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NAUJAM GYVENIMUI BRĖKŠTANT
Vyskupo Pauliaus Baltakio OFM, 

velykinis žodis išeivijai
Mieli Broliai ir Sesės

Pasibaigė žiema. Praėjo gavėnia. Prasi
dėjo pavasaris. Švenčiame Velykas. Pa
vasaris ir Velykos skelbia tą pačią paslap
tį prisikėlimą naujam gyvenimui. Pa
vasaris su pojūčiams apčiuopiama realy
be mums padeda geriau suprasti tikėji
mo skelbiamą tiesą — kaip prisikėlė Kris
tus. taip prisikelsime ir mes.

Kristaus prisikėlimu yra pagrįsta krikš
čionybė ir visas musų tikėjimas. Šv. Pau
lius apaštalas abejojantiems mirusiųjų 
prisikėlimu atsako: Jei nėra mirusiųjų 
prisikėlimo, tai ir Kristus neprisikėlė. O 
jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias yra 
musų tikėjimas (I kor. 15, 12-19). Jei 
Kristus nebūtų prisikėlęs, krikščionybė 
butų užbaigusi savo dienas dar prieš pir
mąsias Velykas. Tik Kristaus istorinio 
prisikėlimo dėka krikščionybė išsiplėtė ’ 
visame pasaulyje, nežiūrint priešo pastan
gų ją sunaikinti. Tobulai išsipildė Rašto 
aiškintojo rabino Gamelielio pranašiški 
žodžiai, pasakyti aukščiausios žydų ta
rybos nariams, susirinkusiems svarstyti 
klausimo, kaip sustabdyti krikščionybės 
plėtimąsi: "Jei šis mokslas paeina iš žmo
nių, jis pats savaime išnyks, bet jei jis 
yra iš Dievo, jus negalėsite jo sustabdyti". 
(Apd. 5, 38-39).

Velykos yra mums, krikščionims, pa
ti reikšmingiausia ir džiaugsmingiausia 
šventė. Velykose mes minime musų at
pirkimo paslaptį ir viltingai švenčiame 
savo gyvenimo įprasminimą, busimąjį 
prisikėlimą bei išaukštinimą. "Mes tiki
me ir todėl skelbiame, kad tasai, kuris 
prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat prikels ir 
mus su Jėzumi" (II Kor 2,4).

Pavasario žiedai įrodo, kad i negyvą 
žemę įbertas grūdas nežūva, o perėjęs 
puvimo procesą ir pakėlęs žiemos šalčius, 
iškyla nauja gaivalinga jėga.

%

Šis velykinis sveikinimo atvirukas gautas is* Lietuvos. Religinio turinio atvirukai 
buvo draudžiami. Kai kurie žmonės patys pasidarydavo juos fotografiniu būdu 
ir siųsdavo savo artimiesiems.

dus, bet būtinas perkeitimo procesas 
naujam, garbingam ir amžinam gyveni
mui. "Mes nenuleidžiame rankų. Priešin
gai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyks
ta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. 
O lengvas dabartinis vargas ruošia mums 
neapsakomą visa pranokstančią garbę" 
(Ii Kor. 4,4,16). , ./ / .

Šiemet švęsdami Velykas, mes džiau
giamės ne vien istoriniu Kristaus ir busi
muoju mūsų prisikėlimu, bet ir viltingais 
tautos atbudimo ženklais.. Dar tik prieš 
metus, per praėjusias Velykas, mūsų vil
tys dėl tautos prisikėlimo buvo paremtos 
vien tikėjimu ir gamtos dėsniais, liudijan-

Lygiai kaip tariamai tragiškas Kristaus čiais, kad tikinti tauta yra nenugalima, 
misijinio gyvenimo galas Didįjį Penkta- kad po kiekvienos žiemos, nesvarbu kaip 
dieni ar kaip į žemę įbertas grūdas rude- gj|jaį 1 : ? Pa~
nį, taip ir mūsų tariami gyvenimo nepasi- vasario biblioteka
sekimai, kančios ir mirtis tėra tik skau-

okupacinės žiemos šalčių sukaustytos 
tautos, padvelkus atolydžio vėjui, su pa
vasarišku gyvastingumu veržiasi į pavir
šių prisikėlimą skelbią daigai. Dar nėra 
pilnas tautinis pavasaris, o tik atolydis, 
ir šie jauni daigai yra reikalingi ypatin
gos Dievo malonės bei musų visų rūpes
tingos globos. Todėl prie džiugaus ale
liuja turime jungti ir nuoširdžią maldą, 
kad tie trapus daigai nebūtų naujų šiau
rės vėjų pakąsti, kad galėtų giliai suleisti 
šaknis, pilnai išsiskleisti gyvu tikėjimu, 
krikščioniška dora, tautiniu sąmoningu
mu. Prašykime taip pat, kad šj religinį, 
dorinį ir tautinį atgimimą, kuris su tokia 
gaivalinga jėga reiškiasi Tėvynėje, išgy
ventume ir mes išeivijoje.

Džiugių ir viltingų šv. Velykų.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

■ ^bet ir savo akimis miUmc>4caip iš po
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pripažinimo. Visas pasaulis ir Kanada tu
rėtų raudonuoti iš gėdos.

Užėmė pastatus
Kovo 25, sekmadieni, Vilniuje vėl pa

sirodė sunkevežimiai su kareiviais. Sj kar
tą kareiviai užėmė keturis pastatus, esą 
priklausančius komunistų partijai, ištiki
mai Maskvai. "The Globe and Mail" ko
vo 26 d. laidoje rašo, kad Lietuvos prezi
dentas Vytautas Landsbergis kalbėjo 
per Lietuvos radiją, smerkdamas sovietų 
nelegalius veiksmus. Taipogi priminė, 
kad Lietuvoje gali atsitikti taip, kaip sa
vo laiku atsitiko Vengrijoje ir Cekoslo-

PASKUTINIAI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Šeštadienio ankstyvą rytą, 4-tą valan

dą, per Vilnių pervažiavo sovietinių tan
kų ir šarvuočių vilkstinė. Tuo laiku parla
mento rūmuose posėdžiavo Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba, V. Landsbergis pa
reiškė, kad Kremlius nori, jog Lietuvos 
respublika jaustųsi "okupuotas kraštas" 
Lietuviai tai ilgai neužmiršią. Maskva tu
rėtų žinoti — lietuviai tėra apsiginklavę 
savo teisingumu, laisvės ir demokratijos 
vertybėmis.

