
VISA GAIVINANTIS PRISIKĖLIMAS M -«"«r»
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. SS* ’ mt Tb J
Jo čia nėra. jis prisikėlė” 

(buk 24,6)

Koks džiaugsmas evange
listams rašyti ir Bažnyčiai 
savo liturgijoje pakartoti, vi
sa gaivinantį; Kristaus prisi
kėlimo įvykį. Pirmiausia visi 
evangelistai pabrėžia prisikė- 
limo dieną ir laiką. Šv. Ma
tas (28,1) rašo: . “Praėjus su- ■■ 
batai, kai aušo pirmoji savai- 
tės diena”, Šv. Morkus (16, i ■: 
1) sako: “Prisikėlė iš numi
rusiųjų anksti pirmąją savai- ji 
tės dieną”. Šv. Lukas (24,1)^^ 
sako, kad Kristus prisikėlė 
“pirmą savaitės dieną labai //ÍT 
anksti”. Pagaliau ir šv. Jo-j 
nas, kuris nemėgsta kartoti 
ką kiti rašė, čia su jais su-j 
taria, sakydamas, jog Kristus" 
kėlėsi “pirmąją savaitės die-;

Atžymėję prisikėlimo laiką," 
evangelistai toliau aprašo pri
sikėlusio Jėzau apsireiški- 
- mus Magdalenai, Apaštalams, 
..Tomui ir į Emaus miestelį1 
einantiems mokiniams, kurie jf 
jį atpažino iš duonos lau- į 
žymo. Sekdama e vangelis- È 
tais, Bažnyčia visas jų 
rašytas paslaptis įjungė
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lykų meto liturgijom TUVOS SKAITYVOJUS IR VISUS TAUTIEČIUS, LINKĖDAMI
Netrukus prisikėlimo die

na, pirmoji savaitės diena,
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sekmadienis, pirmųjų krikš
čionių'gyvenime tapo reikš
mingiausia diena. Pirmąją 
savaitės dieną, anksti rytą, 
tikintieji dalyvaudavo duonos 

' slaužyme, atseit, aukojo Mi
šių auką ir priimdavo Ko
muniją. Sekmadieniais, jau 

. apaštalų laikais, šalia maldos 
ir duonos laužymo buvo mo
koma tikėjimo dalykų. Apie 
tokias religijos pamokas mes 
sužinome iš Apaštalų Darbų 
knygos (20,7): “Mums susi
rinkus pirmą savaitės dieną 
duonos laužyti, Povilas, no-

IR TAPATYBĘ

VLADAS ŠLAITAS

VISAS MANO GYVENIMAS YRA VELYKŲ ŠVENTĖ

Mano pirmoji Velykų šventė buvo labai seniai.
Tai buvo baisiai seniai,
kai faraono dviračiai paskendo Raudonojoje jūroje.
Mano antroji Velykų šventė buvo maždaug prieš du 

tūkstančius metų,
kai Kristus kėlėsi iš numirusiųjų.
O dabar mano visas gyvenimas yra Velykų šventė, 
nes dabar nuolatos gyvenu viltimi prisikelti iš mirusiųjų 

imi kitame pasaulyje,---- ir-susi tikti-su-tav
i ni'eį 
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rėdamas kitą dieną išvykti, 
kalbėjosi su jais . . . iki vi
durnakčio”. Prisikėlimo die
na vadinama “Viešpaties die
na” (Apr. 1,10), kurią apaš
talas Jonas turėjo apreiškimą. 
Senojo Įstatymo subata ir 
šventykla, Kristui prisikėlus, 
nublunka ir pranyksta.

Gaivinantis^ Kristaus pri
sikėlimas, apaštalų ir moki
nių liudijimu yra ir mūsų 
prisikėlimo viltis ir užtikri
nimas. Atrodė, kad Jėzaus 
gyvenimas ir Bažnyčios litur
gija užsiskleidė tamsoje, nu- 
sileidusioje ant Kalvarijos 
mirties valandą ir įsivieš
patavo užantspauduotame ka
pe,1 kuris paslėpė Jėzaus kū
ną, p tačiau šviesa pergalė
jo tamsą. Garbingai prisikė- 
ęs Kristus atnešė šviesą ir 

prisikėlimą visatai. Iki mūsų 
dienų Velykų aušra tebėra 
pasilikusi mūsų gyvenimo ir 
pasaulio istorijoje. Kristaus 
prisikėlimo dėka gimė nau
ja žmonija, kuri nemiršta, ir 
šis atgimimo stebuklas Baž
nyčią, kaip Kristų, daro vi
suomet šviežią ir šiuolaiki
nę. Kiekvienas mūsų žino, 
kad yra laimėjimų, kurie ne
laimingai pasibaigia, nes pri
klauso nuo kūno “galios”, ir 
yra pralaimėjimų, kurie lai
mingai pasibaigia, nes jie 
priklauso nuo TFvasios ga
lios”. Tokie atvejai yra Kris
taus mirtis ir prisikėlimas.

Jėzaus prisikėlimas yra sie
lų orientacijos centras. Vis- , 
kas prisikėlimu yra sutaikin
ta ir atpirkta. Visas džiaugs
mas, kurį šiame varganam . 
pasauly galime atrasti, gimė 
aną prisikėlimo rytmetį. Jė
zaus prisikėlimas yra sujung-
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tas su pilnutiniu visiems lai
kams žmogiškosios prigim
ties išlaisvinimu iš vergijos. 
Dabar tik reikia valios pri
tarimo, kad blogis būtų nu
galėtas ir kiekvienas tvari
nys apsireikš kaip brolis vi-, 
suotinėje Dievo šeimoje.

