą akivaizdoje:

Reikalaukite, kad Tarybų Sąjunga 
nutrauktų tiesioginį karinį kišimąsi į 
Lietuvos Respublikos vidaus gyvenimą.

Pareikškite, jog TSR Sąjungos vadovy
bės intencijų ir jų naujos politikos pa
tikrinimas bus ne žodžiai, o realūs veiks
mai — agresyvaus teroristinio "juodųjų 
berečių" karinio padalinio išvedimas iš 
Vilniaus ir Lietuvos Respublikos terito
rijos, taip pat — TSRS kariuomenės už
grobtų televizijos ir radijo pastatų Vil
niuje bei ten esančių kultūros vertybių 
sugrąžinimas jų savininkui Lietuvos Res
publikai.

Mes tikimės, jog jūs neatsisakysite 
tuo būdu ginti demokratiją, taiką ir žmo 
nių teises Baltijos regione ir veiksmingai 
atsiliepsite j mūsų kreipimąsi.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas V. Landsbergis
Vilnius,
1991 m. kovo 21 d.

UŽ LIETUVIŠKA KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
KENTĖJO. DABAR LIETUV|jKA KNY
GA STOVI IR DULKA KIOSKU LENTYNO
SE, LAUKDAMA KOL KAS JA NUPIRKS



MOTERIS IR KRIKŠČIONYBĖ
Svarstydami moters padėti socialinia

me gyvenime, daug prisiklausome ir 
apie žiauriuosius atsilikusiųjų tautų pa
pročius. Beveik visur moters dalis yra 
nepavydėtina. Indijos Kamrūne nese
niai buvo panaikintas žiaurus paprotys, 
kuris reikalavo, kad, mirus vyrui, Kartu 
mirtų ir žmona. Britai šį nežmonišką el
gimąsi su moterimis uždraudė, jvesda- 
mi i tą kraštą krikščioniškus papročius 
Kaikuriose Afrikos vietose dar ir dabar 
jaunos mergaitės yra pardavinėjamos, 
tarsi būtų koki daiktai. Už mergaitę mo
kama po 3 ar 4 karves.

Civilizacijos laimėjimai moters būklę 
žymiai pagerino. Mūsų laikais moteris 
turi beveik tas pačias teises kaip ir vy
ras. Ji gali tapti gydytoja, auklėtoja, ga
li dalyvauti rinkimuose, verstis prekyba, 
dirbti organizacijose, dirbtuvėse ir pan. 
Moteris išsivadavo iš vyro vergijos, tap
dama lygiateise viseuomenės nare. Ta
čiau dar daug ko trūksta. Nors civiliza
cija daug prisidėjo prie moters būklės 
pagerinimo, bet ji dar nepajėgė pastaty
ti ją j tą vietą, kuri jai, kaip moteriai, 
priklauso.

Sulyginusi moterį su vyru, mūsų civi
lizacija apkrovė ją vyro darbais ir rūpes
čiais, kurie moteriai netinka ir kurie 
truKdo jai atlikti savo pašau Kimo parei
gas. Šiandien daugelis motinų, palikę 
vaikus svetimųjų globai, ..artu su vyru 
eina dirbti j favriku?, ar įstaigas užsidirb
ti pinigų. Moterys priimamos j kariuo
menę ir dirba tokius darbus, kurie anks
čiau b vo atliekami vyrų. Mergaičių auk
lėjimas dažnai yra visai toks pats kaip ir 
berniukų. Jos auklėjamos toje dvasioje ir 
tokiomis priemonėmis, kurios yra pritai
kytos vyriškos lyties vaikams. Pamiršta
ma, kad mergaitės kūninis ir dvasinis su
dėjimas yra skirtingas nuo berniuko. Ne- 
bereikalo pasigirsta nusiskundimų, kad 
naujosios kartos mergaitės pernelyg su- 
vyriškėję.

Civilizacija nepajėgė išspręsti dar ir ki
tą visų laikų problemą — tvarkingą ir 
šventą vyro ir moters bendradarbiavimą 
kuriant šeimą. Skyrybos ir nelegalios 
moterystės, svetimoteriavimas civilizuo
toje draugijoje toli gražu nėra išnykę/ 
Ar nepasitaiko, kad kuo kultūringesni 
asmenys, tuo labiau nesiskaito su pado
rumo dėsniais? Tik prisiminkime Holly- 
woodo skandalus, vis didėjančius divor- 
sų ar nevedusių moterų skaičius. Kiek 
mūsų civilizacija yra išauklėjusi poniu
čių, kurios, baidydamos net ir mažiau
sių nemalonumų, vietoje vaikų, augina 
šunis?

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, žiūrėda
ma į moterį Dievo akimis ir matydama, 
kad ji kaip ir vyras vra Dievo sukurta,

MŪSŲ LI EI U A

kad vyras ir moteris buvo išganyti Jė
zaus Kristaus Krauju ir kad abudu vieno
dai gali naudotis Dievo suteiktomis ma
lonėmis, skelbia, kad šiuo atžvilgiu vy
ras ir moteris yra lygūs. Abudu yra vai
kai to paties Dievo, kuris, nežiūrėda
mas lyties skirtumų, myli abu ta pačia 
tėviška meile.

