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Sekmadieni, kovo 11, Lietuvos Parla
mentas viešai ir oficialiai paskelbė LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMUMĄ nuo So
vietų Sąjungos ir TĘSTINUMĄ NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS VALSTY
BES. paskelbta Vasario 16 d. 1918 me
tais.

Viso pasaulio ~ taigi ir Brazilijos -radijas transliuoja informacijas iš įvairių
stočių; TV perduoda žinias ir vaizdus;
laikraščiai pirmam puslaoy skelbia kaip
visam pasauliui svarbų įvykį.
Visi lietuviai džiaugiamės, sveikinamės
SU LAISVA LIETUVA, dėkojam Dievui,
keliam Trispalvę, giedam Tautos Himnų,
stengiamės ir kitiems perduoti savo
džiaugsmų. Taip kad... nėra nei kas rašiytų.

Taigi, stengsimės daugiau pasinaudoti
vietinės spaudos informacijom. O jos
šiandien tiek daug — visiem, atrodo, ma
lonumas ir garbė kiek galima daugiau
duoti informacijų apie Lietuvę.

Um manifestante lituano dá adeus à URSS em frente ao parlamento
VYTAUTAS LANDSBERGIS išrinktas Lietu
vos Respublikos prezidentu ir nugalėjęs komu
nistų partijos kandidatę Algirdų Brazauskų
91 prieš 38 baisais. Landsbergis yra Sęjudžio
steigėjas.

A Lituânia tornou-se ontem a pri
meira república soviética a separar-se
da URSS. O Soviete Supremo lituano
(Parlamento), numa sessão marcada
pela emoção, restabeleceu a indepenį
dência do país e elegeu um novo pre
sidente — o musicólogo Vytautas
Landsbergis, 58 anos, líder do movi
mento nacionalista Sajudis, que fez a

Rio de Janeiro dienraštis JORNAL DO BRASIL įdėjo šią AP agentūros nuotrauką
pirmame puslapyje su dideliu antgalviu; LITUÂNIA FICA INDEPENDEN I E DA
URSS ir skiria visą 5 puslapį balsavimų aprašymui.

maioria dos parlamentares na eleição tica”, voltando a ter como símbolo
de fevereiro.
nacional a velha bandeira verde,
Aos gritos de “Liberdade!” e “Sa amarela e vermelha com a efígie de
judis’”, centenas de pessoas que se um cavaleiro medieval. “Presencia
concentravam em frente à sede do mos aqui um ato heróico”, disse
Parlamento, em Vilnius, derrubaram Landsbergis, que derrotou, na eleição
e pisotearam os símbolos da foice e para presidente, outro nacionalista —
do martelo, quando foi anunciado Algirdas Brazauskas, o secretário-geque a República da Lituânia deixou ral do PC lituano que em dezembro jâ
oficialmente de ser “socialista e sovié _se havia declarado independente do
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dė atitiesti savo imperiją ir nevykusio
mis reformomis žadėjo pralenkti Ameri
ką. Bet dabar Gorbačiovas paskubomis
aptvarkęs santykius su JAV ir jam nuo
stolingą lenktyniavimą, ginklavimosi sri
tyje, paskleidė negirdėtus sumanymus
- komunizmo sistemoje sukurti demo
kratiją. Pasisuko j savosios imperijos vi
daus problemas, pirmoje eilėje -- ėkono
minės suirutės tvarkymą, kuri jau buvo
pražūtinga visam Rusijos komunizmui.
Ateitis parodys, iki kur nužengė kuria
moji Lenino ''demokratija".

V. V.

de Moscou. “A Estônia será independente! A Letônia será independente!”, cantavam os deputados, referindo-se às duas outras repúbli
cas bálticas anexadas pela URSS
em 1940. Num apelo endereçado ao
presidente soviético Mikhail Gor
bachev, os lituanos pediram nego
ciações para retirada das tropas
soviéticas da Lituânia. (Página 5)
LENINO DEMOKRATIJA?
Tai istorinis faktas, kad Leninas su
savo mažesniu būriu revoiiucijonierių
nuėjo į parlamentą ir ginklais išvaikė di
desnę grupę varžovų ir nuo tos spalio re
voliucijos tęsia sovietine imperiją — Le
nino "demokratiją" — totalizmo septy
nis dešimtmečius.

rankų, o tėvų lavonai stingdavo prie nustirusių vaikų kojelių.

Gera, kad dabar oficialiai jau pripa
žįstama, jog Soviet!ja gyveno melu, bet
butų geriau, kad nenuslėptų nė dabarti
nio melo. Sovietinei imperijai reikalin
gas priėjimas prie Baltijos juros, reikalin
gi oro keliai, žemės ūkio produktai —
visą tai imperija gauna dykai. Taip pat
naivu būtų tikėtis, kad rusų tautos men
talitetas susiformavęs šimtmečiais. Stai
ga imtų ir pasikeistų — atsisakytų komu
nistinės imperijos tikslų.

Chruščiovas, pasmerkęs Staliną, ban-

PAIEŠKOJIMAS

Našlaitis - ANTANAS LAUGSTEN AS, iš Lietuvos, prašo žinių apie jo tė
vą Joną, Martyno ir 2 seseris, anksčiau
gyvenusius:
Rua Alfonso Bucchigliere, 17
04445 São Paulo - Brašil
Mano adresas:
Antanas Laugstenas
235441
Aukštelke — Šiaulių rajonas
Internatas
USSR Lituania — Lietuvos T.S.R.