Tiesos nuotrupos, išblašky
tos religijose ir žmogaus ap
sireiškimuose, pačios gyveni
mo ir kultūros vertybės, pri
sikėlusio Kristaus kūne, ap
valytos nuo sužalojimų, gali, 
kada norima, kada su tikė
jimu suderinama, būti ap
vilkto s~ne mirtingumu’

Mirtis, gilioje savo sam
pratoje, yra ne kas kitas, 
kaip perėjimas, perėjimas per 
vargus, persekiojimus, ban
dymą, kraujo kančias ir dva
sios agoniją. Tai patvirtino 
ir prisikėlęs Jėzus, kalbėda
mas į Emaus einantiems mo
kiniams: “Argi nereikėjo, kad 
Kristus taip kentėtų ir taip 
įeitų į savo garbę” (Luk. 
24,26). Bažnyčia, žinodama 
šią tikrovę, saugo ir teikia 
didžiausią žmogišką ir krikš
čionišką viltį, nes prisikėli
mas patvirtina tai ką Vieš
pats mokė.

Jėzaus atsisveikinimo kal
boje apaštalai, kaip kunigai, 
nuo Vakarieninės iki Kalvari
jos pavedami Šv. Dvasiai, 
kaip advokatui, stiprintojui, 
patarėjui ir gynėjui. Per Sek
mines jų investitūra, įvilk- 
tuvės bus sėkmingai užbaig-
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tos. Bažnyčios istorija atžy
mės “Tiesos ir Šventumo 
Dvasios” veikimą Bažnyčio
je, kuri nors nematoma ir 
pasislėpusi nuo pasaulio, ta
čiau pažįstama apaštalų ir jų 
įpėdinių. Prisikėlusio Kris
taus atsiųsta Šv. Dvasia la
vins naujatikius, pripildys 
Bažnyčią šviesos ir energi
jos ir suteiks neįveikiamos 
paspirties pavojuose. Taip 
prisikėlęs Kristus, tarpinin
kaujant Šv. Dvasiai, patrauk
damas žmonių širdis ir pro
tus, sujungs savo tikinčiuo
sius į bendruomenę, kuri va
dinsis Bažnyčia, kurios už
davinys bus skelbti ir pa
švęsti sielas.

Pats Kristus po prisikėli
mo apaštalams duoda pačius 
svarbiausius pamokinimus 
ir primena tuos, kuriuos mo
kė prieš mirtį. Dabar apaš
talai viską mato aiškesnėje 
šviesoje, viską geriau supran
ta ir atsimena. Jis suramina 
juos Vakarieninėje, aplanko, 
kaip seniau, žvejojančius Ti- 
beriados ežere. Abejojančiam 
jo prisikėlimu Tomui parodo 
savo žaizdų vietas. Apašta
lams suteikia galią atleisti 
nuodėmes ir siunčia Juos 
skelbti Evangelijos visam 
sutvėrimui. Petrą paskiria 
Bažnyčios galva ir pažadėjęs 
atsiųsti Šv. Dvasią, visiems 
matant, įžengia į dangų.

‘"Nesibijokite! Tas, kurio 
ieškote, Jėzus, prikryžiuota- 
sis, nėra čia. Jis prisikėlė,

Taigi, negalime Jėzaus ieš
koti Tarp mirusiųjų. Jis yra 
gyvas, gyvas savo Bažnyčio
je? gyvas mumyse. Jis mus 
'visus prikels iš mirties pas
kutiniąją dieną.

Lietuviškos spaudos rėmėjai 
YRĄ SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

2



AiR. 12(2047) 1988.111.31 MUSŲ LIETUVA

EUROPOS TARYBA PASMERKIA
SOVIETŲ SĄJUNGOS PABALTIJO 
VALSTYBIŲ ANEKSIJĄ.

S. m. sausio 28 d. 6 vai. vakare, Euro
pos Tarybos parlamentarinėje sesijoje, 
Štrasburge, buvo pradėta svarstyti Pabal
tijo kraštus liečiančią rezoliuciją. Jos išva
doje sakoma, kad Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybės buvo Sovietu Sąjungos ne
teisėtai aneksuotos; kad reikia nuolatos 
atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį j šią te
beegzistuojančią problemą, ir kad Pabalti
jo klausimas turi būti viena pagrindinių 
tarptautinio dialogo temų, ypač tarp dvie
jų didžiųjų galybių — Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Sovfetų.Sąįungos. Rezoliucija 
kviečia Europos Tarybos narius kelti Pa
baltijo klausimą Vienoje vykstančioje Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijoje, kurios antroji sesija prasidėjo 
sausio mėnsio pabaigoje ir tęsis iki balan
džio 11 dienos.

Parlamentariniuose debatuose kalbėjo 
penkiolika atstovų. Išskyrus Ispanijos so
cialistą Miguel Martinez, visi pasisakė už 
rezoliuciją. Martine^ paklausė, ar verta 
kalbėti už nebeegzistuojančias valstybes; 
jam atrodė, kad pokarinė Europos tvarka 
yra realus faktas ir kad sienų pakeitimo 
klausimas - o Pabaltijo kraštų sverenite- 
to atstatymas butų susijęs su sienų pakei
timu - vestų atgal j šaltojo karo laikus. 
Jam atsakė daugelis kitų kraštų atstovų, 
įskaitant socialistus ir socialdemokratus. 
Jie tvirtino, kad laiko bėgyje neteisėtu
mas nepavirsta teisėtumu. Taip pat pa
brėžta, kad Helsinkio susitarimai pasisa
ko už taikingą sienų pakeitimą. Be to, 
tuose susitarimuose Sovietų Sąjunga pri
pažino tautų teisę laisvai apsispręsti. Tai 
reiškia, kad Pabaltijo kraštų atžvilgiu So
vietų Sąjungai tebereikia įgyvendinti jos 
jau pasirašytas sutartis ir vienas svarbus 
įtampos Europoje židinys būtų pašalintas. 
Primindamas Sovietų Sąjungai kad jai
reikia įvykdyti jos duotus pažadus, laisva- Europos Taryba buvo įsteigta 1949-ais 
sis pasaulis nekursto šaltojo karo, bet vyk- metais. Jai priklauso dvidešimt viena Eu-