Dėl šitos lygybės vyrui ir moteriai 
priklauso antgamtinėje plotmėje tos pa 
čios teisės ir tos pačios pareigos. Tiek
vyras, tiek moteris turi užlaikyti Dievo 
^sakymus. Vienas ir kitas gali naudotis
sakramentais ir jų teikiamomis malonė
mis. Kaip Dievo vaikai, jie yra verti tos 
pačios pagarbos ir jokiu būdu vienas ne
gali būti kito vergu.

Gražina Tulauskaitė

MAMYTEI

Kad tau pasakytų nors vėjas,
Kad musų sulaukti gali, 
Kad greit vėl audra, bus praėjus 
Saulėtoj gintaro saly.

Kad tau pasakytų bent paukščiai, 
Kad mes kalnuose ir gyvi 
Dugoj visą naktį aš šaukčiau, 
Kol aidą išgirstum širdy.

Kad man pasakytų bent saulė 
Kol vėl už Kalnų nusileis, 
Kad jūsų nematė keliaujant 
t, rytus tremtinių keliais.

Kad debesys man pasakytų,
Jog grįžus į gimtus namus, 
Linksma pasitiks mus mamytė, 
Tėvelis atkels vartelius.

Kad žvaigždės galėtų sakyti 
Jog musų kelionė kalnuos, 
Yra tiktai sapnas trumpytis 
Kai vėjas dainuoja taukuos.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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Tačiau iš kitos pusės žiūrint, Bažny
čia skelbia ir tam tikrą vyro ir moters 
nelygybę. Moteris yra skaitoma silpnės, 
ne už vyrą. Jos kūno sudėjimas, pavyz
džiui, yra silpnesnis už vyro. Jai netin
ka dirbti sunkių, vyriškų darbų, nei at 
likti pavojingų ir daug drąsos reikalau 
jančių žygių. Moters būdo savybės yra 
skirtingos. Ji yra švelnesnė, motiniškos- 
nė, labiau užjaučianti kitus negu vyras. 
Moteris yra linkusi j sėslų, šeimynišką 
gyvenimą, o vyras yra pilnas veiklos, už
simojimų, iniciatyvos. Vyro ir moters 
nelygybė nėra tokia, kad moteris būtų 
žemesnė už vyrą savo kilnumu, kuris 
jai priklauso kaip asmeniui. Ši nelygybė 
jokiu būdu nepažeidžia to jos kilnumo. 
Todėl, atrodo, būtų teisingiau sakyti, 
kad moteris yra skirtinga nuo vyro, bet 
ne žemesnė už vyrą.

Dėl įgimtų vyro ir moters skirtumų 
ir jų vietos šeimoje, visuomenėje ir reik 
ginėje praktikoje turi būti skirtingos 
Pagal savo prigimtį moteris turi buri vy
ro bendrininkė, jo pagelbininkė. Vyras 
yra linkęs sekti, bendradarbiauti. Šitos 
dvi prigimtys yra taip sutvarkytos, kad 
jos viena kitai neprieštarauja, bet viena 
kitą papildo. Ko trūksta vyrui, tą randa
me moteryje, ir ko nėra moteryje, tą 
randame vyre. Vyro ir moters susijungi
mas yra tobulas vienetas, kurio vienybė 
glūdi darniame viens su kitu bendradar
biavime.

Kartais tenka užgirsti priekaištų krikš
čionybei, kad ši skelbdama, jog moteris 
esanti vyro pagelbininke, ją perdaug že
mina. Bet tai netiesa. Niekur kitur mo
teris nėra taip išaukštinta, kaip Kristaus 
įsteigtoje Bažnyčioje. Kuris vyras, išky- 
rus patį Kristų, buvo taip išaukštintas 
kaip ta didžioji Moteris Marija, kurią 
Dievas pasirinko savo Motina? Marija 
buvo pašaukta tokiai garbingai tarnybai, 
apie kurią joks žmogus nė svajoti negalė
jo. Kieno paveikslai šiandien labiausiai 
puošiami ir gerbiami, jei ne Marijos? Teo
logai sako, kad Marija prašoka visų ange
lų ir visų šventųjų garbę paėmus kartu. 
Šita garbė nebuvo duota jokiam vyrui 
Ją gavo moteris, kuri laikė save "tarnai
te", Dievo pagelbininke.

A. Kezys, S.J.

PELO E PENĄ
CLINICA VETERINÁRIA

Cães, gatos e aves
Vacinas, cirurgia, loja, pensão 

tosa e banho
CONSULTAS À DOMICILIO

HORÁRIO:
2a a 6a das 9 as 20 hs. 
sabado das 9 as 16 hs. 
domingos das 9 as 12 bs.