Lietuvos vyriausybė susirūpinusi lie
tuviais pabėgėliais iš Raudonosios armi
jos. Šeštadienis buvo paskutinė diena 
grįžti į savo dalinius. Pabėgėliai nuspren 
dė Maskvos įsakymo nevykdyti. Jiems 
globą teikia ligoninės. V. Landsbergis 
patarė slėptis ir šventovėse. Maskva tai-
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pogi įsakė sunešti medžioklinius ir kitus 
ginklus.

Nepaklausyta Maskvos reikalavimo 
paleisti savanorių sargybų būrius. Jie 
yra neginkluoti ir jiems įsakyta vengti 
konfliktų su sovietine kariuomene.

Lietuvos Aukščiausioji Taryba nuta
rė valdžios įgaliojimus, reikalui esant 
perduoti Lietuvos pasiuntimui Vašingtone.

JAV prezidentas G. Bush žurnalis
tams penktadienį pareiškė, kad sovietą, 
nenaudotų jėgos Lietuvoje. Priešingu at
veju patirs pasekmes.

Gruzijos sostinėje vyko keleto tūks
tančių žmonių mitingas, išreiškiant para
ma Lietuvai.

Galėtų vadovauti
"The Toronto Sun" kovo 25 d. lai

doje išspausdino savo korespondento 
Bob Mac Donald straipsnį, kuriame jis 
rašo — Kanada praras istorinę progą, 
jei nesuteiks Lietuvai diplomatinio pri
pažinimo. Jei Brian Mulroney turėtų 
drąsos, galėtu, būti vadovu pasaulio vy
riausybėm, suteikiančioms Lietuvos vals
tybės pripažinimą. Juk Kanada didžiuo
jasi savo tarptautine morale.

Kaip galima ramiai stebėti, rašo korės 
pondentas, kai Gorbačiovas naudoja sa
vo diktatūrines prezidento galias, siun
čia į Lietuvą tankus, šarvuočius ir kari
nius lėktuvus, KGB dalinius ir gąsdina

KI EVAS- ukrainiečiai demonstruoja remdami Lietuvos nepriklausomybę.
Nuotr. iš O ESTADO DE S. PAULO

Lietuvos žmones, reikalauja, kad jie su
neštų medžioklinius šautuvus, panaikin 
tų savanorių sargybas.

Taipogi išvaiko užsienio diplomatus, 
net ir spaudos žmones, Kad Lietuvos 
įvykiai būtų paslėpti nuo pasaulio akių. 
Kanada, pasak korespondento, galėtų 
drąsiems lietuviams pagelbėti, suteikda
ma diplomatinį pripažinimą.

Gėda pasauliui ir Kanadai
Panašia terna "The Toronto Sun" ko

vo 21 d. rašė savo vedamajame. Kai pa
saulis nieko nedaro, tai Sov. Sąjunga 
grąsma Lietuvai. Gorbačiovas naudoja 
senas komunistines gudrybes sustabdy
ti Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Pas
kutiniu laiku pasiuntė į Lietuvą KGB bū
rius. Tačiau lietuviai, vadovaujami prezi- ■ 
dento V. Landsbergio, yra modelis pa
syvios, be smurto kovos. Tik gaila, kad 
iki šiol nė viena demokratinė šalis nesu-
teikė Lietuvos vyriausybei diplomatinio nos išsprendimą, Žiburiai"

Ç FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
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/akijoje. Taip pat ragino žmones laiky
tis ramiai ir nesileisti save provokuoti, 
iš Maskvos sudaromas įspūdis, kad lietu
kai ginkluojasi ir gali būti kam nors grės
mė. "Būkime ramūs ir ištvermingi — lai
mėsime", - ramino tautą V. Landsbergis.

Ministerės pirmininkės pavaduotojas
R. Ozolas užsienio korespondentams pa 
'eiškė, kad jis baiminasi, jog sovietai gali 
jžimti parlamento rūmus, televizijos 
itotį ir kitus svarbius vienetus.

Sovietų generolas V. Vareninkovas 
ipkaltino Sąjūdį, kad jis steigia armiją. 
'Tai grynas melas" — pareiškė lietuviai 
jareigūnai.

Estijos komunistų partija nubalsavo 
itsiskirti nuo Maskvos. Tačiau estai nu
arė nepriklausomybės siekti pamažu. • 
Danijos vyriausybė reikalauja, kad būtų 
:arptautinis Sov. Sąjungos pasmerkimas.

Popiežius meldžiasi už taikų proble-

2



NR. 13 (2150) 1990.1V.12

VERBŲ SEKMADIENIS
Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo 

jo pasitikti, garsiai šaukdami: "Osana". 
Garbė tam kuris ateina Viešpatis vardu

- Izraelio Valdovui".
Mesiju jžengiantj į s’alies sostinę, mi

nios tiesė jam ant kelio drabužius, klojo 
medžių šakas nukirstas laukuose. Taip 
bažnyčioje veiks sekmadieniu minimas 
Kristaus įžengimas j Jeruzalę ir ir apra
šytas visose evangelijose.

Kartu su bundančiu pavasariu, grįžtan
čiais paukščiais į tėvynę, Verbų sekma
dieniu atgydavo ir visa Lietuva. Būdavo 
taip smagu, taip malonu pasidžiaugti 
atgyjančia gamta, visa augmenija žadan
čia gyvastį visam kas išliko gyvas po 
žiemos balta paklode.

Per procesiją bažnyčioje mažas verbų 
šakeles mesdavo po kryžiumi o puokš
tes nešdavo namo. Pietų ir pietryčių 
Lietuvoje jaunuoliai plakdavo vieni ki
tus miestelio aikštėje ar grįždami namo 
lauko keliuku. Viens kitam šmiaukš- 
šmiaukš per nugaras čaižydami sakė:

Ne aš mušu, rykštė muš,
Patol muš, kol suiuš,
Už nedėlios didi diena,
Palinksmins kožną vieną...

užuot pykę, nuplaktieji džiaugdavosi, o 
plakėjai per Velykas gaudavo margutį.