Komunizmo fanatikų nusikaltimas
skaitys istorijos vadovėliuose mūsų ai
niai. Vadovėliai dar neparašyti, bet ne
kaltųjų sukrešėjęs kraujas sunksis j tie
sos sakinius tos trys dešimtims penkių
milijonų švieselių, liūdnai spindinčių
didžiam kapinyne.
Už ką tie milijonai buvo nužudyti? |
Už šviesų rytojų.Už ką toms širdims bu-|
vo nestabdytas plakimas? Ar šviesi gali 1
būti diena užlieta krauju - skerdynėmis!
kurios pralenkė šiame šimtmetyje abu
pasaulinius karus. Rusijos imperijoje j
kapus nukeiiavu 35 milijonai žmonių.
Stalininių lagerių kalinių skaičiuje iki
1953 m. buvo priskaitoma 66 milijonai
vergų.
Prievartinio darbo kūrėjai savo au
koms net mirti lengvai nuleido. DaugelisT
jų buvo kalinami tardytojų rūsiuose: b6vo raunami lietuviai, badomos akys,
smarkiai sumuštos kūno dalys, net kul
kų jiems buvo gailimą. Sibiro laukuose
iš bado ir šalčio negyjančiom žaizdom;
sutinę vaikai užgęsdavo motinoms ant

T . cirurgiões dentistas
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Lietuvos Parlamentas pergalės ženkle po vienbalsio Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės
nubaisavimo. Kairėje VYTAUTAS LANDSBERBERIS išrinktas Lietuvos prezidentu. Nuo
trauka yra paimta is’ O ESTADO DES. PAULO KOVO iii DIENOS LAIDOS
_
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Vytautas Vol ertas

po kario ateina Šventasis
Valdžia ir garbė

Sveikiname
Corporação L E L L O pelo seu Diretor Algirdas Baužys CUMPRI
MENTA A COLONIA LITUANA PELA PROCLAMAÇÃO DA INDE
PENDÊNCIA DA LITUÂNIA
LELLO

(Tęsinys is’ praeito numerio)
Sukakties ženklas
Pusė tūkstančio metu — jau žymus
brūkšnys net žemės plutos amžiuje. Į
šv. Kazimiero mirties sukaktį reikia žiū
rėti tarsi j palaiminga, perspėjančia ragi
nančia proga su rimtumu aplink pasi
žvalgyti ir giliau pamastyti.
Sv. Kazimiero gyvenimo ir mirties
aplinka šiandien beveik nesuprantama.
Pasaulis sumažėjo, paktto, susijaukė,
nedžiugindamas tikinčio ir netikinčio.
Technika, tada vos egzistavusi, išaugo
tarsi piktžolė ir užstelbė dvasinę pažan
ga. Lietuva, dar stiprus politinis viene
tas prieš penkis šimtus metų Europoje,
šiandien valstybine prasme neegzistuoja.
Kaikuriose šalyse didelė dauguma dva
siškuos — mano galvojimu — pašaukima
keičia j profesijas, o kartais tik j admi
nistratorių amatą. Dievas prievarta stu
miamas kapan. Pagausėjo žudynės poli
tikoje, karo frontuose, didmiesčių gatvė
se, motinų paširdžiuose. Žmogus virsta
tuščiaviduriu lukštu, suprantančiu'vien
duona su žaidimais, ir eina romėniškan
cirkan, kuriame prieš jo akis yra plėšo
mos dorovės sampratos.
Ir šžai šv. Kazimiero mirties sukaktis,
kuria mes pirmosj i pastebime. Ka ji ta
ria?
Man atrodo, kad turėtume matyti
perspėjantį užrašę — šių dienų kelias
yra pavojingas. Kam prigimtis davė pro
tą, tasai privalo juo naudotis. Išmintimi
remdamiesi, galėtume suprasti, kad an
glosaksai, kurių įtakoje šiuo metu esame, daugiau pritaria savo tradicijai,kaip
Evangelijai. Demokratija, kurioje laisvė
nustojo savo prasmės ir kvėpuoja ne
žmoniškumu, bet įstatymo raidėmis,
buvo sukurta lordams, ne kolonizuo
tiems kraštams. Paskutiniesiems buvo
leista patiems save niekinti šia bedvasia

Em nome dos Ucranianos livres radicados no Brasil saudamos efusivamente os caríssimos lituanos pela segunda proclamação da Indepen-'
dência da heróica Pátria Lituana.

União TRIDENTE

Valio Lietuva !

A repercussão da Independência da Lituânia tem chegado à redação
de "Musų Lietuva" manifestações de entidades culturais, cívicas, literá
rias e de pessoas de destaque da vida cultural brasileiro-lituana.
União Brasileira de Escritores

APCA — Associação Paulista de Críticos de Artes
Academia Paulistana da História

Ordem Nacional dos Bandeirantes
Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil

Sociedade Brasileira de Heraldica e Medalhistica

API — Associação Paulista de Imprensa
Poeta Angelica Turini Ferreira

Movimento Poético de São Paulo
'

-
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Poeta Wilson de Oliveira Jasa