Dra. Cyntia Juknevicius Peixoto 
Rua Itaquari 699 • Alto <ta Moóca 

Tel:93-0111 *
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REIKIA GRĮŽTI I LIETUVĄ
Iš JAV-bių, stambus lietuvių veikė

jas ir plataus masto rašytojas (todėl jam 
leistina savaip "atkurti" pasitaikiusius 
įvykius), kun. Gavėnui rašo: "Iš nuo
traukos (ML-voj) matyt, kad lankėtės 
Romoje ir kokią mįslę patiest Popie
žiui. įdomu, ar jam prisipažinote, kad, 
jam lankantis São Paule, Jus j jo kam
bario durų plyšj įkišote lietuvių petici
ja, reikalaujančią Lietuvai kardinolo...".

Bendrai imant, niekas nenori savano
riškai prisipažinti nusikaltusiu — nie
kam, net ir Popiežiui. Taigi, nei aš. Ne- 
prisipažinau.

O mįslė - atrodo vienam ir antram. 
Juk kai aš Popiežiui patikėjau, jog jau 
41 metai kunigystės, o man dar nebuvo 
leista gimtojoj parapijoj nei primicijų 
atlaikyti. Popiežius, man rodės, diplo
matiškai, be žodžių, konfidencialiai pa
kuždėjo: "Dabar pats važiuok, o kiek 
vėliau... nuvyksiu ir aš".

Vienas seniausių saleziečių bendradar
bių Lietuvoj tašo: "Visi laukiame Jūsų 
sugrįžtančio pastoviam gyvenimui ir dar
bui... Linkime, kad ateitų mūsų lūkes
čių ir vilčių išsipildymas; Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės metai, ir kad 
jūs visi, kuriuos nubloškė likimas toli 
nuo Tėvynės, galėtute sugrįžti ir dirbti j 
Lietuvoje Tautai ir Dievui".

“Jus sveikina visas mūsų jaunimas, 
su kuriuo Jus jau pažįstami", rašo iš 
Kauno 'donboskiukai*. "Atėjo nauji še
ši tad ir jie siunčia Jums sveikinimus... 
Kad greičiau vėl galėčiau Jus pasitikti 
Maskvos aerouoste ir parsivežti j Lietu
vą tik jau visam laikui".

O iš Marijampolės, Vilkaviškio vysku
pijos administratorius, vyskupas Juozas 
Žemaitis:'* Fíaiiàu Jums, Tėveli, laišką 
prieš šv. Kalėdas ir prašiau grjži į gimtą
ją vyskupiją, kurti saleziečių židinį di
džiausioje mūsų parapijoje, Alytuje. 
Ar gavote? Ar leis vienuolijos vyresnie
ji? Labai laukiame".

Taigi, jau nėr kaip išsisukti.
O prie virš minėtų prisideda dar ki

tas - sąžinės - argumentas. Ir verčia 
būtinai grįžt j Lietuvą, būtinai.

Mat, lankantis tenai tik keliolika die
nų, nevienas norėjo įduoti nuvežti gimi- 
nėms-artimiesiems Brazilijoj dovanų: 
vieną ar kitą knygą, juostą, lietuviškos 
trauktinės - "Nemuno vandens" ir kit
ko

Viena tautietė jgrūdo ir ryšulėlį džio
vintų grybų nuvežti Kalėdoms į Sanpau- 
lą. Ir lapių ką su telefono numeriu - pra
nešimui. Parvažiavus nereikėjo nei tele-

. . '.*W 1 .•.... * 4...................<
♦ Šiaudaibe lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos. "
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KNYGOS IŠ LIETUVOS: KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
MIELI TAUTIEČIAI

"Vyturio" leidykla siūlo Jums, Jūsų vaikams ir vaikaičiams geriausias pasta
rųjų metų savo knygas. Jas galite užsisakyti pasiuntę čekius: "Vyturys", Baden- 
Würtembergische Bank AG, Filiale Hechingen, Bankleitzaht 64120030, Giro- 
konto 1274640000 ir pranešę apie tai "Vyturiui" (232600 Lietuva, Vilnius, 
Algirdo 31) laišku už kokias knygas pasiuntėte.
GYVASIS VANDUO. 389 psl. 234 spalv. ii. Kietas viršelis. 1990. Kaina su per

siuntimu $ 18.
Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos su nuostabiomis Irenos Žviliuvienės 
234 iliustracijomis. Puiki dovana vaikams bet kokia proga.

NEMUNO ŠALIES PASAKOS. 372 psl. 178 ii. Kietas virėslis.’ Kaina su per
siuntimu $ 15.
Su naujomis Algirdo Steponavičiaus iliustracijomis pakartotinai išleistas P. 
Cvirkos perkurtų lietuviškų pasakų rinkinys. Pripažinta gražiausia Lietuvoje 
pastarųjų metų knyga.

Danutė Čiurlonytė. KIŠKIS PIS KIS BALTASIS BAJORAS. 41 psl. Knyga su 
persiuntimu $ 3.
Linksma pasakaitė minkštais viršeliais su 10 D. Tarabidienės iliustracijų. Gera 
dovana Šv. Velykų proga.

KAS MIŠKE, KAS ŠILE. 171 psl. Kietas viršelis. 1990. Kaina su persiuntimu $8. 
Gražiai Nijolės Šaltenytės iliustruotos lietuvių liaudės pasakos apie našteitę.