Verbų plakimo tradicija išlikusi iki 
mūsų dienų. Nuo šio amžiaus trečiojo 
dešimtmečio virto tiesiog linksmu prisi
minimu — štai artinasi Velykos didin
ga Kristaus Prisikėlimo šventė.

Verbų šakelėmis būdavo smilkomi 
ir plakami per Jurgines į ganyklas išge
nami gyvuliai, apsmilkomas pavasarį į 
laukus išeinantis artojas, jo arklas bei 
arkliai, aprūkomos ir bitės. Kad išsineš
dintų iš raisto gyvatės reikėjo ten mes
ti verbos šakelę; kad lauša neišmuštų 
pasėlio — apsmagstyti verbomis lauką.

Žemaičiai laikydavosi kur kas santū
riau už aukštaičius ir dzūkus. Parsineš
tas verbas jie kišdavo po balkiu namo 
kertėje, po stogo gegne, trobos palėpė
je, net ir į sąsparas. Tikėta, kad šventin
tos verbos apsaugo ir atneša laimę į 
namus.

Nubraukti verbų spygliai būdavo lai
komi netoli krosnies pakabintame mai

Ž
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šelyje ir perkūnui griaudžiant beriami 
ant ugnies, Kad netrenktų j namus. Jie 
tiko taip pat ir merdinčiam aprūkyti 
ir kambariui pasmilkinti, kad velniai 
troboje nesislapstytų.

Ką gi dabar simbolizuoja visos tos 
Lietuvos verbos — anksti pavasarį pra
bundančių medžių bei krūmų (ąžuolo, 
luko, gluosnioMr vadinamųjų vis ža
lių augalų (eglės, kadagio, monoma, 
anksčiau turėjusių turėjusių Lietuvoje 
ir maginę galią) šakelės. Tai Lietuva pil 
na tradicijų šalis.

Kaip šiandien Kristaus triumfą pažy 
mime žaliomis puokštėmis, taip taip 
vienybėje su juo duok mums, Dieve, 
nešti Tau gerų darbų'vaisių.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ "

3.

VELYKŲ RYTAS
I

Velykų šventėje varpai džiugiu skam
besiu skelbia pasauliui, kad Dievo Sūnus 
savo prisikėlimu iš numirusių nugalėjo 
žmogaus priešą — mirtį. Prisikėlimas yra 
pats iškiliausias Dievo veiksmas Apreiš
kimo istorijoje, tad nenuostabu, kad kriks 
čionys gieda "Aleliuja".

Ir šiemet vargonų ir choro garsai skelbs 
velykinio prisikėlimo triumfą. Prisikėli
mo procesija eis įprastu aikštės keliu gie
dodama "Linksma diena mums nušvito...' 
Visa ši žmonių krūva baigdama eiseną 
gražiai įžengs bažnyčion ir bus pradeda
mos Prisikėlimo pamaldos.

Saulė beria pro vitražus spalvotus grs- 
žaus ryto spindulius suteikdama bažny
čioje esantiems neapsakomą Velykų šven
čių nuotaiką. Gieda choras, gieda ir žmo
nės - visi kas tik turi šiokį tokį balsą, 
yra ir stipresnių gražių balsų.

Nutilo. Klebonas, kunigas ištaria tai 
dienai pritaikytą gražų pamokslą. Visi 
klausosi gražiai išdėstytus žodžius, net 
malonu klausytis nepaprastos dienos 
reikšmę ir josios kilnumą. Baigiantis pa
mokslui toliau tęsiamos pamaldos. Šioje 
dienoje ir rinkliavoje nepasišįykštima, į 
pintinę įdedamas ir stambesnis pinigas.

Ir štai Komunija. Eilėse išsirykiavę, 
jauni ir pagyvenę žmonės, laukia eilės 
priimti Dievišką duoną. Gražias vienas po 
kito prislenka prie kunigo ir priima taip 
lauktą Išganymo Maistą. Gražiai pasimel
dę, ir padėkodami Dievui žmonės, už to
kį puikų Velykų rytą, ramiai be spūsties 
išeina į šventorių.

Na, brolyti, dabar prasideda velykiniai 
sveikinimai. Kaip kas išmano: vienas ap
kabina, kitas apkabina ir pabučiuoja, tre
čias net ir gražius kumplimentus ištaria, 
kai kuris net gražų margutį parodo saky
damas: "Su margučiais". Vieni kitiems 
linkėdami linksmų Velykų švenčių: 
"Su šventėmis — džiaugsmo ir laimės 
šventėje. Yra ir tokių kurie pasveikina 
"Feliz Páscoa", kas nelabai pritinka to
kiame dideliame lietuvių spūstyje.

Sveikinimai ne greit baigiasi, atsiranda 
dar, ir dar nepasveikintų, net ie nepažįs
tami neaplenkiami. Tai lietuvio būdas, 
malonus su visais ir visomis, ypač Vely
kų gražiame ryte.

Atėjo laikas, nenoromis reikia skirsty
tis — eiti namo kur laukia stalas su mar
gučiais ir skaniais pusryčiais. Kai kas dar 
užbėga į kepyklą nusipirkti juodos "lie
tuviškos duonos" kuri gal šiek tiek, kad 
ir iš tolo, primena valgytą tikrą ruginę 
juodą duoną, ant ajerų ar kopūstlapių 
kepta. Ten tai buvo Velykos.

Sveiki, sulaukę šventų Velykų.
Vyturys
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Kotryna Grigaityté '

PAKUTINÉ VAKARIENĖ

į violetinj debesį leidžiasi saulė. Ir, ro
dos, ji niekada nepatekės. Toji žinia iš 
daktaro lupų, kaip dalgis nukirto palei 
žemę visas viltis. 0, šiedu dar tokie ma
žučiai: Valerija pakelia akis į abu berniu
kus ant žemo staliuko spalvinančius są
siuviniuos piešinius. Čia jie beveik kas
dien susivaidija dėl menkniekių.; nubė
ga pas tėveli ir vėl viskas gerai. Kur da
bar bus jūsų priebėga? Išeisiu j darbą... 
Namie viena turėsiu viską aprėpti. O, 
mano neblėstanti meile... kaip reikės pa
kelti tą išsiskyrimą... amžinai. Praneli, 
kaip aš gyvensiu be tavęs ir kaip paleng
vinsiu tavo kančią7 Operacija galima 
tik greičiau mirti prisišaukti; taip bent 
atrodo iš daktaro kalbos. Bet esą, pasi
taiko ir išimčių plaučių vėžiu,tik jau la
bai retas dalykas...