šitą punktą ir pareikštų, jog ši sutartis ne- je sesijoje dalyvavo visų šių valstybių 
bėgaiioja. Švedijos atstovė, socialdemokra- atstovai.
tė ponia Huglas pareiškė, kad jau Europos 
padalinimas yra tragedija kurioje Pabalti
jo valstybių likimas vaidina ypatingai šiur
pu vaidmenį. Ji paragino Pabaltijo klausi
mą kelti ir Vienos ESB Konferencijoje bei 
Jungtinėse Tautose. Britų konservatorių 
partijos atstovas Europos Taryboje, Sir 
Frederic Bennett pabrėžė faktą, kad reda
guojant rezoliuciją ir prie jos prijungtą 
pranešimą apie Pabaltijo tautų dabartinę 
padėtį, tarp visų valstybių ir komisijoje da
lyvaujančių partinių atstovų neiškilo nesu
tarimų — visiems rūpestį kėlė nuolatinis 
žmogaus teisių pažeidinėjimas ir atsisaky
mas pabaltiečiams suteikti tautų apsispren 
dimo teisę. (Sir Bennett taip pat yra Euro
pos Tarybos asamblėjos prezidento pava
duotojas bei politinės komisijos pirminin
kas). Europos Tarybai nepriklausančių Eu- 
rppos valstybių komisijos pirmininkas, šve 
das Hugosson, kurio komisija buvo atsakin 
ga už rezoliuciją, pareiškė, kad šios rezoliu 
cijos redagavimui buvo skirta pakankamai 
laiko ir ji buvo nuodugniai apsvarstyta. Hu 
ggoson taip pat pastebėjo, kad apklausinė
jimo metu komisija buvo pakvietusi ir Be
saulio Pabaltiečių Santalkos atstovą Euro
poje, kuris atsakinėjo į komisijos narių 
klausimas ir taip pat pateikė savo pareiški
mą.

Lygiai 7 vai. 30 min. debatams pasi
baigus, prasidėjo balsavimas. Rezoliuci
ja buvo vienbalsiai priimta. Šis įvykis yra 
ypatingos politinės reikšmės:

a) Sovietų Sąjunga apkaltinama netei
sėta Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksi
ja;

b) Iš Sovietų Sąjungos reikalaujama, 
kad ji bematant įgyvendintų tautų apsis
prendimo teisę Pabaltyje;

c) Europos Tarybą sudarančios valsty
bės yra įpareigotos kelti Pabaltijo klausi
mą Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo konferencijų eigoje, pradedant Viena

Pabaltijo atstovai Štrasburge buvo: 
latvis Gunare Meierovics, estė Nora Mor- 
ley-Fletcher, ir lietuvis — šio pranešimo 
autorius, Algis Klimaitis, kuris atstovavo 
Pasaulio Pabaltiečių Santalką ir Vyriausi 
Lietuvos Išlaivinimo Komitetą.

V LIKAS supažindino JAV delegaciją 
Vienos konferencijoje su Europos Tary
bos priimtos rezoliucijos tekstu.

ELTA

Petras Vaičiūnas

VELYKŲ VARPAI
Suskambo Velykų varpai sidabriniai
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir 

žydrynėj
Ir Kristus ir žemė,tiek skausmo 

iškentę.
Mums atneša linksmą pavasario

šventę.

do savo moralinius įsipareigojimus. Vak. ropos valstybė: Austrija, Belgija, Danija, 
Vokietijos parlamentaras, krikščionis de- Didž.Britanija, Graikija, Islandija, Airija, 
mokratas Klaus Jager, savo kalboje pabfė- Italija, Kipras, Lichtenšteinas, Liuksem- 
žė, kad artėjant Hitlerio-Stfelino pakto burgąs, Malta, Olandija, Norvegija, Por- 
50-ies metų sukakčiai, jis laukia, kad Vak. tugalija, Ispanija, Prancūzija, Švedija, 
Vokietijos vyriausybė oficialiai atšauktų Šveicarija, Turkija ir Vak. Vokietija. Šio-

Suskamba Velykų varpai nenutyla. 
Širdies aleliuja padangėsna kyla. 
Pavakario saulė,pavasario vėjas. . 
Toks giedras,toks žydras dangus 

prablaivėjęs !

Skambėkit, Velykų varpai sidabriniai
Pavasario saulė-širdy ir žydrynėj!

mi ■iiniii i n ti in i uwrwn

C Ora. HELGA HERING A
MÉDICA - GYDYTOJA j 

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.

\ KALBAMA LIETUVIŠKAI )
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KOVA DĖL BALTIJOS JŪROS
Vandens keliai yra labai svarbūs susi

siekimui ir prekybai. Šių kelių nereik 
nei statyti, nei prižiūrėti, jie yra gamtos 
dovana žmonijai. I mažą laivą galima 
pakrauti didelį kiekį įvairių prekių bei 
kitų dalykų.

Nemunas Lietuvai yra pagrindinis 
vandens kelias į jūrą, kurio galas pries’ 
700 metų buvo užtvertas.

Vikingų — normanų ir Hanzos laiko
tarpyje vyko varžybos dėl vyravimo 
Baltijos jūroje, nemažas užmačias turė
jo s’vedai, vokiečiai ir dabar rusai. Balti
jos jūra vilioja galingus kaimynus dėl 
neužs’alančių uostų — dėl įėjimo plačiai 
į* Atlantą.