Escritor Hernani Donato, da Academia Paulista de Letras

Petras Bareišis e familia
Vieni prisimena, kiti skaitė ar girdėjo,
žemai ir ne taip neatsargiai.
kas vyko nepriklausomoje Lietuvoje
0 ta legenda apie buvusį ar nebuvusį
1930 metais. Po kraštą iškilmingai kelia
stebuklą prie Dauguvos? Netolimoje
vo Vytauto Didžiojo paveikslas. Valsty
ateityje ji gali virsti tikrove, lemiančia
bė medaliais pagerbė daugelį iškilesnių
ne mūšį, bet likimą visos tautos, kurios
žemėje ilsisi šventojo palaikai. Nebūtinai žmonių. Kūdikiams pasipylė Vytauto
vardai. Pabudo užkampiai, augo tautinis
šv. Kazimieras turi ant balto arklio pa
dange atjoti. Jam užtektų mums daugiau susipratimas. Tada Lietuvos valstybė
minėjo 500 metų sukaktį nuo žymiojo
savigarbos išprašyti, jei turime drąsos ją
valdovo mirties.
priimti. Tačiau kartais atrodo, kad bijo
1984 m. lietuviai, jau be savo valsty
me savęs ir stengiamės masės dumble
skandintis, nei vaikų, nei vaikaičių negel- bės, sutiks dvasinio stipruolio tą pačią
sukaktį. Jie abu atėjo iš vienos giminės:
bėdami. Kuo gi mus vilioja šių svetimų
demoktatija, nepažįstant morales, viską
Vytautas buvo šv. Kazimiero senelio
keičiant į duoną, j pramogas. Ši filosofi gatvių žmonės, kad juos taip pamėgdžio
pusbrolis. Rusijos imperija, istorinė ir
jame ir patys jais tampame?
ja, kuriai ir mes lenkiamės, buvo prigyTai ne pamokslas, kuriam neturiu tei šiandieninė, abiejų nemėgsta. Ar šventa
dyta Šiaurės Amerikoje. Laisvė yra skir
sės, tai mėginimas atspėti sukakties žen sis nepapildo kario, diplomato ir valstyta žmogui, nėjo silpnumams. Europa
klą, stovintį laiko pakelėje, įdomų tikin - bihinko?
sunkiau pasiduoda, o jei kur linkstama
Trokštame, kad Lietuvos žmonės ap
šion pusžmogiui skirton kryptin, ne taip čiam ir netikinčiam lietuviui.
sisaugotų nuo rusų nešamų neigiamų
įtakų, būtų taikūs savo tarpe, išvengtų
išdavikų, liktų dori ir kūrybingi. Išeivi
joje bijome nutautėjimo, abejingumo,
skilimų. Visur reikia išminties bei eku
meninio respekto tarp religijų ir negalė
jusių Dievo rasti. O Vilniuje yra dvi nu
siaubtos šventovės, okupuoto ir niekina
PIZZA-QUEI JOS - FRIOS
CHOPP
mo krašto liudininkės, šv. Kazimiero
MUSICA AO VIVO
RESEBVAS PARA FESTAS
pasaulio akivaizdon iškviestos. Ar neužfc
Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333
tenka ženklų?
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Henrique L. Alves
LIETUVA, ENFIM LIBERTA
Os satelites jogaram noticias para o
mundo que a Lietuva declarou Indepen
dência numa decisão pacifica do Parla
mento na corajosa decisão. Alegria, emo
ção tomou conta de todos os lituanos e
seus descendentes, ao verem a bandeira
amarela, verde e vermelha proclamando
que o bem maior do homem — a LIBER
DADE - e começa a imperas na Lituâ
nia.

Acompanhei via Televisão, rádio e jor
nais a decisão e ficou a impressão do
alarme que provocou em Gorbatchev e,
por ocasião de sua visita à Lituânia, de
clarou:

Paróquia Pessoal dos Lituanos
São Casimiro
Rua Juatindiba, 28 • Fone: 273-0338 • Parque da Moóca
CEP 03124 • São Pauto - SP - Bra$í»

Asmeninė Lietuvių Šv. Kazimiero parapija
dėkodama Dievui ir Švč. Dievo Motinai,
su visais tautiečiais dalijasi džiaugsmu,
LIETUVAI ATGAVUS SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Parapijos kunigai
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga sveikiname LIETUVOS
BAŽNYČIĄ, jos pasišventusią, ištikimą dvasiškąją ir visą krikščionišką
Lietuvių tautą. Dievas su mumis’

VIENYBĖ TEŽYDI I
Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė

"Nada será decidido sem vocês. Deci
diremos tudo juntos. Se alguém conse
guir nos colocar uns contra os outros,
o resultado será o choque e haverá tragé
dia, Não podemos permitir isso. Temos
que levar todas as opiniões em conside
ração, a nossa e a de vocês. Assumimos
este caminho e fui eu que o escolhí.
Meu destino pessoal está em jogo".

Brasil. A Independência foi um ato de
É a restauração da plenitude que foi
coragem do Parlamento da Lituânia a
seccionada em 23 de agosto de 1939, no excluir "socialista" e "soviética". Cabe
fatídico acordo assinado entre Josef Sta neste momento a ação decisiva "Sąjū
lin e Adolf Hitler. Toda essa sequência
dis" e, sobretudo, a ação da Igreja cató
levou ao longo de 50 anos, anos de opres lica atuante no movimento de liberta
são, de violência e de deportações. Em
ção. Reside aí a forte presença de Dom'
nada diminuiu o nacionalismo e a fé dos Luciano Mendes de Almeida, "em mis
lituanos, suportando o onus de tantos
sões junto da Santa Sé e das tarefas a
sacrifícios e nem o degelo apagou a cha serviço da igreja na Lituânia como no
Há de se considerar que essas palav
ras foram decisivas para o futuro da Li ma da Lituanidade.
Libano, tão chegado a seu coração", se
tuânia. E o Parlamento da Lituânia con
gundo orientação do presidente da
Na convalescência dos pontos de satinuou no seu propósito de buscar a °Por'fena implantados no INCOR, esbocei:
CNBB ao sociólogo Cândido Mendes,
tunidade de Independência, Era irrever- um texto para ser encaminhado ao "Pai seu irmão na elaboração da crônica
sível esse percurso, onde cada membro
"Deus é bom".
nel do Leitor", da Folha de S. Paulo.
tinha por objetivo a marca da História,
Era o registro de um ato decisivo na >
Foi altamente significativa a ação,
decisiva para o rompimento fatal.
presença de Dom Luciano Mendes de A contato e orientação de Dom Luciano
O desígnio está jogado na questão de Almeida, presidente da CNBB, em mis
junto aos lituanos. Presença marcada pe
solução diplomática, única via que deve são em 1987, visitando a Lituânia como la palavra sábia, criteriosa, objetiva e es
representante do Papa João Paulo li. É
pautar na declaração que a todos nos
perançosa em nome do Papa. No ato ele
emociona e mpolga. É a soberania cuja fato histórico e decisivo a levar a fé na
o representava junto a uma população
declaração de Independência da Lituâ luta pela esperança do amanhã. O texto que é constituída de 80% de católicos.
nia expressa o desejo do povo e restau que não enviei e fica aqui reproduzido.
O movimento "Sąjūdis" e, por certo,
ra e "garante os direitos do homem, dos
"A Bandeira Lituana a cores tremulan o musicólogo Vytautas Landsbergis, ago
cidadãos e das minorias nacionais e re do na capa da GOLHA DE S. PAULO
ra eleito Presidente da Lituânia, teve na
conhece a inviolabilidade das fronteiras sensibilizou o coração de todos os litua época na pessoa de Dom Luciano um
tal como proclamados pelos acordos de nos e seus descendentes residentes no
aliado indispensável como mensageiro
São Paulo, segunda-feira, 12 de março de 1990 '
FOLHA DES. PAULO