Šitaip plūkėsi, šitaip dirbo jis vis dėl 
geresnio rytojaus. O artėja tik naktis, 
amžinoji naktis...

Valerjja svyruoja ir, sunkiai vilkdama 
kojas, eina į virtuvę. Ima garsiai dėlioti 
indus, kad tiedu mažieji neišgirstų, kai 
iuš ašarų užtvanka,.kai kūkčiojimas pra
siverš. O, Sauliukas su Joneliu, lyg tyčia 
susikaupę piešia, tik piešia, net nesikai- 
ba.

Paskutines vakarienės paveikslas vir
tuvėje prie galinės sienos. į jj atsigręžusi, 
čia kasdien meldžiasi visa šeima. Virtu
vė didelė ir šviesi, tai jų ir valgomasis 
drauge. Dar vienas nemažas kambarys 
— žaidimui vaikams, poilsiui, svečiams. 
Du miegamieji tik per porą žingsnių 
nuo kaimyno sienos - niekad saulės ne
mato. Dar neseniai juodu tarėsi, kaip 
greičiau įsigyti nameli toliau nuo gatvės 
su mažu žemės sklypeliu, kad būtų kur 
vaikams pajudėti, pažaisti. Dabar vis bė
ginėk su jais į tą parką, pilną išdykėlių 
ir neklaužadų. "Viskas tolsta, kaip lai
velis jūroje" — atsidūsta ji.

Rytoj bus išspręsta: daryti operaciją, 
ar ne. Vilties maža. Tiek pat jos ir be 
operacijos, — pasakė daktaras. Koks 
žiaurus atvirumas. Neatrodo, kad ir dak
tarui buvo lengva šiuos žodžius ištarti. 
Bet... kas reikia žinoti, tai reikia. Rytoj 
ir vėl prašysiu kaimynę pasaugoti vai- 
kus.

ATENÇÃO
As pessoas interessadas em convidar 

os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada, 
parau maiores informações podem falar 
com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca. • 
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

MŪSŲ LIETUVA Ni 13 (2150) 1990.IV.12

Svč. Sakramento įsteigimas. Juan de Juane<

O, Dieve. Kiek dar bus tokių dienų, 
kai nežinosiu kur pultis, į ką šauktis. 
Pažvelgia ji j paveikslą galinėje sienoje. 
Kristus laiko rankose duoną. Tiesia į ją 
savo ranką j vos bepastovincią ant kojų. 
Banguoja ašaroj Jo duona ir vis artėja 
ta ranka.

-Viešpatie, sustiprink mane, paso
tink savo duona mus visus, ir sopulius 
tavuoju gėrimu nuramink. Vienintele 
viltie, silpnųjų atrama, padėki man. Pa
dėki vardan tų mažutėlių, kurie dar Tau 
nenusi kaito.

Ji laiko prieblandoje ištiesusi j pa
veikslą rankas, kai tirpsta paskutinis 
saulėlydžio spindulys. Ir geros duonos 
Dalintojo akys pripildo ramybe jos šir
dį. Trukšmingai atsidaro virtuvės durys. 
Abu berniukai lenktyniuodami atbėga 
pas ją:

— Nupiešiau medi, pilną obuolių, 
matai mamyte, — giriasi Sauliukas

- O, aš — mėlyną upę, kur daug žu
vų ir viena labai didelė, — trykšta džiaugs 
mas iš Jonelio akių. Eisime su tėveliu žve
joti.

Valerija šypsodamasi žiūri į žuvį, plau
kiojančią, vandens paviršiumi. Ji apglė
bia savo brangiuosius. Bučiuoja, o aša
ros plauna jauną veidą.

- Mama, tu verki, - susirūpina vyres
nysis Jonelis.

— Ne, aš džiaugiuosi. Dabar turėsime 
ir obuolių, ir žuvies, o Dievulis duos 
mums duonos. - Ji, kaip niekur nieko, 
padeda tris lėkštes ant stalo.

— O kur tėtukui? — pastebi Saulius.

Tėtukas laukia operacijos. Todėl pasi
liko ligoninėje. Šį vakarą mes visi drauge 
pasimelsim, kad jis pasveikęs greičiau su
grįžtų į namus. Tada ir vėl keturias lėkš
tes padėsime ant stalo.

Linksmai groja vargonai, choras gieda 
Alfeliuja. Prisikėlimo procesija eina ap
link šventovę. Du paaugliai berniukai, 
baltai aprengti, su žvakėmis rankose, ei
na procesijoje. Saulė beria pro vitražus 
spalvotus spindulius ant jų galvų. Valeri
jos ir Prano akys džiaugsmingai seka juos. 
Kai berniukai prisiartina fies jų suolu, Va
lerija, palinkusi į Praną, tyliai pakužda:

- Leidosi saulė i violetinj debesį, bet 
ir vėl patekėjo...

v. GARBUKAS 
Bethlehem

PRISIKĖLIMAS

Kristus numirė krauju aplietas 
Ant kryžiaus Golgotos kalne.
Skilo šventyklos granitas kietas.
Saulė aptemo Jo žaizdos delne.

Net Ji palaidotą užantspaudavo.
Kad neišneštų Jo paslapčia.
Žydai melavo net sąžinei savo.
Kad Kristus pranyktų su savo 

kančia

štai šviesa apakino sargyba krito.
Dangaus angelas stovi prie kapo.
Nuo kapo angos akmeni nurito
Ir ten visiems aiškiai pasako:

Kristus Kėlės, mirtis krito —
Nemirs Jis daugiau niekada; 
Nesuniekins Jo kaip mito — 
Jis vens per amžius — visada!'

VIDEO LIETUVA
Parduodama vatzdajuostė\Video cassette) 
VIIILIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreįp- 
tis i šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338
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Halina Mos'inskienė
VIENIŠI METAI BE JONO TATARÚNO

dangumi vėtras nešini de-

i»»

nuskubėjo, lyg 
besu gaurai vis besidairant, vis lyg ko tai 
laukiant... nelabai jie buvo jaukus, tarsi 
koks neperžengiamas slenkstis stojosi 
ir kalbos ir darbai nesirišo. Gal todėl vi
sais atvejais A. A. JONO TATARŪNO 
vardas buvo su tokia pagarba ir pasiilgi
mu minimas, kaip ramstis, kuris be lai
ko "lūžo" ir kitas jo vieton stojus neat
laikė "visuomeninės darbų naštos".