Vikingai, arba normanai buvo drąsūs 
jūreiviai, kariai ir plėšikai, puldinėdavo 
Vakarų Europos pakraščius. Neliko jų 
pamirštas ir rytinis Baltijos juros pa
kraštys.

Baltų giminės — lietuviai, latviai, kur
šiai, prūsai nuo priešistorinių laikų gyve
no prie Baltijos jūros. Baitų genčių pa
grindinis verslas buvo žemdirbystė ir 
gyvulininkystė bet buvo ir amatininkų. 
Jau pirmaisiais amžiais jie prekiavo su 
Roma bei germanais, vėliau ir su skandi
navais.

Vikingų rašyti šaltiniai bylojo apie 
jų žygius į baltų kraštus. Pagal šaltinių 
spėjama, kad danai 853 m. suruošė žy
gį prieš kuršius, bet buvo sumušti ir pra
rado daug grobio.

Kuršiai savo laivais XI ir XII š. puldi
nėdavo Danijos bei Švedijos pakraščius 
ir grobdavo įvairų jų turtą. Kronikinin
kas A. Bremenietis rašė, kad kuršiai yra 
žiauri gentis — drąsūs ir geri jūreiviai, 
kurių net švedai bijojo. Kuršiai taip pat 
kovėsi jūroje ir su kryžiuočiais, kurie įsi
galėjo Baltijos pajūryje.

Baigėsi vikingų-normanų siautėjimas 
Baltijoje ir XII š. antroje pusėje pradė
jo veržtis Hanzos pirkliai ir vokiečių ri
teriai. Į baltų kraštus išeities uostas bu
vo Liubekas, kuris tapo Hanzos miestų 
sąjungos centru. Pirmiausiai vyko misio
nieriai, o vėliau ir riteriai; kryžiuočiams 
pavyko įsitvirtinti prūsų žemėje, o kala
vijuočių ordinui — Rygoje.

ANGIE

Rua Solon, 773
CEP 01127

GIRCKÜ«I1.TTOA
MODAS

MASCULINA E FEMININA

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

Bom Retiro

1236 m. pralaimėjimas prie Saulės 
paskatino Kalavijuočius - Livonijos or
dinas susijungti, bet čia vis maišėsi Lie
tuva — ryšius palaikyti tarp ordinų sau
suma trukdė žemaičiai. Kad atskirti 
Lietuvą nuo jūros buvo padarytas žings
nis užimant Klaipėdą ir prie Donės 
upės pastatyta pilis. Buvo užgrobta ir 
Palanga. Užėmus Klaipėdą, ordinas su
stabdė prekybą, iš jūros Nemunu į Lie
tuvos vidurio sritis.

Žalgirio mūšis išlaisvino Žemaitiją 
nes Vytauto ir Jogailos vaidų metu, že
maičiai buvo atiduoti ordinui, bet Klai
pėda liko ordino valdžioje.

Ginčai dėl sienų nustatymo tęsėsi ir 
po Žalgirio kautynių. Sekė dar vienas 
kovas su kryžiuočiais 1422m., ir per 
Melno taiką Lietuva atgavo Palangą, 
bet Klaipėda ir toliau liko kryžiuočių 
valdžioje.

Po Vytauto mirties, vykstant karui 
tarp Lenkijos ir ordino, žemaičiai užė
mė Klaipėdą, bet vėl turėjo ordinui ati
duoti. Ir vėl Lietuva be uosto — išėji
mas j jūrą liko tik per seklius Švento
sios ir Palangos uostas.

XVI š. vakarų valstybės norėjo, kad 
Baltija būtų atvira jūra visų'kraštų lai
vams. Švedija ir Rusija norėjo turėti Bal
tijos jūroje uostus, kurie rūpėjo ir Lie
tuvai, ypač Ryga. Livonija sutiko su 
Lietuva sudaryti amžiną sąjungą ir Ry
gos miestas pasekė Livonijos pavyzdžiui. 
Tų sutarčių dėka Lietuva plačiai priėjo 
prie jūros.

Tolimesni švedų užkariavimai kenkė 
Lenkijos ir Rusijos valstybėms ir suda
rius sąjungai prieš švedus įvyko Šiaurės 
karas. Švedų kariuomenė nuniokiojo 
Lietuvą, 1701 m. sunaikino Šventosios 
ir Palangos uostus. Po Paltuvos kauty
nių 1709 m. baigėsi Švedijos vyravimas 
Baltijos jūroje.

Niekas nebeatstatė Šventosios ir Pa
langos uostų, o 1795 m. nebeliko ir Len
kijos — Lietuvos valstybių. Tiktai 1923 
m. sukilimu Klaipėdos sritis buvo pri
jungta prie Lietuvos.

Vyturys

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

— ________________________________ • kJ

PALAIMINGA RAMYBĖ
Žmogus, gyvendamas šiame audringa

me, pilname triukšmo pasaulyje, jaučiau
si tikrai neramus. Jo nervus ir ramybę 
drumsčia ypač miestuose, skardūs auto
mobilių ūžesiai, fabrikų sirenų kaukimai 
ir t,t.

Nuo fizinio triukšmo, be abejonės, 
žmogus dar gali pasitraukti, pasišalinti, 
jei jam gyvenimo aplinkybės leidžia. Iš 
miesto gali persikelti į kaimą, į tolimes
nį užkampį arba ir tame pačiame mieste 
— iš triukšmingos gatvės į ramesnę ir 1.1.

Kiek sunkiau susirasti dvasinę ramy
bę, ypač gyvenant tų žmonių tarpe, su 
kuriais likimo buvo lemta gyventi. O 
žmonės - su žmonėmis visuomet priva
lo gyventi.