Lituânia proclama
sua independência
O Parlamento da repúbli
ca soviética da Lituânia
proclamou ontem, por 124
votos a favor e seis absten
ções, sua independência da
URSS, Foi reafirmada uma
ata de independência do país
de 16 de fevereiro de 1918,
reconhecida como legítima e
inviolável por Lênin, fun
dador da URSS. O Parla
mento também . apelou ao

ONDE FÍCAÂ LITUÂNIA
'ff-ži'r

soviético,
Mi-!
khail Gorbatchev, para que
não se interrompa o diálo
go.. Até as 21 h de ontem
(hora de Brasília) Moscou
não se manifestara sobre a
decisão. Os deputados reti
raram as palavras “socialis
ta” e “soviética” do nomeij
do país e removeram doj
Parlamento todos os símbo- É
los comunistas.
PAG. A-6
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do João Paulo II, no desempenho de
uma caminhada para a Independência.
Bato marcante que precisa ser registrado
como basei-histórica, sem esquecei , a
importância do "Dia de orações peia Li
tuânia", conquista junto a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, pelo pe.
Francisco Gavėnas no calendário anual.

A Comunidade Lituano Brasileira pre
sidida pelo eng. G. Bačelis já tinha defi
nido em fevereiro a concessão do Prê- :
mio "Lietuva" a Dom Luciano Mendes
de Almeida, constituída de uma gravura
em elaboração pelo artista plástico Vi
cente Kutka Neto. Esse prêmio que ora
é patrocinado pelo dr. Algirdas Sliesoraitis, demonstra que ele vem desde 1985
valorizando o espirito da lituanidade. A
FOLHA reconheceu que Dom Luciano
é "pastor dos desesperados" e, por tu
do que tem realizado, direi que ele é
o "pastor das esperanças", nesta quadra
que atravessa após o acidente que sofreu,
sobrevivendo om muita fé em Deus".
Este texto fica incorporado nesta
crônica, já que a Folha de S. Paulo pu
blica nota elaborada pelo jornalista Mar
celo Musa Cavallari, sintese de uma con
versa telefônica. Do texto à síintese fica
a emoção pela Independência a marcar
euforia. É irreversível, segundo editorial
das FOLHAS e esperamos que o direito
à autonomia da Lituânàa seja pacifica e
sem turbulência. Há o alarme diante da
coragem lituana, do desígnio para recu
perar liberdade para suas tradições na
expressão de uma cultura milenar. O as
sunto em pauta é a lituanidade que tan
to amamos.

Hoje, pela manhã, assisto pela TV
Globo a alegria dos jovens envergando
roupas típicas a marcarem presença na
Av. Paulista, uma das mais importantes
do mundo. O pe. José Šeškevičius disse
que agora é liberdade total e não existe
possibilidade de colocar tanques, pois
poderá matar a Perestroika. Seria o vexa
me. Jovens envergando camisetas com
palavras de libertação da Lituânia na be
leza da juventude, no vigor de efnpolgação dançaram noite a dentro. Um enfo
que que emocionou e o coração bateu
forte aos descendentes de lituanos que
para aqui vieram para o espetáculo da vi
da. Valeu a idéia da Av. Paulista.
Infelizmente não comparecí à Vila Zelina, onde transcorreu outra parte da eu
foria com missa solene e o agito no Lar
go República da Lituânia, marco indiscu-

Janeira jatara (Q. fô. (Qaslrô
| PRAÇA SANTA HELENA, 81

TEL.: 914-4950

VILA PRUDENTE

Valio Lietuva/
BLS - Aliança
t da Juventude Lituano Brasileira

São Paulo Brazilijos Skautų Vietininkija "Palanga" sveikina Nepri
klausomą Lietuvą, ypač jos jaunimą.
Palanga

Agradecendo a Deus e com muita alegria cumprimentamos a comu
nidade lituana pela reconquista da Independência da sus Pátria.

Damas Salesianas da Paróquia de São Casimiro
Os lituanos, seus descendentes e amigos e o povo brasileiro rejubilam-se com a coragem e fé do "SĄJŪDIS" em consonância com o Par
lamento lituano ao proclamar a independência em sua soberania.

E desejam ao Presidente Vytautas Landsbergis feliz gestão nos desti
nos que lhe reservam na plenitude do poder.

SALVE A LITUÂNIA LIVRE !
TELEGRAMA
JO EKSCELENCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
VYTAUTUI LANDSBERGIUI, VILNIUS, Lietuva

Priimkite ir perduokite Nepriklausomai ir musų mylimai Tėvynei Lie
tuvai nuoširdžiausius sveikinimus jos ATGIMIMO metu.
Lai gyvuoja Nepriklausoma Lietuva pasaulio tautų šeimoje.'