Gal dabar paaiškės, kad organizacinia
me gyvenime Bendruomenės labai svar
bu yra kreipti vadovautojams dėmesį | 
savo narių veiklesnįjį elementą, pritrau
kiant prie stambesnių pareigų artimiau 
bendraujant, raginant daugiau domėtis 
ir kitų "pavienių" grupių veikla. Tokiu 
būdu yra lengviau "išauklėti" naujus ly
derius, perduodant nejučiomis jiems sa
vo patirtį neatbaidant bet pratinant juos 
prie visokių staigmenų, kurių tikrai ne
stinga tai aplinkybių, tai vėl smulkių ne
susipratimų "voratinklyje".

Sakau tai iš asmeninio patyrimo, nes 
S. Paulo Lietuvių Bendruomenės gyveni
me aktyviai dalyvavau nuo 1953 m. Mano 
nuolatinis patarimas tiems visiems stam
biesiems LYDERIAMS, kurioje bebūčiau 
organizuotoje veikloje kviečiama, visada 
kartodavau: "Viskas puiku, sklandu, bet

Mylimam vyrui ir musu tėveliui

AfA

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.: 914-4950 SÂO PAULO

BBS

(^itandàa /^íianis

i jatara (Q.

ADVOGADAS

sa

mirus,

visiems, kurie vienu ar kitu būdu išreiškė užuojautą ir 
solidarumą, atlaikė gedulingas pamaldas, dalvvavo laido
tuvėse bei palydėjo Velioni i Kapus, jo žmona Rosa Arti
ni, dukterys Onutė ir Irutė, žentai Sargio Liblik ir Payan 
Randal Bingley bei vaikaičiai Alexandre, Paulo ir Laima

įI

VIENAM nešti visą naštą - pavojinga" 
Iš stipriausių rodos "niekada nesenstan
čių" sulaukdavau atsakymą - "nesirū
pink, savaime rasis kiti..."

Štai gyvenimo realybė atskleidė "visai 
kita lapą". Ne visi geros valios, geri lietu
viai patriotai turi sugebėjimų organizuoti 
- žmones, kad ir savo bendrataučius. Nes 
reikalas yra ne tėvynėje, bet išeivijoje. ČiaPat padėtų rasti bet kokios "krizės ne
susiduriame su pačių lietuvių mišriomis 
šeimomis, kurios yra ypatingai "jautrios" 
A. A. JONAS TATARŪNAS, irgi tik jau 
daug vėliau savo asmenybės pilnatimi ap
sireiškė, bet pilnai brendęs pareigoms 
buvo daugumos balsuotojų išrinktas Br. 
Lietuvių Bendruomenės pirmininku. Jo 
charakteris atsivėrė, kai vyras pilnai įsisą
monino savyje LIETUVIS esąs. Jis įsijun
gė tikrai nuostabiu jautrumu į visą išeivi
jos lietuvių gyvenimą, jo prigimties dip
lomatija su savo tautiečiais buvo tokia 
rami, šviesi, kad sunku iki šiol su juo sKir-VILNIAUS UNIVERSITETAS 
tis. Štai pavyzdys visai naujajai kartai. DĖKOJA
Bet ir jis nespėjo palikti po savęs tvirto 
"įpėdinio ', Kuris tuo pramintu taku jung.Gerbiamieji, 
tų Bendruomenę j vieną šeimą drauge su 
savo miela ir mylima gyvenimo jungtimi 
ponia Ana Vera Tatarūniene.

Aš, jau seniau esu įsidėmėjusi ponios 
Veros dalyvavimą savo vyro visuose dar
buose, sumanymuose ir rūpesčiuose. Ji 
yra kukli, bet savo asmenybe tikra LIE
TUVĖ — mylinti Lietuvą, ją lankiusi, 
puikiai valdanti lietuvių kalbą raštu ir 
žodžiu, turinti labai stambių pažinčių

su braziluos "elitu", kodėl musu Ben
druomenės Valdyba ją paliko nuošalyje? 
Kas gerįausisi galėtų padėti dabartyje 
vykstančiai Br. L. Bendruomenės krizei, 
jei ne ji — tuo pačiu mes išreikštame ne 
vien žodžiais, bet tikra pilietine pagarba 
A. A. musų visų gerbiamams JONUI 
TATARŪNUI. Moters jautrumas, tuoj

tu sau padėjėjus ir jų tarpe tikrai rasime 
net savo tarpe, jaunimo dvasia, mede 
Lietuvai pasiaukojusį LYDERĮ — atei-' 
čiai, atstovaujanti mus NEPRIKLAUSO
MOJE LIETUVOJE. >

PRISIKĖLIMO džiaugsmas jau skamba»- 
Prisikėlimo dvasinio ir tautinio.

KRISTAUS atpirkimo paslaptyje 
kelkimės, kelkime, kilkime.

esame Jums labai dėkingi už malo
niai mums siuntinėjamą "Musų Lietuvą". 
Be anksčiau gautų, mus pasiekė ir šie 
numeriai:
Mūsų Lietuva 1989 Nr 1-5; 18-29; 31;

33-34.
Su pagarba ir geriausiais linkėjimais

3. Butkevičienė
VU Mokslinės bibliotekos 

direktorė

PARDUODAME

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

AV. PRES. KENNEDY, 19.000
- VILA C AIÇ AR A-PR Al A GRANDE.

TEL: (0132; 70-6048

5



6 MUSŲ LIETUVA NR. 13(2150) 1990JV.12

vai. įvyks to paties Maestro J. Zacharias 
vargonų koncertas — Igreja Imaculada 
Conceição, Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 
nr. 2071, kur jis atliks lietuvių komp. 
M.K. Čiurlionio kūrinius. Kas bus sudo
mintas, nepraleiskite progos.