Šv. Mišiose, Pakėlimo metu tikintieji 
palenkia galvas ir mušdamiesi į krūtinę 
taria žodžius: “Viešpatie, pasigailėk ma
nęs nusidėjėlio ir duok mano širdžiai ra
mybės“... Tai sritis, liečianti žmogaus 
širdį, o, tuo pačiu, žinoma, ir jo dvasią, 
nes — kai žmogaus širdis rami — ir dva
sia gali ramiai jaustis.

Jei žmogus pats būsi ramus žodžiuose 
ir veiksmuose — teiksi tos ramybės ir ki
tiems. Aistringas žmogus gera piktu paver 
čia ir piktam lengvai patiki. Gi ramus ir 
geras žmogus — viską paverčia geru. Kas 
visada ramus, tas apie kitus blogai negal
voja, gi neramus ir nepatenkintas žmo
gus nė pats neturi ramybės, nė kitam jis 
neduoda.

Trokštame ramybės visur: visam pa
saulyje, savo gyvenamoj aplinkoj, savo
se šeimose. Ramybė, tai tikrai palaimin
tas ir saldus žodis.Ahc, toji palaiminga 
ramybė. Kiek daug už ją norėtųsi pasiū
lyti...

Ach, kokia palaiminga tyla ir ramybė 
gaubdavo šventąją Lietuvos žemelę, ypač 
sekmadienių ir šventadienių metu. Gal 
ne vienas iš mūsų dar prisimenam tokius 
momentus, kada priguldavom galulau
kės beržynėly vasaros atokaitos metu. 
Kokia dieviška ramybė apimdavo mūsų 
jausmus ir sielą. Visur, būdavo, tylu, ra
mu. Nei beržų lapeliai nejudėdavo, o jei
gu ir sušlamėdavo — tyliai, monotoniš
kai, tai, rodos, dar pagelbėdavo akims 
užsimerkti tyliam poilsiui...

Ach toji palaiminga ramybė.
Vyturys

CURSO 
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338
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LIETUVIŠKŲ PAPROČIŲ REIKŠMĖ

Kasmet krikščioniškasis pasaulis išgy
vena du rimties laikotarpius: adventą ir 
gavėnią. Susikaupimas, rimtis ir tų laiko
tarpių prasmingumas ne visose tautose 
vienodai išreiškiamas. Lietuvių tautoje 
tie du laikotarpiai, ypač gavėnia, būda
vo pasninkų, maldų, santūrumo ir tylos 
dienos. Visa tai per šimtmečius tautoje 
taip stipriai įaugo, kad tapo ne vien tik 
religinių potvarkių ar skatinimų vykdy
mu, bet stačiai tautine tradicija. Pvz. ir 
mažiau pamaldūs žmonės tais rimties 
laikotarpiais vengdavo pramogavimų, 
muzikos ar kokio nors žmogų labiau 
blaškančio triukšmo. Ir šv. Velykų lauki
mas, Prisikėlimas, margučiai, Velykų 
stalai ir visaip reiškiamas džiaugsmas bū
davo tarsi savaime suprantami, būtini 
dalykai, perdaug nė nesigilinant į šven
čių esmę. Visa tai rodos rišosi ne vien 
su tikybiniais įsipareigojimais ar tikin
čiųjų nuotaikom, bet žymiai plačiau ir 
visiškai sutartinai. Prisikėlime dalyvau
davo ( yra ir dabar dar taip) gana daug 
tokių žmonių, kurie šiaip jau atokiau lai
kydavosi nuo religinės praktikos.

Tolydžio betgi tos rimties ir susikau
pimo tradicijos ėmė blėsti. Netaip dar 
seniai stebėjomės ir piktinomės, kad, 
pvz, laisvieji vakariečiai gavėnios metu 
šoka, dainuoja ir rengia įvairius pasilinks
minimus. Nedaug kuo dabar besiskiria- 
me ir mes. Ir taip tie rimties ir susikau
pimo laikotarpiai praktiškai pastebimi • 
tik šventovėse. Visur kitur su retesnėm 
išimtim viskas virsta kalendorinėm da
tom ir vardais.

Tradicijos, kokios kilmės jos bebūtų, 
šalia kalbos bus bene pirmaujanti prie
monė tautiniam savitumui išlaikyti. Už
tat labai svarbu, kad gyvenimo slinktis 
jų neužgriautų. Labai svarbu, kad nepa
sidarytume lietuviškai kalbančiais nelie
tuviais. O jau vien tasai paradoksiškas 
neiginys visas kitas išeivijos pastangas 
lengvai paverstų niekais.

Nėra nieko nemoderniško susikaupti, 
išlaikyti rimtį’, melstis, gerbti senolių pa
pročius ir juos pritaikyti savajame gyve
nime. Taipgi nėra duomenų matyti, kad 
puoselėjami papročiai, tęsiamos tradici
jos ar tikybiniai įsipareigojimai su kuo 
nors susikryžiuotų, būtų kam nors nepa 
keliama našta ar nebesusiderintų su gy

MŪSŲ LIETUVA , 5

venimo programa. Anaiptol — įrėmintas 
paveikslas yra gražesnis ir atbaigtas. Ne
ribotų laisvių ieškojimas, savęs centre 
statymas gali tik laikinai ir apgaulingai 
patenkinti žmogų. Negi žmogus tik to 
tėra vertas?

Matydami kaip kituose kraštuose kei
čiasi papročiai ar kitaip kaip išreiškia
mas prieššventinis susikaupimas, gal ir 
derinantis prie naujoviškumo, turėtume 
vis dėlto nepamiršti, kad rimties ir susi
kaupimo išraiška esmės ir turinio negali 
pakeisti, kad sukomercintas ar supramo- 
gintas švenčių laukimas nėra tikrasis tų 
laikotarpių turinys. Jeigu jau ir nebeį
manoma laikytis senesniųjų papročių ir 
tradicijų, reikėtų ieškoti priemonių ir 
būdų, kaip nors kitaip reikšti krikščio
niškąją švenčių laukimo esmę, ir tai ne 
vien šventovėse, bet kasdien ir visur.