LIETUVIŠKOS PASAKOS 286 psl. 49 ii. Kietas viršelis. 1989. Kaina su persiun
timu $ 10/
Pasakos iš Jono Basanavičiaus rinkinių. Dailininkas Vytautas Valius.

AMŽINO (ŠALO ŽEMĖJE. 303 psl. Kietas viršelis. 1989. Kaina su persiuntimu 
$ 9.
Plačiai išgarsėjusi pirmoji Lietuvoje išleista Sibiro tremtinių prisiminimų kny
ga. Iliustruota dokumentinėmis nuotraukomis.

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA. 446 psl. Kietas viršelis. 
1990. Kaina su persiuntimu $ 14.
Ši knyga Lietuvooje svarbi kaip padedanti atkurti tautinę mokyklą, ji gali bū
ti naudinga ir išeivijos jaunajai kartai. Tai pakartotinis 100 tūkstegz. tiražu 
1987 t r». Chicagoje išleistos knygos leidimas, papildytas naujomis iliustracijo
mis, žemė'apiais.

Ričardas Skeris. KĄ ŽMONĖS DIRBA VISĄ DIENĄ. 94 psl. Kietas viršelis. 
1990. Kaina su persiuntimu $ 6.
Amerikiečių autoriais paveikslėlių knyga tik pramokusiems skaityti vaikams. 
Tinka mokyti išeivijos atžalas lietuvių kalbos, nes yra daugybė kasdienybėje 
sutinkamų daiktų piešinių ir pavadinimų, darbų aprašymų.

tonuoti — susitikom Zeiinoj ant švento
riaus. Pasakiau gavęs ryšulėlį — ir net 
įteikiau telefono numerį. Bet... o kur 
grybai? Kraustantis, rūpinantis apie rei
kalingus persėdimus (Maskvoj, Romoj, 
Fraskaty, Lisabonoj, Rijuj), iš dviejų 
tarbų darant vieną, ar kaip kitaip, ma
tyt — ėmė ir kažkur pasimetė. Ir parva
žiavau... tik su raščiuku. Tad dabar, kai- 
tik sutinku, Zeiinoj ar kur kitur, girdžiu 
vis tą patį klausimą: O kur mano grybai?

Ir taip graužia sąžinę, kad, manau, 
nei tas "Nemuno vanduo" negalėtų nu
plauti ar numalšinti (nors lig šiol dar ne

bandžiau).
Tad nusprendžiau: Turiu būtinai 

grįžt j Lietuvą. Grybaut. Nors dėl sąži
nės ramybės.

Pr. Gavėnas
UŽSIMOKĖJO ML-VA

Antanas M AD AST AVI ČIUS 5.000,00 
João MINKAUSKAS 2.500,00 
Adelė GUDLIAUSKIENÉ 4.000,00 
Vladas JURGUTIS 5.000,00

ŠALPOS RATELIUI AUKOJO
Aldona Valavičiūtė.......... Cr.4.000,00
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MUSŲ ŽINIOS
DIEVO KŪNO ŠVENTĖ

Gegužės 30 lieka viena jau iš nedau
gelio savaitės dienomis pasitaikančių 
bažnytinių švenčių — DIEVO KŪNO, 
lotyniškai CORPUS CHRISTI, iškilmė.

Tai dienai São Paulo kardinolas duo
da kelias direktyvas:

- kviečia visus kunigus iškilmingai 
koncelebracijai, kuri įvyks 9 vai. ryto 
Praça da Republica aikštėj, o paskui 
vyks procesija j Praça da Sé ir palaimint 
mas su Švenčiausiuoju;

- todėl tą rytą kitose bažnyčiose ne
turės būti jokių Mišių: kitos Mišios bus 
laikomos po pietų ar vakare;
- tikintieji yra kviečiami dalyvauti 

šioj iškilmingoj koncelebracijoj ir pro
cesijoj.

Tokios koncentracijos tikslas - ne 
tik viešai pagerbti Švč. Sakramentą, bet 
ir išreikšti SÃO PAULO BAŽNYČIOS 
VIENINGUMĄ.

KARDINOLO JUBILIEJUS
São Paulo arkivyskupija birželio (ju

nho) 30 dieną švę savo arkivyskupo kar
dinolo Paulo Evaristo Arns, AUKSINĮ 
VYSKUPYSTĖS JUBILIEJŲ. Tos die
nos 15 vai. São Paulo katedroj bus jubi
liejinės Mišios, kurias koncelebruoti 
yra kviečiami ir lietuviai kunigai.

Halina Didžiulytė Mošinskienė

IŠ ATSIMINIMŲ KRAITELIO
GEGUŽĖS l-ji. - "Viso pasaulio pro

letariatui, darbininkams pagerbti". Mu
myse, Brazilijoje, saulutė šviečia, jauni
mo balsai veržiasi pro pravirus langus, 
laisva diena nuo darbo valandų, monen- 
tas atsigaivinti šeimoje prie bendro stalo 
visiems...