Halina Mošinskienė .
MUZIKOS MĖGĖJŲ DĖMESIUI

Lietuvių tauta iš prigimties yra muzi
kali, t.y. dainuojanti tauta. Lietuvių 
dainų melodijos, nuo senųjų laikų, jau 
yra daugelio pasaulinio garso klasikų 
motyvuose, o mums visada viskas prie 
širdies 1. Taigi, pasidalinsiu, kad ir pra
bėgomis, pastarojo koncerto Vargonais 
S. Paulo Katedroje įspūdžiais kur PIR
MĄ KARTĄ GYVENIME išgirdau lie
tuvių kompozitoriaus (ir dailininko) My 
kalojaus Konstantino ČIURLIONIO 
vargonais atliktą ištisą programą, nuo
stabaus vargonų Maestro Jorge Zacharias 
įkvėpimo ir talento išdavoje.

Šiam koncertui jis buvo paruošęs: 
Fuga em Dó menor (1902), Prelúdio 
em Sol. Kyrie Eleison (1902) Prelúdio 
em dó menor, Fuga em Mi b Maior 
(1902), Coral em Fá Maior e ruga em 
Dó Maior.

Jau kiek pavėlavus, Katedroje buvo 
reta tuščių vietų. Mane sutiko begalinis 
vargonų ūžesys, lyg baisios vėtros staugi
mas, lyg įsisiautusios jūros grėsmė. Nutu- 
.piau į lonkas tyliai, iš gero "juodžio" 
gavau programą ir įsiklausiau, vos spėju
si persižegnoti ir skubomis sukalbėti po
terėlį. Vargonai nutilo. Susirinkusieji 
plojo. Sekė toliau vėl preliudai, Kyrie 
ir viena Fuga vijosi kitą... Jaučiau, kad 
genijus kalbasi su Dievu. Jis stojasi visa 
savo ESYBE, kaip lygus JO padarinys 
savo kūrybinga dvasia garbinąs gyvenimą, 
su nusižeminusio vergo rauda, bet galin
gu šauksmu ŽMOGAUS, kurio siela dras
koma abejonių — nuoga savo troškimų 
kančioje ieško vietos priglusti.

Buvau sukrėsta, kaip maža duikė — iš
gąsdinta tokios audringos dvasinės vėt
ros, nes iki šiol tepažinojau M.K.Čiurlio
nio tapybą ir keletą jo muzikalinių poe
mų, kaip "Jūra" ir "Miškas", pačių ly
riškiausių jo kompozicijų.

Aišku, čia yra talento apraiška paties 
interpretatoriaus, maestro JORGE ZA
CHARIAS, jauno/ bet labai talentingo 
vargonininko — solisto.

Lapelyje, kuris buvo publikoje išdalin
tas, buvo duota susipažinimui bendra pa
žintis su Lietuvos genialiu kompozitoriu
mi, pagal Vytauto Landsbergio davinius, 
ir programos užbaigoje — "Façamos to
dos uma prece pela Lituânia, e por seu 
Povo" J.Z.

Tuo pačiu, pranešu skaitytojams, kad ' 
fio mėn. 15 d. Velykų sekmadienį, 21

"A musica de Čiurlionis nos precipita 
em um universo de símbolos, muito bem 
articulados por este artista tão intuitivo.

Sua proximidade com os elementos 
do incinsciente nos presenteia com uma 
obra vigorosa, onde percebe - se a ener
gia da alma em luta com os elementos 
do mundo físico. Em outros momentos, 
podemos vislumbrar as brumas do mun
do interior, onde mora o sonho e a fan
tasia. Pulsa em sua obra um GRANDE 
CORAÇAO . Jorge Zacharias

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
TROŠKIME IR KRISTAUS PRISIKĖ
LIMO ŠVENTĖJE
sveikiname visus savo pažystamus ir drau
gus dvasinio prisikėlimo proga. Mes esa
me visi "tremtiniai" savajai tėvynei, bet 
visi jos ilgimės ta pat meile ten likusiems 
savo broliams, giminėms ir draugams. 
Mūsų širdis rišą bendra nostalgija, kuria 
mes stengiamės perduoti savo vaikams 
ir anūkams.

Vyresnės kartos eilės retėja staigiai ir 
labai skaudžiai. Būkime atlaidūs savo 
tarpe vieni kitiems, kai mūsų bendromis 
pajėgomis, kad ir iš tolo galime duoti 
bent moralinę atramą Lietuvai. Būkime 
visi "galva ir širdimi" atsparūs priežui, 
prieš GRĖSMĘ MŪSŲ TAUTOS GENO- 
dDO. Halina Mošinskienė ir šeima

SIRURGIOES DENTISTAS
■>, Dr. Jonas Niciporciu kas
. Dr. Paulo R. Niciporciukas

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

i

PAIEŠKOMA
Tėvas Tafkevičius Juozas buvo vedęs 
Bubliauskaitę Pavliną. Ji yra mano tėvo, 
sesuo (man teta ir krikšto mama) ir jie 
1926 m. išvyko su 6 vaikais į Braziliją.

Apsistojo San-Paulo mieste. Išvyko 
iš Lietuvos TSR, Kauno miesto, Lapių 
valsčiaus. Tafkevičiūtė Zosė maždaug 
10-12 metų.
Tafkevičius Kazys 
Tafkevičiūtė Stasė 
Tafkevičiūtė Lionė 
Tafkevičius Vladas 
Tafkevičiūtė Regina

(Bubliauskaitės) Tafkevičienės Pavli- 
nos brolis Kazimieras jau yra miręs 
1963 m. Yra likę Kazimiero t.y. mano 
tėvo vaikai, Vladas su 2 sūnumis, kuris 
ir ieško savo pusbrolių, puseserių. Norė
tume pabendrauti, susirašinėti.

Mano adresas:
Lietuvos TSR
233009 Kaunas
Eidukevičiaus 19-74
O. Bubliauskienė

9-11 metų

11 mėnesių

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS
solidarumo mokestis
dabar yra Cr$. 300,00 metams.

Prašome užsimokėti, kas dar neužsi- 
mokėjo.

BLB
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-vą

Kpt. Juozas ČIUVINSKAS Cr$.300,00
Algirdas-Mara SLIESORAITIS 2.000,00
Ona CORALON
Viktoras KLIAUGA
Ana L.T. MASIENÉ
Vincas KLIUKAS
Antonia Pocius LAUKS AS Cr$.500,00
Ona PAUKŠTIENĖ
Aldona VALAVIČIUS 
Eduardo PAŽĖRA Jr.