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje
Jo Eminencijai
Kardinolui Vincentui Sladkevičiui, Kaunas, Lietuva
NUŠVITUS NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULEI LIETUVAI, SVEIKI
NAME PER JŪSŲ ASMENYBĘ VISĄ LIETUVOS KUNIGIJĄ, SUGE
BĖJUSIĄ IŠLAIKYTI KRIKŠČIONIŠKĄ LIETUVIŠKĄ DVASIĄ TĖ
VYNĖJE.
TEGUL DIEVO PALAIMA LYDI JŪSŲ KELIUS IR DARBUS !

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje
tivel de anseios, sonhos, buscas, aspira
ções a cada um dos 50 anos de espera.
Chegou o dia, 11 de março de 1990, a
ficar como referencial de conquista da
liberdade — palavra mágica e de grande
significação. O tremular das bandeiras
lituanas, os jovens com roupas típicas,
os de terceira idade já esboçaram sorri
sos, enfim, felizes de que caiu o pesade
lo de meio século. O mundo regorgita

em resta e mensagens devem ser envia
das ao Vytautas Landsbergis, Presidente
da República da Lituânia, cuja indepen
dência não pode sofrer retrocesso. Men
sagens para que ele sinta o poder da litua
nidade, a começar pela Australia que re
conhece o legitimo e autêntico sentido
de um Lietuva, enfim libertas.
Henrique L. Alves - Diretor de União
Brasileira de Escritores

COMERCIAL
. BEBIDAS FI1MAS EM GERAL, NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS
sį *
’
■
WISK1ES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS - ETC.

-I

ADVOGADAS

jiazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga — A Aliança da Juventude Lituano-Brasileira, na alegria da restauração da Independência da Lituânia,
cumprimenta toda a Comunidade Lituana no Brasil e os Jovens da no
va Lituânia.

į

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA’FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS. BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

SÃO PAULO

Ru« Maniiáa, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zeline - S. Paulo
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ŠVENTASIS JUOZAPAS
. Žiupsneliai iš "Katalikų Pasaulio"

Juozapas Evangelijoje yra minimas įvai
riais atvejais: Jėzui įsikūnijant, vykstantį
j gyventojų surašymą, Jėzui gimstant, Jj
paaukojant šventykloje, atvykus išmin
čiams iš Rytų šalies, bėgant į Egiptą ir
grįžtant į Nazaretą. Pagal padavimą, kai
Jėzus pradėjo viešąją veiklą, Juozapas jau *
% buvo miręs. Manoma, kad jo mirtis bu
vo labai laiminga - ant Jėzaus ir Marijos
rankų. Dėl to šv. Juozapas yra mirštan
čiųjų užtarėjas, laimingas mirties globė
jas.

Naujame Testamente minimas Juoza
pas buvo kilęs iš Dovydo giminės. Juoza
pas nebuvo fizinis Jėzaus tėvas, bet pa
gal žydų teisę (juridiškai) juo laikomas.

A TODOS OS INSCRITOS E FUTUROS PARTICIPANTES
DA EXCURSÃO "VILNIUS 90*

No dia 24 de março próximo, às 10 horas da manha ná sėdė da Ãgênçfe
CETEMAR, haverá uma reunião sobre a excursãc. onde tambémWrao
aceitas novas inscrições.
ENDEREÇO: CETEMAR TURISMO
RUA 7 DE ABRIL; 342-9° Salas 90/94
CENTRO

Sveikiname visus tautiečius, džiaugdamiesi Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo proga.
Na alegria da proclamação da Independência restaurada da Lituânia,
cumprimentamos todos os membros da Comunidade Lituano Brasileira
e todos os Amigos da Lituânia

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
Comunidade Lituano Brasileira

Juozapas gyveno (apie 137 km. į šiau
rę nuo Jeruzalės). Evangelistai rašo, kad
po sužadėtuvių su Marija Juozapas pasiė
............ .....
Petraitis
mė ją pas save. Kai kurie Bažnyčios rašy
Praėjus net keliems mėnesiams, kai mietojai mano, Marija ir Juozapas buvo pat darę amžinos skaistybės įžadą. Po stebukJasis Alfonsas D. Petraitis nei lovoj nega
lingo Jėzaus įsikūnijimo Juozapas norėjo lėjo pasijudinti, šiandien, sudėjęs visas pa
tylomis atleisti Mariją, bet Angelo sap- stangas, atėjo su visu laukiamu SA VAI
TE! BĖGANT.
, ne pamokytas, toliau gyveno su Dievo
Šiuo paskutiniu metu reikalai, ypač
Gimdytoja ir Jėzumi kaip jų globėjas, iš
Evangelijos žinome ir Juozapo profesiją -politiniai, taip greit kinta, kad ne tik SA
VAITĖS bėgyje, bet ir toj pačioj vienoj
- hebrajų kalba ji vadinasi "chara" dienoj kai kada net ESMINIAI keičiasi.
amatininkas.
Kaip kad šią kovo 11 dieną. Tad, Dievui
Bažnyčios rašytojai pažymi, kad šv.
laim ina n t, ir šie SA VA IT E! BĖGANT
Juozapas buvo nepaprastas dorybių vy paminėti nesklandumai, tebūna, mums
ras, nes turėjo globoti ir maitinti Viešpa visiems, tik... praėjusiu laikų
tį Jėzų, Svč. Mariją ir būti Šventos šei
(nemalonus) prisiminimas. (Red.)
mos galva.