Mano atsiminimai siekia praeitį, labai 
tolimą, bet labai ryškiai išlikusią. 1941- 
ji metai. Kaunas ruošiasi "gegužės Pirmą
ja!". Tuo metu buvau Kauno Vl-sios 
gimnazijos, Šančiuose, mokytoja. Kaip 
klasės auklėtoja turėjau atvykti laiku ir 
paruošti savo mokines iškilmingai eise
nai. Turėjau patikrinti ar visos mokinės 
atvyko. Diena buvo niūriai apsiniaukusi, 
šalta ir nejauki. Mergytės savo kukliuose 
apsiaustėliuose rykiavosi j eiles. Joms 
įduodama į rankas ant raudono pagalio 
RAUDONOS žvaigždės.

Surikiavusi ir patikrinusi pavardes, ra
dau visas susirinkusias; įteikiau direkto-n 
riui sąrašą, pMi paprašiau specleidirno 
nedalyvauti tose iškilmėse, nes turėjau 
naujagimį namuose, kuria maitinimas 
priklausė nuo manęs.

Palydėjusi išeinančius j iškilmingą 
ŽYGĮ", pati grįžau į namus. Bet kai vi
sos iškilmės baigėsi ten kažkur Kauno 
stadijone, sekančią dieną mano pačios 
auklėtinės man pasakojo visų tų iškilmių 
eigą. "Mes praėjome tyliai be jokio riks
mo ir sveikinimo pro tribūną. Lietus li
jo, musų žvaigždės ir pagaliau raudonai 
nudažė musų rankas ir ?^et apsiaustų 
rankogalius. Draugių veidai irgi turėjo 
brūkšnius ant skruostų, lyg kokių paja
cų... Sušalome, buvome alkanos... Ko
dėl, ponia mokytoja, mums reikalinga 
tokia panieka? Ką galėjau atsakyt?

— Mes turime prisitaikyti ir laikytis 
disciplinos musų direktoriams. Čia paju
to jaunimas pirmą kartą, ką reiškia 
"naujos KOMUNISTINĖS santvarkos 
disciplina" — ji buvo visiškai joms sveti
ma. Ne vien mano darbininkų šeimų ap
linkoje, bet visos Lietuvos mokslo įstai
gose šeimose "naujoji santvarka" išblėso 
ir pačių "idealistų" prošvaistėse.

Ypatingai, kai po tos "GEGUŽĖS 
PIRMOSIOS", Birželio mėn. 14 d. pra
dėti buvo trėmimai šeimų j nežinią, ne
žinia už ką ir kodėl. Ko verti tie musų 
tariami didvyriai poetai, "rašytojai", pa
čios tautos sūnūs garbinę Stalino Saulę, 
aukoją savo tautą ant "KOMUNISTI
NIO DIEVO" - MOLOCHO kruvino

SIBIRE:
Tiubylio mokiniai su mokytoju A. Pinkausku. Iš D. Slekyiės-Skakauskienės
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77 TUMKUS & TUNCKUS
MATERIAIS PARA CONSTRUCÃO

SISTEMA AUTO SERVIÇOMAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.
SÁO PAULO - AV.DO ORATORIO. 3.330 - PARQUE SÃO LUCAS FONE. 271-^3222^ __ 
SANTO ANDRĖ - R. ORATÓRK), 4.906 - JARDIM ANA MARIA - FONE: 716-3199/415-0800 
SANTO ANDRÉ - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063

altoriaus? - Ko verti visi tie, kurie — 
*15egėdiškais priekaištais" pasitikę žmo

nių antplūdį - savų tautiečių, kurie pa
likę viską — brangiausi turtą, TĖVYNĘ
- buvo aštriausiai vadinami "fašistais?
— o pačių giminės baigė savo gyvenimo 
kančią tremtyje "ledinio Sibiro pakran
tėse"...

50, metų šiemet sukanka nuo Lietu
vos pavergimo. Kas ją myli ir dar turi 
nors kiek žmogiško sentimento, Gėgu- 
žės mėnuo yra pats gražiausias TĖVY
NĖS gamtoje. Susimąstykime savo kas
dienybėje. Prisiminkime savo maldose 
į Dievo Motinos Aušros Vartų, Šiluvos 
ir naujų apraiškų, kaip Fatimoje ar Med 
jugorje savo tautiečius ir jų likimą. Ne
būkime išdidūs ir svetimiems — nes visi 
esam ir liekame tik Apvaizdos skirta 
iždą likimo delne dulkelių gausa.

Tautą turi jungti ne privatus nuopel 
nai, bet bendras troškimas LAISVĖS ii 
GERBŪVIO LIETUVAI, tautos ištiki 
maš audringos politikos vėtrungėje.

TRUMPAI IŠ VISUR

Latvijoje yra 150 parapijų, 100 kuni
gų ir 103 klierikų. Katalikų yra 20%, 
Įįųtąfpnų 35%, stačiatikių 45%

Sujungtoje Vokietijoje dabar yra 
apie 28 milijonai evangelikų ir apie 27' 
milijonai katalikų.

Estijoje, kaip praneša vysk. P. Balta
kis, yra 10.000 katalikų. Veikia dvi pa
rapijos: Taline ir Tartu.
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MOŠŲ ŽINIOS
XI ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS

Turėjome V. Zeiinoj du savaitgalius, 
balandžio 13-14 ir 20-21 dieną, visų 
linksmai laukiamą Sv. Juozapo kermo
šių.