Č. Senkevičius

TRUPUTI LINKSMIAU
Labai paprasta
— Ar gali man paaiškinti, ką reiškia 

vedybos?

ALELIUJA

- Žinoma, kad galiu. Tik klausykis. 
Tau truputį apsisuka galva, tu nuperki 
žiedą, tu duodi mergaitei savo pavardę 
Ir po to jau pasijunti, kad jau esi pa
kliuvęs į kilpą, kad esi jau vedęs...

9 DE SERVIÇOS ;
I $ O U Z A. L T D A.S
g Rua Voluntários da Pátria, 1275 |
S Santana • Tal. 290-4899 |
§ _ _ _ - , _________&-

■ gi ....n —■ j—mujiumuiiiihi.iijirnmiMriinrinimnw «■ 'it11111 11 !jl

KOTRYNA GRIGAITYTÈ
Aleliuja nendrei, 
Aleliuja erškėčiui, 
Pražydus gintaro kųpkopb 
Rausvom granatų kekėm ... 
Virpa žvaigždės giesmėmis, 
Kyla bangos, sveikindamos bokštus. 
Aleliuja dulkei 
Lopšy Prisikėlimo!
Pušys, ištieskite delnus, 
Akis atmerkite, lelijos, 
Kryžiaus skersmuo dangų su žeme 

sujungė!
Šypsos debesų dulkės, 
Ašarom išplautos.
Atžala tegul šaknims paliepia 
Nekelti medžio kryžiui — 
Tegu kančia nesikartoja 
Dėl abuojumo atpirktųjų.

Iš lietuvių tautosakos
Senovės chuliganai

Mokinių ekskursija apžiūri muziejaus 
eksponatus. Du berniukai užtrunka prie 
faraono mumijos.

— Žiūrėk, — sako vienas — jis visas 
aptvarstytas.

— Taip, — sako kitas, - matyt, jį smar
kiai sužalojo senovės Egipto chuliganai.
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PASKUTINĖS VAKARIENĖS TAURĖ

Turime daugel įvairių relikvijų. Kai 
kurios yra net iš Kristaus laikų. Vienos 
iš jų yra tikros, o kitos abejotinos. At
rodo, kad turime ir Paskutinės Vakarie
nės kieliką. Apie jo suradimą yra gražių 
legendų pasakojimų.

Poetas Russel parašė gražią šv. Gralio 
poemą. Pagal šią poemą Apvaliojo stalo 
Riteriai, viduramžių karžygiai, daryda
vo labai gražius įžadus: surasti šv. Tau
rę, vartotą paskutinės vakarienės metu.

Taurasis riteris, vardu Launfalis visą 
amžių praleido beieškodamas tos garsios 
Taurės. Jam nesisekė jos surasti nes vie
nas iš jo palydovų buvo nedoras žmogus, gieda Aleliuja. Juk tai išpažinimas tavo 

galios, tavo meilės, tavo rūpinimosi 
mumis.

Velykinė paslaptis yra tai, kad V.Kris
tus, Dievas ir žmogus, kentėjo, mirė ir 
Velykų rytą prisikėlė; paslaptis yra, kad 
mes, tikintieji dalyvaujame tuose velyki
niuose įvykiuose — mirštame ir prisike
liame velykiniais krikšto, atgailos ir Eu
charistijos sakramentais.

Mes visi, pakriksštytieji Kristuje Jėzų 
je, esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi 
krikštu mes esame kartu su juo palaido
ti mirtyje, k..d, kaip Jėzus buvo prikeltas 
iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir 
mes pradėtume gyventi atnaujintą gyve
nimą.

Kaip kiekvieno metinė šventė, taip ir 
šios Velykos kiekvieną prikels mintimis 
ten, kur pasiliko tiek gražiausių pergyve-

13-tų mirties metinių proga(balandžio 4 d.)
; bus atlaikytos balandžio 4 d., pirmadienį, 7 vai. ryto

^šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, V. Zelmoj. 
Kviečiame gimines ir bičiulius dalyvauti.

PRISIKĖLIMO GALIA

Tu prisikėlei ir gyveni V. Jėzau, mu
sų Išganytojau. Tegu visa tvarinija len
kia tau gaivas, tegu tave šlovina, tegu 
tave garbina malda ir darbais, tegu tau

Algirdas ir Kazys BAUŽIAI su šeimom

Šis riteris, vieną saitą kūčių vakarą sėdė
jo prie savo pilies apsimetąs elgeta. Šią 
pilį jis jau senai buvo praradęs ir todėl 
prie jos prašė išmaldos. Ir štai, staigu jis 
išgirdo išmaldos šauksmą iš savo kaimy
no, tokio pat elgetos ir raupais sergan- 
čio-vargšo. Gerasis riteris perlaužė pas
kutinę duonos plutą, pripildė šalto van
dens į savo taurę ir padavė raupsuota
jam. Didi šviesa apgaubė raupsuotąjį ir 
pasigirdo balsas: "Ši taurė yra mano 
paskutinės vakarienės taurė, nes duona, 
kurią tu perlaužei, yra mono kūnas ir 
vanduo, kurį pripylei į taurę yra mano 
kraujas".

Nereikia daug dairytis, kad pamatyti 
Kristų. Jis yra mūsų tarpe. Velykų lai
kotarpyje prisimjnkime Paskutinės Va
karienės Taurę ir paskyrę vargšui savo 
dalį pajusime Kristų savo tarpe.

nimų. Kas gali pamiršti tas gražias pasku
tines didžiosios savaitės dienas, po kurių 
seka Velykų Prisikėlimo rytas. To Di
džiojo Prisikėlimo dvasia ir nuotaikos • 
užplūsta mus, išgyvenant šią didžiąją 
šventę. Drauge su žaviu atbundančiu ry 
tu atbunda tikrasis gyvenimo džiaugs
mas, visos gerosios viltys, tvirtesnis tikę 
jimas tiesos ir gėrio pergalė.