Savaitei bėgant

Metai po metų rinkdavomės į Vasario 16-tos
Liturginė šv. Juozapo šventė pradėta* minėjimus. Kas met vienas kitą drąsindami ir
švęsti IV a. netoli Jeruzalės esančioje šv. augindami viltis šviesesnių Lietuvai dienų. O
Sabinos vienuolyne, o Vakarų Bažnyčio buvo laikai, kad tų vilčių turėjome labai mažai.

je paplinta nuo VIII a. Liturginiame ka
lendoriuje ypatingą vietą užima šv. Juo
zapoj, Bažnyčios Globėjo, iškilmė mini
ma kovo 19 dieną.
Pasaulyje gyvuoja šv. Juozapo brolijos,
jo garbei rengiami įvairus renginiai.

Vardinių proga malonu pasveikinti
L. K. šv. Juozapo Parapijos kleboną
kun. Juozą Šeškevičių ir L. K. Šv. Juoza
po Vyrų Broliją bei visus gerus katalikus
Juozus.
Vyturys

Tik šiemet, kai dėl sveikatos stovio nebega
lėjau dalyvauti šventėje, tėviškės dangus pra
skaidrėjo ir pasirodė vilties spinduliai. Žinau,
tačiau, kad toji nuotaika buvo jaučiama visų <•
dalyvių tarpe.
Kelias dienas po minėjimo, turėjau didelę
staigmeną: inž. G. Bačelio palydėti apsilankė
pas mane prof. V. Bieliauskas su ponia. Tokios
garbės tikrai nesitikėjau ir pokalbis su jais bu
vo man ypatingai svarbus. Pasinaudodamas šia
reta proga, paklausiau, kas jo nuomone Brazili
jos lietuviams būtų svarbiausia darytina šiuo
momentu.

EM 1990, no dia 24 de junho,voaremos rumo a LITUÂNIA pasa ver

FESTIVAL DE DANÇAS E CANÇÕES
(realizado a cada 5 anos)
e na mesma ocasião visitaremos os parentes.
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-O kokio; yra realios perspektyvos Lietuvai?

- Ateinaniį šeštadienį bus rinkimai Lietuvo
je ir mes manome, kad juos laimės Sąjūdžio at
stovai ir tokiu būdu valdžia išeis iš komunistų
rankų. Naujoji valdžia galės pradėtiderybas
su Maskva, kaip pasitraukti iš Sovietų Sąjungos.
- Mes turime labai artimus santykiu su Są
jūdžiu ir skaidome, kad Sąjūdis yra šiuo metu
Lietuvos visuomenės atstovas. Sąjūdžiui vado
vauja Vyt. Landsbergis. Jis skaito, kad dabar
tinė valdžia ii komunistų partija jie yra nepri
imtini ir jie save laiko opozicijoje.
Svečiai išvyko. Pasilikęs klausausi juostelėje
įrašyto balso ir mąstau. Po tiek metų šiandien
jau kalbama apie rimtas galimybes vėl sugrįžti
į nepriklausomą gyvenimą, dirbti savo krašto
labui.

Šiandien pasiunti knygą nenueina. Laikraš
tį pasiųsti nė negalvok. Apsilankyti tėviškėje,
pirmiau gauk leidimą į miestą kur vyksi. Gal
ten kokia draudžiama zona, nors karas rodos
jau seniai pa; ibaigė. Jeigu kas mėgino telefonuoti, tai geiai žino kokį kryžiaus kelią turi
nueiti, kol pasiseka susikalbėti. Man davus
adresą, Maskvos telefonistė paklausė, o "kur
yra Lietuva? "... Jeigu bus sava valdžia ir civifizuota administracija, susinormuos tarptauti
niai santykici ir visi tokie nemalonumai liks •
atmintyje, kaip senų ir necivilizuotų laikų anek
dotai.
Niekuomet užsienio lietuviai savęs nelaikė
tautos kamienu. Mes buvome tiktai šakelės, ku
rios stengėsi kaip nors išsilaikyti ir nenudžiūti.
Bet turint sintykius su tautos visuma, užsieny
je gyvenantiems visiškai pasikeičia aplinka. Tik
pagalvokime, kaip atrodytų čia gyvenantieji emi
grantai vokiečiai, italai ir portugalai be savo
tautų atramos. Jų kultūros institutai, spaudos
parama, industrijos sudaro tvirtus rėmus, kurie
išlaiko imigiantų vardą; ką mes iki šiol padarė
me tik savomis jėgomis.

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA

Informações: CETEMAR ~ Turismo e Passagens Ltda.
Rua 7 de Abril, 342 - 9o - Conj. 90/94
Fone: Dr. Vignola 258-5955
Aleksandras Boguslauskas 241-2831
<

- Šiuo momentu tai yra svarbiausia vienytis
ir kartu ruos’tis Lietuvos Nepriklausomybes pa
skelbimui, nes, mano nuomone, šių metų be- <
gyje Lietuva taps nepriklausoma.

K'

Manau, kad šių metų Vasario 16-toji jau but
vo skirtinga.

NR. 9 (2146) 1990.111.15

. . MŪS 1| LI ET UVĄj ?

kovojančiai Bažnyčiai. Religinė šalpa iš
Juk Bažnyčia — ne kokia abstrakti idė
laiko
plačiai
žinomą
Lietuvių
Informaci