Cr$.350,00 
Cr$.500,00 
Cr S. 100,00
CrS.100,00

Cr$.500,00
Cr$.500,00 
Cr$.600,00

SMI

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM SERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
>į WISKIES - CHAMPANHE» - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTE* 

CERVEJA» - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA'FESTAS EM GERAL
^/casamentos, batizados. aniversários, confraternizações, etg,

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOS NOSSA RESPONSABILIDADE.

• ■ ■' , jiS- .

Ruà 1 * CEP 03140 » Foiw; - Yih Zelins - S. Paulo

5

°.O

MM
*»
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LAIŠKAS ARKIVYSKUPUI DOM 
LUCIANO, IŠĖJUSIAM IŠ LIGONINĖS 

po 11 operacijų:
São Paulo,19.HL1990

Excelentíssimo Senhor Dom Luciano, • 
estamos lutando, com fé em Deus e con
fiança na Virgem Santa, pela vida e pe
ta vitória da Vida.

Todo o mundo H tu ano, no Brasil e 
na Pátria que está ressurgindo à nova vi
da, está rezando e torcendo pela pron
ta recuperação da Sua Excelência;

está convicto de que para a vitória 
do Bem o Pai precisava de mais um Cru
cificado, vivo e consciente;

e confia no valor inestimável do Seu 
Sacrifício e da Sua Oração pela Lituâ
nia - uma Lituânia livre e plenamente 
mdepdndente, -

como com toda sua alma confia

o Seu sempre devotissimo

m Cristo Jesus
pe. Francisco

LIETUVOS BIČIULIAI KINIJOJE ’
Šių 1990 m. kov®s 25 dienos laiške

iš Hong--Kong rašoma:
"Mes visi nuoširdžiai sekame žinias 

apie kankinę Lietuvą.
Padėtis yra dar kol kas neaiški, nes 

Rusija nėra draugiška jokiai laisvei.
Mes meldžiamės ir tikimės, kad Fati- 

mos Marija, kuri jau daug padarė dėl 
pavergtų kraštų laisvės, dar daugiau pa
darys dėl Lietuvos, "Marijos žemėje". 
Mes, žinome, kad Dangiškoji Motina, 
ką pradeda daryti, tą padaro iki pat 
galo"

Taip iš Hog-Kongo rašo, buvęs ketu
rių lietuvių saleziečių profesorius — 
J<un. Aloyzas Massimino. Jis rašte, var
dan ir tarptautinių keturių kunigų, kurie 
1940 metais, kartu su kun. Petru Urbai- 
čiu Hong Konge buvo įšvęsti į kunigus. 
(Jis ir Jie kviečia ir KPU dalyvauti 50- 
mečio bendrose sukaktuvinėse padėkos 
Mišiosetfr Hong-Konge ar Filipinuose).

Dėkokim Dievui žinodami, kad Lie

MUSŲ LIETUVA

mirus’ reiškiame jo šeimai gilią ir nuoširdžią 
užuojautą —

BL Bendruomenės Taryba ir Valdyba

llgamečiui Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
veikėjui, jos buvusiam pirmininkui ir dabartiniam 
Tarybos sekretoriui

ATSISVEIKINANT
SU A. A. ALFONSU D. PETRAIČIU
Dievas sutvėrė žmogų ir suteikė jam ‘ 

nemirtingą sielą. Todėl žmogus, širdimi 
kartą tikrąjį grožį pažinęs, nešioja savyje 
amžinų idealų ilgesį. Ir žmogus tik tol 
žmonijai gyvas, kol jo sielos gyvybę pa
laiko tikėjimas ir meilė.

Taip gali būti aptariamas mūsų myli
mas ir brangus lietuvis a.a. Alfonsas D. 
Petraitis, kurio idealas buvo tarnauti lie
tuviškai visuomenei ir lietuviškam jauni
mui. Ligos nugalėtas ir žemę palikęs į 
mus kalbės savo paliktais darbais, o spau
doje rašyti jo puslapiai ilgai dar bus mū
sų atmintyje.

Paskutinėmis dienomis sielojosi Lietu
vos likimu — josios nepriklausomybe, pra
šydamas paskambinti jam sužinojus pas
kutines Lietuvą liečiančias naujienas. Pa- 
rašęs porą straipsnių, jam skirtame "Savai-centre, rua 
tei bėgant" skyriuje, paliko mus ir iškelia- va Ipiranga.
vo pas Aukščiausiąjį.

Šią valandą visi išgyvename ir norime 
dalintis tuo skausmu su jo žmona, jo gi
minėmis ir artimaisiais.

Atsisveikindami tariame: "Ilsėkis ra
mybėje, brangus lietuvi". O pagervdami 
velionį pakartosime Vytauto Mečernio 
eilutes:

Tu sakei: "Per žemę mes praeinam
Tik vienąsyk, tai būkime tvirti.
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią 

dainą,
Tas nesutirps mirty".
Krikščionybėj skelbiama tiesa apie 

Kristaus prisikėlimą, yra pati džiaugsmin
giausia naujiena. Tuščias kapas ir Nu- 
kryžiaotojo pasirodymas įtikino gyveni
mu anapus.

Vyt. Vosylius

SALEZIEČIAI SUSIRINKIME

Romoj kovo 4 prasidėjo ir, numatyta, 
apie gegužės vidurį, baigsis 23-čia visuo
tinė Saleziečių Kapitula (Capitolo Gene
rate). Joje atstovaujamos 102 valstybės, 
kuriose pasklidę saleziečiai su savo veiki
mu. Trūksta tik, dėl politinių kliūčių, 
Vietnamo atstovų (ir, aišku, lietuvių, 
kurie dar neįstengė Lietuvoj sukurti sa
vo provincijos, kuri salezietišku terminu 
vadinama inspektorija - ar inspektora- 
tas). Pagrindinė tema arba svarstymas: 
Dabartinė jaunimo evangelizacija.

A. A. JUOZAS DIMAVIČ1US
1989 m. spalio 23 dieną (sekmadienio 

rytą) staiga mirė inž. Juozas Dimavičius.
Su šeima jis gyveno São Paulo miesto 

Major Sertorio, Edificio No-

Gedule paliko žmoną Antaniną > dūk 
rą Gražiną. Pats inžJuozas buvo darbui 
ir šeimai atsidavimo pavyzdys.