Iš viso devyni barakai, kurių vienas 
lietuvių, visi vienoje gatvėje.

Daug darbo rengėjams stengiantis 
viską parūpinti. Dirbo apie 200 žmonių.

Barakus mums pastatė alaus kompa
nija, bet uždengti, tai mūsų darbas.

Atvežti pečiukus, stalus ir frizerį at
vežti sunkias bačkas alaus ir išvežti at
gal.

Prie to darbo prisidėjo (kaip kasmet); 
João Vicentini, V. Zizas, A. Puodžiūnas, 
V. Tatarūnas, V. Bacevičius, P. Bareišis, 
Feliksas Andrušaitis, Audris Tatarūnas 
ir Gervetauskas.

MUSU LIETUVA 7

lio darbo, nuoširdžiai dėkojame.
Kun. J. Šeškevičius atlaikė Padėkos 

Mišias už visus kurie dirbo dėl kermo
šiaus, o mes visi parapijiečiai dėkojame 
klebonui už visų metų patarnavimą.

Čia nuoširdi padėka; Sąjungai, kuri 
mums paaukojo Cr G. 15.000,00, Vito- 
rui Dzigan už maišą bulvių (apie 
10.000), kun. J. Šeškevičius padovano
jo visą Smetoną dėl virtinių.

Tatarūnams V. ir Aagelinai už visus 
sunaudotus Kopūstus.

Dar kartą visiems širdingas ačiū.
Laukiam visų kitais metais.
Lietuviško barako koordinatorės: 

Helena ir João Vicentini 
Angelina D. Tatarūnienė 
Anna Dirsytė Coralon.

Paskolino freezerius už Ką jiems dėko 
jame;
Aldona Lipski 
Rose Jakaitis

MUSŲ MIRUSIEJI
PETRAS NARSUTIS 

mirė gegužės 12 dieną po trumpos ligos. 
Prieš du metus buvo netekęs žmonos 
Onos, o pernai vasario mėnesį mirė sū
nus Vytautas.

Velionis buvo gimęs Rokiškio apskr 
prieš maždaug 85 metus. Brazilijon atvy 
ko 1927 m. ir ilgą laiką gyveno V. Želi 
noj. Buvo Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
narys ir Kelis metus jos pirmininkas. Pas
kutinius 20 metų gyveno Santos mieste.

Nuliūdę liko duktė Birutė Šliktienė, 
žentas Aloyzas Šlikta, marti Stasė, anū
kai Regina, Ricardo, Roberto Šliktai ir 
Nancy, Vito, Carlos Narbučiai bei 6 pro- 
anūkai.

7-tos dienos mišios bus gegužės 20 
‘ dieną, 19:30 vai. Šv. Juozapo bažnyčio

je, V. Zeiinoj.

MŪSŲ LIGONIAI
Nuošaliai atrodo labai lengva (Kai vis

kas gatava): parduoti ir viskas.
Bet ir tas, per visą dieną, nukamuoja 

žmones. Daugiausia iš mūs, susaugusieji. 
Mažai turime jaunimo (prie darbo), bet 
jais džiagiamės: Adilsonas Puodžiūnas, 
Anastácia Idytė, Ana Maria ir A. P. Ta- 
Tarūnaitė.

Viskas iš anksto reikia paruošti. Virti
nius darome per visą mėnesį ir dedame 
į freezerius, (apie 10.000), tai yra šim-' 
tas kilogramų miltų, krupniko, 110 lit
rų. Kopūstus su dešrelėmis paruošia 
A. D. Tatarūnienė.

Nuo pat pirmo kermošiaus p. Ona Za- 
lubienė mums pagamina skanią košei ie
ną; kugelius Severa Petrokaitė ir Izabele 
Seliokienė. Silkes (apie 150 kg.) Paula •
Jakaitienė, su mūsų visų pagalba.

Rutė Gervetauskienė su drauge Adele 
prikepė krustų.

Prisidėjo prie viso darbo: Nina Butke
vičius, Severa Petrokaitė, A. Gonęaslves, 
A. Popic, Maria Mačiulaitis, R. Gerve
tauskienė. A. D. Tatarūnienė, Olga ir S. __ ___ _  ____ _ _____ _
Pilipavičienė, E. Zizienė, Helena Mendo.

Turėjome kopūstų ir raugytų agurkų, 
tortų ir saldumynų.

Papuošimus padėjo daryti A.P. Tata- 
runaitė, Ana Maria ir M. Vinkšnaitienė.

Viso barako koordenatorė: Helena 
Vicentini. Dar prie patarnavimo: Sonia
Karanauskas, M. Stasiulionis. Prie kavos: 
Bacevičiai.

Visiems, kurie prisidėjo prie to dide-
■■W.-W UHĮl H ■■■!!.ii.?,............ I. .. .................. ..........n,-m-,

Už LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
XJOÍWIAI TIEK DAUG KOVOJO IR . 
fcENTgJO. DABAR LlETUVIŠIKA KNY
GASjOtfilRQULKA KIOSKU LENTYNO 
SE.IOMAMA KOL KAS JĄ NUPIRKSj

Aldona Balionyté Gonçalves 
Irene Modna.

BIRŽELIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.
04 — Julia Ąžuolas
04 Vytautas Juozas Bacevičius 
09 - • Dr. Victor Pc-dro Saulytis 
10 — Francisco Nelson Satkūnas
10 - Jorge Jakatanvisky
11 — Albertas FVIagila
12 - Encarnação Vicente Bumblis
15 — Jonas Paulo de Oliveira Silickas
19 - Elenice Pupelis Durazzj
20 — Česlava Boguslauskas
21 - Francesca Ragone Žvingila
21 — Alfonsas Misevičius
23 - Andrius Victor Valavičius
23 - Jonas Bratkauskis
26 - Adėlia Butvinskis
30 - Birute Pranciška Gervetauskas

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba

EXCURSÕES 
VILNIUS 91

PETRONĖLĖ VOSYLIENÉ, kun.
Juozo Šeškevičiaus 90 metų amžiaus glo 
bojama senutė, gegužės 3 d. buvo nu
vežta į João XXIII ligoninę, kur jai bu
vo padaryta vidurių operacija. Daktarai 
nedavė jokios vilties, bet, kaip dabar at
rodo, ji gerėja. Visų nustebimui, po ke
lių dienų ji vėl bus namie.

Kalbant apie devyniasdešimtmečius, 
mes čia kolonijoj jų turime ir daugiau. 
Guaianazej gyvena VYTAUTAS ČA- 
MARKA, kuriam gruodžio mėnesį suėjo 
90 metų. Šiuo vienišu tautiečiu rūpinasi 
kun. Juozas.

Nors pavėluotai, sveikiname V. Ča- 
marką sulaukusio tokio gražaus amžiaus.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Povilas DAUNORAS Cr.2.500,00 
Adele SIMANAVIČIENĖCr.5.000,00 
Marijona SAKALAUSKAS 2.000,00
Elena PUPELIS Cr.5.000,00 
Jonas JAKATANVISKY Cr.2.500,00 
Motiejus BALTRUMIS Cr.10.000,00

’A

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 91" 
AGORA EM 1991 AOS 25 DE JULHO rumo a LITUÂNIA 

para passear e na mesma ocasião visitar os parentes.

Informações: CETEMAR — Turismo e Passagens Ltda.
Rua 7 de abril, 342, 9o andar.
Fone: Dr. Vignola: 258-5955 Jv H

Aleksandras Boguslauskas 241-2831
■' f ■ - - . - i u J :
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GEDULINGASIS 50-M E T I S
Lietuvos išvežtųjų, tremtinių,Ranki- > 

nių, o tuo pačiu ir NEMARIOS LIETU
VOS ištvermės 50-mečio minėjimas ir 
Brazilijoj negali tenkintis tik viena diena. 
Ir ne tik vienoj vietoj. Ir ne tik vien litur
ginėm pamaldom. Tad pradeda reikštis 
(nors lietuvių Kolonija ir neturi vieno 
bei vieningo veiklos kalendoriaus), keli 
to minėjimo punktai:

I. Birželio (junho) 9, sekmadienį, 
10 vai.

PAMALDOSSÃO PAULO 
KATEDROJ.

Jose kviečiami dalyvauti visi São Pau - 
lo lietuviai su visu galimu iškilmingumu 

su giesmėm, vėliavom, tautiniais rū
bais.

Turim parodyti - patys sau ir kitiem 
, kad Lietuva, ir po 50 metų sovietinės 

vergijos, yra gyva; ir ne tik gyva, o ir gy
vybės bei prisikėlimo šauklys daugeliui 
kitų tautų, su laisvai ir sąmoningai plėvė 
suojančia demokratijos vėliava.

Pamaldose numatyta įvairių tautų 
atstovų dalyvavimas su savo vėliavomis 
bei tautiniais rūbais.

II. Birželio 5, trečiadienį, 12,30 vai.:
GEDULINGOJO BIRŽELIO PRI-

MINIMAS São Paulo Istorijos akademi
kų ir Tautinio Brazilų VėliavneškpOrdi- 
no susirinkimas-pietuose, augščiausiam 
dangoraižy, São Paulo, Terraço Italia. 
Kalbės akademijos pirmininkas, istori
kas Manoel Rodrigues Ferreira.

III. Birželio 12, antradienį, 16,30 vai.: 
civilinis GEDULINGOJO BIRŽELIO

MINĖJIMAS São Paulo miesto centre, 
Instituto Histórico, Rua Benjamim 
Constant, 158, patalpose. Jį ruošia pats 
Centro Estudos Historicos Institutas. 
Oficialus oratorius numatytas Dr. Paulo 
Zingg, São Paulo Valstijos Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas.