Prisikėlusio Kristaus teikiamas Krikš
tas yra vartai mums, lietuviams, j Dievo 
šviesa pasipuošusią amžinąją Lietuvą.

Aleliuja... Vyturys

Švč. Sakramento įsteigimas. Juan de Juanes

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

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel. 223-2333

KULTŪRINIS KAZĮ- 
M I E R I N I S FONDAS

1985 metų rugpjūčio 25 die
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas - Cr.1.000,000.

Fondo tikslas — KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypa: spaudos, 
mokyklų ir, bendrai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalą sudaru laisvas 
tautiečių bei kitataučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
tik kapitalo uždarbis galės būti 
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.

Fondo administra
vimą s — KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija 
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per; 
leistas panašieis tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.

PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS (RAŠYDAMI JUOS

l KK FONDĄ.
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MUSŲ ŽINIOS
PREMIJUOTAS LIETUVIS 

GYDYTOJAS
Gavom informaciją is "Shirlei Produ

ções" iš São Bernardo do Campo: "Pra
nešame, kad Dr. Antanas Šaulys buvo 
pagerbtas "Imprensa do ABC" garbės 
medaliu, kaip pasižymėjęs gydytojas 
šioj spaudos srity 1987 metais. Sis fak
tas buvo iškeltas São Bernardo do Cam
po Plaza Hotel viešbuty, dalyvaujant 
TV Bandeirantes — 13 kanalo operato
riams. Su "Super Sabado" programos 
trupe, šis įvykis buvo pavadintas "Bal
tojo naktis - Noite do Branco".

KONSTANCIJA RUTKAUSKIENĖ 
po sunkios operacijos mirė S. Cristóvão 
ligoninėj kovo 25 d.

Buvo gimusi 1910 —IV.23 d. Rokiš
kyje. Atvažiavo į Braziliją 1927 metais, 
su tėvais, seserim ir broliu.

Gyveno S. Paulyje. Buvo vedusi su 
Vytautu Rutkausku (miręs 1967 m.j 
su kuriuo visą laiką gyveno V.Beloje.

Prieš pusantrų metų, važiavo 4-tą 
kartą į U.S.A., ten pajautė sveikatos 
problemą ir nutarė grįžti į Braziliją, su
grįžus pas seserėčią po dviejų dienų, 
nuvažiavo pas gydytoją ir iš ten tiesiai 
į S. Cristóvão ligoninę, buvo padaryta

EXCURSÕES "VILNIUS 88
CETEMAR e LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DECRETO N9 25.598,DE 2 3 DE Março DE 1988

Considera integrantes do Parque Lituâ
nia, para efeitos administrativos, os 
logradouros que especifica.

JÂNIO DA SILVA QUADROS, Prefeito do Município de São Pau 
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e
CONSIDERANDO que, para efeitos administrativos — tais co 
mo tributação de imóveis, fiscalização de atividades, 
prestação de serviços públicos e outros — constantemen
te ocorrem dificuldades no tocante ã localização de lo 
gradouros e bairros;
CONSIDERANDO que interessa ao Município e à própria cole 
tividade estabelecer a exata localização das vias e bair 
ros, inclusive no que diz respeito à sua situação nos 
perímetros das Administrações Regionais respectivas; 
CONSIDERANDO, ainda, o desejo expresso da comunidade de 
Vila Zelina, bairro habitado, em sua grande maioria, por 
descendentes de lituanos, e no qual se relevam traços 
marcantes da lituanidade,
DECRETA:

Art. 19 - Para efeitos exclusivamente 
administrativos, os logradouros do bairro conhecido co 
mo Vila Zelina passam a ser considerados como integran 
tes do "Parque Lituânia".

Art. 29 - Este decreto entrará em vi 
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
PREFEITURA. DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 2 3 de Março 
de 1988, 4359 da fundação de São Paulo.
JÂNIO DA SILVA QUADROS, PREFEITO,
CLÁUDIO LEMBO,Secretário dos Negócios Jurídicos 
CARLOS ALBERTO MANHÃES BARRETO,Secretário das_Finanças 
JOÃO APARECIDO DE PAULA,Secretário da Habitação e Desen
volvimento Urbano
VICTOR DAVID,Secretário das Administrações Regionais 
ALEX FREUA NETTO,Secretário dos Negócios Extraordinários 
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de 

Março de 1988.
FRANCISCO BATISTA,Secretário do Governo Municipal

vidurių operacija, kuri kaip gydytojas 
sakė gerai pasisekė, bet susidarė kitos 
problemos su širdimi, plaučiais, kurie 
ją labai kankino. Aprūmta Svč. sakra
mentais, ir nė vaistai neįstengė padėti, 
ir kvovo 25 d. vakare, po didelių kan
čių, užmigo amžinai.

Kastutė kurį laiką priklausė Bendruo
menės chorui.

Buvo pašarvota V. Zelinos šermeni
nėje, 26 d. kun. Pr. Gavėnas atlaikė 
Mišias prie karsto ir lydima giminių, 
draugų ir pažįstamų buvo nuvežta į am
žino poilsio buveinę Ceramikos kapinė
se.

Nuliūdime liko sesuo Maria Mačiulai 
tienė, sesrėčios Cecília ir Elizabete su 
šeimomis, ir daug draugų.

7-tos dienos mišios bus balandžio 
4-tą dieną (sekmadienį) 19 vai. V. Zeli- 
nos bažnyčioje.