LIETUVA LAUKIA MÜSU PAGALBOS
ja, o mūsų broliai-sesės, kurie tiek iškeri
jos Centrą New Yorke ir Vašingtone.
tėjo, ir šiandien stengiasi atsigauti naujam
Šiandien, labiau negu bet kada, Lietuva
. 1990 m. Gavėnia
krikčioniškam gyvenimui laisvesnėj at
laukia mūsų pagalbos.
mosferoj. Bet kiek ten darbo/ Reikia at
D.G. kun. Pranui Gavėnui, S.D.B.,S.T.L.
Taip pat kviečiame Jus, kunige, savo statyti medžiaginiai sugriautas ir atgau
Paróquia Litu ana S. Casimiro
asmeniška auka įsijungti į Religinės Šal tas bažnyčias, seminarijas, vienuolynus;
Rua Juventus 28 Pque. da Moóca
pos prasmingą darbą.
reikia atgaivinti ir pagyvinti per beveik
03124 SÃO PAULO, SP.
50 metų dusinamą dvasinį gyvenimą.
Nuoširdžiai Jūsų,
Brasi!
Jau mokykloj galima dėstyti tikybą ir
Vyskupas Paulius Baltakis, OFM
lokyti vaikus bei jaunuolius krikščionis1990 m. Lietuvoje įvyko visa eilė isto
os moralės; bet trūksta kunigų, reikia
rinių pasikeitimų. Šalia politinių pasikei- '
aremti seminaristus, reikia paruošti ka
timų, tikintiesiems Vilniaus katedra su
Vyskupas, laiške, kreipiasi ir į kun. Ga lkėtų, o trūksta tikybos vadovėlių ir kigrąžinta; šv. Kazimiero palaikai buvo per vėną (kaip gali kreiptis j kiekvieną iš mūsų
kelti į katedrą, leista J.E. vysk. Stepona kunigų), kviesdamas "asmeniška auka įsi ų religinio turinio knygų. Žodžiu — vis;o trūksta..."
vičiui sugrįžt į Vilniaus arkivyskupiją;
jungti " į prasmingą Lietuvai paramos dar
spausdinamas Katalikų pasaulis; buvęs
Ir kilo ryžtas: Turim Brazilijoj kurti
bą.
.
FONDĄ LIETUVOS BAŽNYČIAI PAsąžinės kalinys kun. Sigitas Tamkevičius
Betgi visi žino, kad kun. Gavėno ne tik ^EMTIrFUNDO PARA A IGREJA
paskirtas Kauno kunigų seminarijos Dva
kišenės tuščios, bet ir... kelnės jau nudėvė MA LITUÂNIA.
sios Tėvu; ligoninėse atidarytos koply
tos. O taip pat, kiek žinau, ir kitų mūsų
čios; leista mokyklose dėstyti religiją;
Juk krikščioniškas solidarumas nesiri
vadinamos
parapijos
kunigų.
Juk
neturim
suteikti leidimai statyti keletą naujų baž
boja tik gražiais žodžiais ir vien tik mal
jokių
pragyvenimo
pajamų.
Ir
lietuviškas
nyčių, bei remontuoti apleistas. Marijam
savaitraštis — duoda nemaža darbo, ir ne da, o turi reikštis ir medžiagine parama.
polėje įsteigta Č. Sasnausko bažnytinės
ša tik nuostolius. Tad nevienas teisėtai ir
Šią mintį — ir įpareigojimą - skelbiu
muzikos mokykla.
klausiasi: Iš ko jie gyvena? Mes patys rei- lietuviams ir brazilams.
Atsigaunančiai Lietuvos Bažnyčiai rei kalingi paramos. Taigi...
perduosiu šv. Kazimiero parapijiekia musų maldų ir visokeriopos paramos.
Taigi, sakyčiau, lengvai galėčiau pasitei-čiams bei JUVENTUS klubo lankytoVienoje vietoje tikybos pamokoms susi
rinko 500 vaikų, bet jiems nėr vadovėlių. sinti — ir atsakyti: Gaila, Ekscelencija, ne-jamS/ charizmatinio sąjūdžio nariams
bei JUVENTUS klubo vadovybei, akadeNemažai tikybos vadovėlių Religinė Šal galiu, neturiu...
Betgi jei daugelis, ar net visi, taip leng- rnikams literatams bei Brazilijos Rašytopa yra per dešimtmetį įvairiais keliais pa
siuntusi į Lietuvą, bet tai tik lašas jūroje. vai pasiteisintų ir... išsisuktų, iš kur ta Lie-Hf Sąjungai, saleziečiams ir salezietėms,
žurnalistams bei kitiems lietuvių ir Lie
Šiuo metu Lietuvos vyskupai prašo
tuvai reikalinga parama ateitų?
tuvos bičiuliams...
100.000 vadovėlių vaikams nuo I iki IV
O vistik, norint — ir drįstant — šį tą"
skyriaus, 30.000 tiems nuo V iki VIII
Tą pačią mintį perduosiu - se Deus
galim padaryti.
skyriaus, ir 200.000 IX skyriui ir vyres
quiser — ir Brazilijos vyskupams, suvažia:
Neturiu
IŠ
KO
duoti.
niems.
vusiems į Generalinę Asamblėją Italei,
Bet turiu KĄ NORS daryti. Taigi...
klausdamas, jei ne tiesiogiai, tai nors per
Valdžia įsileido jauną, pajėgų kun. Do
vieną iš bičiulių: "O jus, Ekscelencijos,
mininką Valentį dėstyti Šv. Raštą Kaunp
Minint, net nežinau kelintą kalintą
Kunigų Seminarijoje, bet jo studentai
kartą, auksinį religinio-salezietiško gyve- ką jus darot dėl Lietuvos? ”...
neturi Senojo Testamento ir kitos litera nimo jubiliejų JUVENTUS atletinio klu
Bet reikia, kad ir tautiečiai palaiky
tūros. Telšių Seminarija atkurta, jai būti bo salėj, kur susirinko apie 4 tūkstančiai tų ne tik šią mintį, o ir... mane.
charizmatinio sąjūdžio dalyvių iš viso São
na visokeriopa para
Taigi, FUNDO PARA A IGREJA NA
Paulo
didmiesčio,
kilo
sumanymas
—
ir
»
na visokortupos-pąramos.
ulTUÃNIA.
c Kun. pr> Gavėnas
ryžtas. Kalbėjau:
Atgaivintas moterų katalikiškas sam
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-va
"Minim kunigo lietuvio auksinį jubi
būris Caritas, kuris kovoja prieš visokias
NČz.250,00
liejų. Praleidau 50 metų svetur, užsienyje, Albinas SINKEVIČIUS
bedievinimo pasekmes: šeimų suirutę,
toli nuo Tėvynės — ir Lietuvai nieko ge Marina Bartkus Rodrigues
alkoholizmą, narkomaniją ir jaunimo pa
di BENEDETTO
N C z.200,00
ro nedaviau. Nieko Lietuvai nepadariau,
simetimą. Caritas sambūriui reikta viso
nes... lig šiol manęs ten neįsileido... Bet Silvija BENDORAITIS
keriopos skubios pagalbos.
MACHADO
NCz.250,00
gi ir jūszBrazilijos katalikai, ką jūs davėt
Jau 28-erius metus, Religinė Šalpa su
- ir duodat - Lietuvai, Lietuvos Bažny Liudas BENDORAITIS NCz.250,00
Jūsų pagalba padeda Lietuvos kenčiančiai- čiai?
Celia MITRULIENÉ
NCz. 300,00
X
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Mūsų