Kad ir kiek pavėluotai, skelbiame liūd 
ną žinią, nes Velionis buvo daug kam ži
nomas ir Lietuvoje ir išeivijoje.

Nieko neskelbti išeitų lyg grubiai nu
traukti pažintį, draugystę, atminimą 
mylimo žmogaus, vos tik nutrūkus jo 
trumpo, trapaus gyvenimo siūlui.

Mes, gi, žinome, kad tikroji meilė 
yra nemirtinga, ir tęsiasi amžinai, amži
nybėje.

KPU.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.tuva turi draugų visuose kontinentuose. 
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mūsų žinios
SUPRATIMAS "MŪSŲ LIETUVOS" 

BĖDŲ
Viena tautietė rašo: "Su šiuo laišku 

siunčiu čeki BRADESCO Cr$. 500,00 
(cruzeiros) vertės, kurį skiriu MŪSŲ 
LIETUVOS 1990 metų prenume
ratos papildymui.

SEIMŲ LANKYMAS
Lietuvoje (po tiek metų...) kunigas 

ir šeimos iš naujo gali susitikti.
Daug kur (ir Lietuvoje ir išeivijoje) 

šeimų lankymas (kalėdojimas) eina ir 
prieš Kalėdas ir prieš Velykas, o taip 
pat, pagal susitarimą, per ištisus Viešpa
ties metus.

Ir pas mus, čia milžiniškoje Brazilijo
je, atsiranda dar nemažai patriotiškų, 
katalikiškų šeimų suprantančių kunigo 
šeimoje ir namų palaiminimo prasmę.

Šv. Kazimiero Asmeninė Parapija, kol 
kas ačiū Dievui, turi, daugiau ar mažiau, 
pajėgių kunigų, neatsisakančių ypač sene
lių ir ligonių lankymo. Atrodo, kad de
ra kuo daugiau ir kultūriniu kunigo pa
tarnavimu pasinaudoti, ko! dar ne pervę- 
lu.

Palaimintų Velykų visiems geros va
lios tautiečiams, o ypač musų vienišiems 
seneliams ir ligoniams.

Pažadant visus maldoje prisiminti 
KPU.

PAMALDOS
'UŽ LIETUVOS KAREIVIUS"
Vykdant brazilų-japonų rašytojos 

Ana Suzuki iš Lietuvos gautą prašymą 
užsakyti Mišias už nežmoniškai traktuo
jamus rusų armijoj Lietuvos jaunuoiius- 
kareivius, buvo nutarta tas pamaldas 
įvykdyti Atletinio Klubo JUVENTUS 
koplyčioj balandžio 1‘dieną. Laiškas iš 
Lietuvos ir lietuvių atsiliepimas buvo 
paskelbtas ML-voj, o taip pat perduotas 
ir dienraščiui FOLHA DE SÃO PAULO. 
Atsirado keli tautiečiai /.geriau: tautie
tės): skambino vieni kitiems, davė žinią • 
kelių dienraščių redakcijom, kvietė TV 
reporterius, ir, nors buvo vietiniams 
eilinio sekmadienio Mišios, j JUVEN4 
TUS koplyčią sugužėjo daugybė lietu
vių ir net iš toliau — būrelis jaunimo, 
vieni tautiniais rūbais, kiti skautiškai; 
ir ne visai jaunų (daugelis negalėjo "pa- 

VIDEO LIETUVA
PARDUODA 

vaizdajuoste(video cassette) iškilmingų 
mišių V. Zelinoj su kun. Alfonsu Sva
rinsku LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PASKELBIMO PROGA kovo' 
12 dieną. Kreiptis j šv. Kazimiero pa
rapiją, rua Juventus 28. Tel. 273-0338.

paraSai dėl Lietuvos nepriklausomybės

atminimui
gimtadienio proga

Sis "ML" numeris yra skirtas
JUOZO M A T E L I O A

NACIONALINE 
vydo biblioteka

I Kun. Juozo Šeškevičiaus iniciatyva buvo atspausdinta blankų su prašy- 
| mu, kad Brazilijos Prezidentas ir valdžia pripažintų Lietuvos paskelbtą 
| nepriklausomybę. Parašų blankų galima gauti V. Zelinos klebonijoj ir šv. 
| Kazimiero parapijoj.
| Patys pasirašykime ant tų blankų ir rinkime parašus tarp draugų ir kai- 
į mynų.

*•--■ «rn«iirr*ri HHattr-irf.WiTl iMia'-.ilBrali TUI  . — —-Į - r-- - rrr _____ ,

sidalinti" nes tą pačią valandą Zelinoj 
buvo metinės Mišios a.a. Jono Tatarune 
intencija).

Leidžiantis krūmais apaugusiu take
liu j koplyčią, jau laukė MANCHETE 
TV reporteriai; kiek vėliau atsirado ir 
GLOBO TV. Kalbino tai vieną, tai kitą; 
ir vėliau plačios Brazilijos piliečiams, 
kad, kaip buvo paskaityta pamaldų pra
džioj, Mišios buvo laikomos už Lietu
vos kareivius; betgti ne tik už juos, o ir 
kitų panašių respublikų jaunuolius, ku
rie ir karinėj tarnyboj yra persekiojami 
ar net "grįžta namo cinko karstuose". 
Ir, Mišios, bendrai buvo už Lietuvą.

Mišias atnašavo klubo kapelionas kun. 
Pr. Gavėnas, asistuojamas Pauliaus ir To
mo Butrimavičiukų. Jaunimo choras pra
vedė giesmes, užbaigdamas "Šv. Kazi
miero himnu".

Prieš pamaldas MANCHETE reporte
riai aplankė V. Zeliną ir filmavo Lietu
vos Respublikos aikštę su Laisvės statula 
bei šv. Juozapo bažnyčią. Lankėsi Butri- 
mavičių šeimoj.

Balandžio 20 dieną sueina 18 metų 
nuo V. Zelinos bažnyčios statytojo 
kun. BENEDIKTO SUGINTO mirties-

Prisiminsime buvusį šv. Juozapo para
pijos kleboną per lietuviškas 11 vai. pa
maldas balandžio 22 dieną V. Zelinoj ir

AUKA PRISIDÉKPRIE LIETUVIŠKOS

šv. Kazimiero parapijoj 8 vai. ryto.

• Kas bėga nuo Lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

EDIÇÃO

P
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