IV. Birželio 23, sekmadienį:
SVENTKELIONÉ Į APARECIDĄ.
Aparecida — didžiausia pasauly Mari

jos šventovė; o joje ir Iietuvišlas kryžius 
su Lietuvos kankinių priminimu (ko jo
kia kita tauta tenai neturi). Tenai lietu
vių laukia arkivysk. Dom Geraldo, Apa
recidos radijo generalinis direktorius pe. 
João Climaco Cabral, šventovės kunigai 
tėvai redemptoristai ir, kas svarbiausia, 
Aparecidos Dievo Motina.

Jei kada nors vykom (ar nevykom) į 
Aparecidą, tai šiemet ten turim vykti
su ypatingu uolumu. Ir turim daug ką

.............. .......... ---------------------------------

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
CELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Šio "ML" numerio 
GARBES LEIDĖJAS

10 VAL. SÃO PAULO KATEDROJ - PRAÇA DA SÉ 
Celebruos Centro Rajono Vyskupas Dom Antonio GASPAR

VISI ESAME KVIEČIAMI DALYVAUTI
Mums yra 50 metų kankintos Lietuvos gyvastingumo minėjimas

Gi brazilams "DIA DE ORAÇÃO PELA LITUÂNIA"

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJA 
švęsdama 50 metų brolijos įkūrimo jubiliejų

Sveikiname Šv. Juozapo Vyrų Broliją atsiekusią 
auksinį veikimo jubiliejų, linkime dar ilgai dirbti Baž
nyčiai ir Tėvynei bei dėkojame už paramą mūsų spaidai

Redakcija ir Administracija

vs L..

pasakyti Dievo Motinai, ir daug ką pa- Landsbergiui, Bushui ir, kodėl ne? , pa
reikšti ir pasauliui. čiam Gorbačiovui. Ir SPAUDAI bei RA

Jei toks Popiežius turi ir laiko, ir 
negaili pinigo, ir nebijo kelionės vargo 
ir visokių pavojų — ir keliauja į Fatimą, 
Portugaliją, viešai išreikšti padėką Die
vo Motinai už savo, asmenišką, gyvybę 
ir sveikatą, - tai ar mums būtų “persun
kti" nuvykti j mums netolimą Apareci
dą ir viešai pareikšti Dangiškajai Mamy
tei savo džiaugsmą, kad ta mažytė mūšy 
Lietuva, penkiasdešimt metų slopinta 
ir kankinta, ne tik kad išliko gyva, o ir 
iškilo visų tautų akivaizdoj aukščiau ne
gu bet kada, ir pasakyti ovc. Dievo Mo
tinai, kad mes tikim, ir žinom,jog "Lie
tuva yra Marijos žemė". Tad ir esam pil
nai įsitikinę, kad Marija savo žemę tvir
tai saugos ir globos. Šventkelionė j Apa
recidą nėra paprastas savo asmeniško 
pamaldumo gestas, o bendras mūsų • 
kaip lietuvių tautos — tikėjimo ir pasiti
kėjimo pareiškimas.

Popiežiaus "svajonėse" kelionės j Je
ruzalę, Libaną, Kiniją... O kada j Lietu
vą? . Taip, Popiežius "svajoja" ir apie 
Lietuvą — vos tik ji bus laisva ir Lietu* 
vos valdžia turės teisę jį pakviesti. Tad 
itin stiprus ir reikšmingas šios šventke- 
lionės j Aparecidą tikslas: viešai pasaky
ti Dievo Motinai — ir pasauliui - kad 
mes trokštame LAISVOS, NE
PRIKLAUSOMOS LIETU
VOS.

O iš Aparecidos reikšim šj savo troš
kimą laiškais: pačiam Popiežiui, Vyt.

DIJO BANGOMIS pasauliui.
V. Tikimasi, kad dar birželio mėnesį 

išeis portugališkai leidinys-biografija 
Lietuvos kankinio arkivysk. TEOFI- 
LIAUS MATULIONIO, kurio kanoniza
cijos byla užvesta Romoje. Tai lyg išraiš
ka ir simbolis tikrai ištvermingos lietu
vių tautos, "ištikimos Kristui ir Bažny
čiai" (Pop. Jonas Paulius Ii).

Laukiama ir tikimasi, ir daugiau pasi
reiškimų. Ir įvairiose Brazilijos vietovė-, 
se — tarp lietuvių ir kitataučių. Juk bir
želio 14 (ar jai .artima diena) ir brazilams 
yra "Dia de Oração pela Lituânia". Ta
tai yra oficialiai pažymėta CNBB litur
giniam kalendoriuj, kuris eina į visas 
244 brazilų vyskupijas (su 382 vysku; • 
pais), į 6964 parapijas (13.220 kunigų), 
2.278 vėnuoliams-broliams, 38.789 se
selėm (su 4.113 vyrų ir 5.926 moterų 
vienuolynais) čiame milžiniškam 140 
milijonų g/ventojų krašte, p q 

DĖMESĮ O!
PARTICIPE DO GRUPO DE

DANÇAS FOLCLÓRICO 
"NEMUNAS"

SE TIVER MAIS DE 17 ANOS.
LIGUE PARA SILVIA FONE =914-7769.

AULAS
PORTUGUÊS - INGLÊS - LITUANO 

Tradução e versão — 272-1489.
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