žinios

Šio "ML"numerio
GARBĖS LEIDĖJA

DĖMESIO!

Olga Vasil iauskaitė-Pineda Marcos
savo motinos

X ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖS KERMO
ŠIUS VILA Z E LINOJ jau čia pat: kovo
10-11, 17 ir 18 dienomis.

ONOS VASILIAUSKIENĖS
mirties dešimtmečio proga.
Ilgametei ML-vos skaitytojai ir rėmėjai gili padėka.

Kviečiame lietuvius gausiai atsilankyti
ir paremti Šv. Juozapo parapiją bei lietu
viškų valgių paviljoną.

Lietuviško paviljono organizatoriai
TĖVO JONO BRUŽIKO MIRTIES
METINĖS

Kovo 13 dieną buvo a. a. T. Jono
Bružiko mirties metinės. Svečias iš Lie
tuvos kun. Alfonsas Svarinskas laikė
mirties metinių mišias 7 vi. vakare V. že
minos bažnyčioje.
Šv. Kazimiero parapijoj mišios už T.
Bružiką bus sekmadienį, kovo 18 dieną
8 vai. ryte.

KUN. JONAS ŽEMAITIS GRIŽO
LIETUVON
Pas mus praleidęs mėnesį atostogų,
praeitą pirmadienį mus apleido mielas
svečias kun. Jonas Žemaitis.

BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

M L-vos redakc ija ir adm inistracija

ASS

A ALIANÇA LITUANO-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSIS
TÊNCIA SOCIAL cumprindo determinações legais dos seus Estatutos So
ciais, Artigos 18° a 20°, convoca os seus associados para a Assembléia Ge
ral Ordinária Anual a realizar-se no dia 25 de março de 1990, às 17 horas
em sua Sede Social â Rua Lituânia n° 67, São Paulo, Capital, afim de deli
berarem a seguinte Ordem do Dia:

a) Abertura e leitura da Ata anterior;

b) Relatório da Diretoria;
c) Relatório do Conselho Deliberativo;
d) Relatório do Conselho Fiscal;

e) Vários.

Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação, fi
cam os senhores associados convocados para se reunirem em segunda con
vocação às 17,30 horas no mesmo dia e local. Será válida a reunião com
qualquer número de sócios presentes.
São Paulo, 01 de março de 1990

Vasario mėnesį

Emilia Šliktienė
Dr. Adilson Puodžiūnas
Petras V. Bareišis

NCz. 100,00
NCz. 200,00
NCz. 200,00

BRAZILIJOS LIETUVIU FONDAS

Petras V. Bareišis

NCz. 1.000,00

B. L Fondo
Iždininkas
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-vą
Marina BARTKUS Rodrigues
NCz.200,00
di Benedetto
NCz. 180,00
Povilas PIPIRAS
NCz.100,00
Magd.BUITVYDIENĖ
Jonas VENGRIS
NCz. 100,00
NCz. 100,00
Arnaldo ZIZAS
NCz. 500,00
Juozas S LIKT A
NCz1.000,00
Luiz SUKTA
Juan Aiejandro
NCz 1.000,00
DIELINIKAITIS
Vytas Algirdas SUKYS NCz.250,00
NCz.250,00
Algirdas SUKYS
Elena MEDALSKIENÉ NCz. 50,00
NCz. 60,00
Kazys LIPAS

PARDUODAM E
automobiliams

B LIPINĖLIUS
Į
I

VĖLIAVĖLĖS
ŠV. .KAZIMIERO PARAPIJOJ

JONAS JAKATANVISKY
1° Secretário
Bel kiss Jasinevičiutė RABELLO 100,00
Juozas-Josė LUKOŠEVIČIUS
120,00
Vanda VALIULIS
INCz.100,00
Olga Vasiliauskaitė Pineda
NCz.100,00
MARCOS
Veronika PAKALNIŠKIS NCz.100,00
Petras BAREIŠIS
NCz.100,00
Mečys PALECKIS
NCz.500,00
Marijona MlKOLOJAVIČIŪTĖ 250,00
Kazimieras BACEVIČIUS NCz.200,00

VYTAUTAS TUMAS
Presidente

NCz.100,00
Ana SASNAUSKAS
Maria MILIUS
NCz.100,00
Ona GORSKIENÉ
NCz.200,00
Ana STANKŪNAS
NCz.200,00
NCz.300,00
Jonas CHOROCIEJUS
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKfeft
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu
oaštu.
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ODYNAS

DICIONÁRIO

PORTUGUÊS L1TUANO
LITUANO PORTUGUÍ
SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ®
LIETUVA
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