PRANEŠAMA
KAD, PAKEITUS VILA ZELINA PA
VADINIMĄ l PARQUE LITU
ÂNIA, VISIŠKAI NEREIKĖS KEIS
TI NEJUDOMOJO TURTO NUOSA
VYBĖS DOKUMENTLĮ (ESCRITURAS 
DOS IMÓVEIS ANTIGOS).
SS

para este ano:
saidas 13 de junho e 11 de julho

R O T E I RO: Finlandia, Estonia, Letônia e Lituania(2 semanas;
Moscoumais Leningrado e

INFORMAÇÕES: CETEMAR - rua 7 de Abril, 342 - 9° and.
Tel. 258-5955 com Dr. Vignola ou 
tel. 241-2831 com Aleksandras Boguslauskas
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSU ŽINIOS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS APEIGOS 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ:
D. Ketvirtadieni (kovo 31): 20 vai. 
D. Penktadieni (balandžio 1): 15 vai. 
D. Šeštadieni (balandžio 2/: 20 vai. 
VELYKOS: įprastą valandą.

VILA ZELINOJ:
VERBŲ SEKMADIENĮ:

Verbų šventinimas ir procesija 11 vai. 
D' KETVIRTADIENĮ:

Mišios 19 va;.
D. PENKTADIENĮ:

Apeigos 15 vai.
D. ŠEŠTADIENĮ:

Pamaldų pradžia 19 vai.
Mišios 19Z3C »

VELYKOS:
Prisikėlimo procesija ir mišios 6 vai. 

ryto.

PRODUKTYVI POPIETĖ
Kovo 29 keli kolonijos veikėjai — 

ANTANAS ŠAULYS, ALEKSANDRAS 
VALAVIČIUS, ALEXANDRE BUMB- 
LIS, JOÃO TATARŪNAS, PETRAS 
BAREIŠIS, PRANAS GAVĖNAS - su
sitarė popietėj, 15 vai., susitikti São Pau
lo Valsčiaus Valdyboj — CAMARA 
MUNICIPAL — tikslu padėkoti Verea- 
doriui JOÃO BRASIL VITA, kuris kar
tu yra ir tos Camara Municipal 1-asis 
Vicepirmininkas, už įdėtas pastangas iš
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gauti V. Zelinos vardo pakeitimą i Par
que Lituânia bei aptarti tinkamą šio įvy
kio paminėjimą. Atsitiktinai tuo pačiu 
metu iš Prefektūros paskambino pats 
Prefektas, Dr. Janio Quadros. Brasil Vi
ta pasinaudojo proga perduoti Prefektui 
lietuvių padėką ir projektą užfiksuoti 
istorini įvykį granito akmeniu prie Lais
vės paminklo Lietuvos Respublikos aikš
tėj ir patį Janių pagerbti lietuviškais pie
tumis. Galutinis programos aptarimas 
atidėtas po Velykų švenčių, balandžio 
11 dieną numatytam susitikime.

Iš ten lietuvių atstovai užkopė pas 
Camara Municipal Ceremonialo šefą, 
AM AURY VI EI RA. Ir ten išgavo net 
tai, ko visi nesitikėjo: pats Ceremonialo 
šefas pasiūlė pravesti akciją pačioj Vals
čiaus Valdyboj — Camara Municipal — 
kasmet turėti oficialią Lietuvos Dieną 
— Dl A D A LITUÂNIA. Ir šiuo reikalu 
jau užvesta kalba. (Čia gali būt įdomu 
priminti, kad tokia "DIA DA LITUÂ

NIA" jau oficialiai priimta Brazilijos 
Vyskupų Konferencijos, įrašyta į Litur
ginį Kalendorių - Diretório Liturgico 
da CNBB — ir švenčiama vyskupijose 
bei parapijose sąryšy su Lietuvos genoci
do minėjimu, birželio 14-15 d.).

Tuoj pat užsuko pas Deputado Fede
ral ROBERTO CARDOSO ALVES, su 
kuriuo užvesta kalba dėl Lietuvos kon
sulato atstatymo. Jis mielai tarpininkaus 
tarp lietuvių kolonijos ir Brazilijos Už
sienio Reikalų ministério, Dr. Roberto 
de Abreu Sodrė. Ruošiama su šiuo reika
lu surišta dokumentacija.

Tiek pas vieną, kiek pas antrą ir trečią 
buvo pabrėžta, kad šiemet sueina ne tik 
70 metų nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo, o ir 100 metų nuo pirmo
sios lietuvių imigracijos į Braziliją (1888 
m.). Ir šis faktas turės būt atžymėtas ant 
numatyto padėti akmens prie Laisvės pa
minklo. O ir kaip kitaip šis šimtmetis tu
ri būti paminėtas. (KPG)

CETEMAR e LUFTHANSA 
apresenta 

z :. ::7astico
NEPAPRASTAS KONCERTAS

Balandžio 10 abril 17 vai
VILA ZELINOS (SESELIŲ SALĖJ)

PIRMĄ KARTĄ PO 50 METŲ MUMS GROS IR DAINUOS ARTISTAI IŠ LIETUVOS:
1. STASYS LIUPKEVIČIUS - TV, KINO ARTISTAS IR "ARMONIKOS" 

ANSAMBLIO VADOVAS,
2. LINA NAIKELIENÉ - GERIAUSIA LIETUVOS KANKLININKĖ
3. ANTANASSMOLSKUS - BIRBYNĖS SPECIALISTAS - GROJĘS

IR PAŽĮSTAMAS VISAM PASAULY
4. IRENA MILKEVIČIŪTĖ - VIENA IŠ GERIAUSIU DAINININKUI EUROPOJ.

PAKVIETIMAI GAUNAMI:
1. CETEMAR - Rua 7 de Abril 342, 9°and.(Centro) 2. VITO BARE • Vila Zelinoj
3. Pas SĄJUNGOS valdybos narius 4. "MŪSŲ LIETUVOS" redakcijoj
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