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VELYKOS DIDŽIOJI PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ
Mieli Broliai, Sesės
Šiandien ir per visą velykinį laikotar
pi Bažnyčia mus kviečia linksmintis ir
džiaugtis, nes Kristaus prisikėlime
mums yra užtikrintas amžinas gyveni
mas.

Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų mū
sų gyvenimas, kaip sąžiningai rūpintumės savo šeimos ir tautos gerbūviu,
kaip gausiai praturtintumėm žmonijos
civilizaciją ir kultūrą, mūsų džiaugs
mas negalėtų būti pilnas, nei laimė tik
ra, jei prieš akis stovėtų neišvengiama,
mus sunaikinti grasinanti mirtis.
Gyvybės instinktas yra toKs stiprus,
kad normalus žmogus, net sirgdamas
skausminga, nepagydoma liga, visais bū
dais stengiasi išlikti gyvas.
Krikščioniškasis tikėjimas skelbia,
kad kaip jbertas kviečio grūdas perėjęs
puvimo procesą, iškyla gyvastingu žel
meniu, teikiančiu mums duoną, taip
mus laikinoji mirtis įveda į amžinos lai
mės ir garbės gyvenimą: "A š e s u
prisikėlimas ir gyv e n
m a s, kas
m a n e, - n o r s
i r m irtų, bus gyvas. (Jn.11,
25).

Kristus yra ne tik mūsų išganytojas,
bet ir brolis. "V šiem s, kurie jj
priėmė, jis davė galią b ūt» D i e v o va i ka i s". (Jn. 1,12)
esą m e vaikai, tai ir
n i a i. Mes D i e v o | p e d i n i a
i r Kristau s bend r an i a i, jeigu s u juo
k e n č i a m e, su juo būsim e
ir p a g e r b t i." (Rom.8,16-17).

Tikėjimas, kad Kristus savo kančia
įprasmino mūsų gyvenimo kančias ir sa
vo prisikėlimu mums užtikrino amžiną
gyvenimą, velykinį Kristaus triumfą da
ro sykiu ir mūsų asmeniniu triumfu.
Kas gali būti brangesnio, kas gali mumy
se sužadinti nuoširdesnį džiaugsmą,kaip
žinojimas, pagrįstas paties Dievo užtikri
nimu, kad mes prisikelsime lygiai gar
bingam ir amžinam gyvenimui, kaip Ve
lykų rytą prisikėlė Kristus. "Kas val
go mano kūną ir geria
mano kraują, tas turi am
žinąjį gyvenimą, ir aš jį
prikelsiu paskutiniąją
d i e n ą" (Jn.6,54).

Velykinis mūsų avinėlis Kristus jau paaukotas.
Šių metų Velykos mums yra ypatin
Tikinti į Dievo Apvaizdą ir supran
gai džiugios ir viltingos. Mes švenčiame
tanti kančios prasmę, lietuvių tauta pra
ne vien Kristaus istorinį, bei mūsų būsilietame kraujyje įžvelgė nepriklausomy
mąjį asmeninį, bet ir Lietuvos prisikėli
bės krikštą, tankų sutriuškintuose kū
mą.
nuose atpažino uolą, ant kurios yra sta
Ilga ir skausminga buvo mūsų tautos toma laisva, demokratinė Lietuvos tęspublika.
Didžioji Savaitė. Pusę šimto metų Lie
Skaudžias ir gilias dvasines-moralines
tuva buvo kankinama fiziniai ir terori
žaizdas paliko sovietinė okupacija, ta
zuota moraliniai. Ekonominėm bloka
dom ir provokacijom bandyta užgniauž čiau tauta, pasirinkusi Kristų savo vado
ti tautos ryžtą būti laisva ir nepriklauso vu (1990.VI.15) ir pasivedus Motinos
Marijos globai (1991.X.8) viltingai žen
ma valstybe. "Jie, sovietai, liejo kraują
gia į ateitį, j pilną laisvę, dvasinį-morali
norėdami mus išgąsdinti. Jie galvojo,
nį prisikėlimą.
kad visi bėgs atgal j Sovietų Sąjungos
glėbį. Bet staiga atsitiko priešingai".
Džiugus velykinis Aleliuja, skelbiąs
(New York Times, 1991.1.20).
Kristaus, mūsų asmeninį ir tautos prisiLietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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kėjimą, teranda gyvą atgarsį kiekvieno
musų širdyje. Pasitikėdami Kristaus per
gale ir jo užtikrinta pagalba, viltingai
žvblkime j ateitį, taip dirbdami, lyg vis
kas priklausytų nuo musų pastangų, ir
taip melsdamiesi lyg viskas priklausytų
nuo Dievo palaimos.

Lietuvos delegacijos vadovas AT vicepirm. Č. Stankevičius, ekspertų vado
vas A. Abišalas ir delegacijos narys už
sienio ministerijos atstovas G. Šeršnys
atkreipė užsienio diplomatų dėmesį,
kad derybos su Rusija dėl kariuomenės
išvedimo nėra patenkinamos.

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų linkiu
visiems.
Vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M.

Lietuvos užsienio reikalų ministeris
A. Saudargas, kalbėdamas Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferenci
joje Helsinkyje, pažymėjo, jog Baltijos
valstybių saugumas gali būti užtikrintas
tik iš tų kraštų išvedus svetimą kariuo
menę. Jei pagal sutartą tvarką nebus iš
vesta buvusi sovietinė kariuomenė iš Lie
tuvos, tai pastaroji bus priversta kelti šį
klausimą Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje pagal Helsin
kio susitarimo nuostatus.

Brooklyn, N.Y.
1992 m. Velykos

PASIBAIGĖ KONFERENCIJA
Praeitą savaitę Ženevoje pasibaigė
Žmogaus Teisių Konferencija, kurioje
Lietuvai atstovavo Narcizas Prielaida.
Lietuva tokio pobūdžio renginyje daly
vavo pirmą kartą ir buvo karštai pasvei
kinta bei atidžiai stebima paties JTO
Ženevos skyriaus direktoriaus M. Martenson. Beje, Lietuvos atstovai teko kal
bėti konferencijoje. Tai buvo padaryta
atsakant j priekaištus, neva Lietuvoje
pažeidžiamos tautinių mažumų teisės.
Iš tikrųjų, padėtis yra visiškai kitokia,
nes tautinės mažumos Lietuvoje turi
daug geresnes sąlygas nei kitur, o be to,
jos mūsų krašte nėra tokios gausios,kad
galėtų rimtai komplikuoti padėtį: rusų
9,4°/o, lenkų 7°/o ir žydų 0,3%.

N. Prielaida

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dar nepajudėjo
Lietuvos delegacijos atstovai dery
boms dėl buvusių sovietų kariuomenės
išvedimo iš Lietuvos susitiko Vilniuje
su čia esančiais užsienio diplomatais.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
\

Guarga—chuvas de todos os tipos para
nomens, senhoras e crianças
Mini-sombrmhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
I Rua Coelho Barrados. 104- V Prudente
Fone: 274-0677. Res. 274-1886

V. Landsbergis kovo 22 d., kalbėda
mas per BBC radiją tema "Lietuva ir pa
saulis", pabrėžė, kad Rusijos kariuome
nės išvedimas iš Lietuvos dar neprasidė
jo, nes išvesti tik 103 kareiviai. Svetima
kariuomenė daro Lietuvai ekologinę ir
ekonominę žalą. Lietuva laukiant iš Ru
sijos geros valios parodymo.
Ta proga AT pirmininkas priminė,
kad Lietuvos pinigai būsią įvesti vasaros
metu, kai Lietuva bus priimta i Pasaulio
valiutos fondą.

Sėkminga

kelionė

Premjeras G. Vagnorius Švedijoje pa
sirašė dvi prekybinio bei ekonominio
bendradarbiavimo sutartis: dėl laisvos
prekybos ir investavimo apsaugos garan
tijų. Pirmąja sutartimi leidžiama Lietu
vos pramonininkams vežti į Švediją pa
grindines prekes be muitų, antrąja —
tvirtinama Baltijos investavimo progra
ma, pagal kurią Lietuva gaus apie 30
mil. dol. paramą.

CIRURGIÕES DENTISTAS
DfL JONAS NICIPORCIUKAS

.

Po Černobylio atominės stoties katas
trofos buvo užtikrinama, kad daugiau
tokių nelaimių nebus. Bet štai nuodin
gų dujų debesis išsiveržė iš tokio pobū
džio stoties, kuri yra netoli Sankt-Petersburgo. Šį kartą pavojaus išvengta, tačiau
pasaulis vistiek susirūpinęs Vokietija pareikalavo, kad visos Černobylio tipo stotys butų uždarytos, nes jos nėra saugios,
Tos stotys veikia Rusijoje, Ukrainoje ir
Lietuvoje, pfie Ignalinos. Teisinamasi
kad jų uždaryti negalima, nes ligi šiol
tik šios stotys aprūpino kraštų gyvento*
jus reikiama energija.

BALTIJOS TARYBOS PAREIŠKIMAS
Kovo 16 d. Jūrmaloje (Latvija) įvyko
Baltijos šalių tarybos posėdis, kurio me
tu trijų respublikų prezidentai A. Riutelis, A. Gorbunovas ir V. Landsbergis
priėmė keletą svarbių bendrų pareiški
mų.

Pareiškime dėl buvusios TSRS užsie
nio skolos pažymima, jog Baltijos vals
tybės nelaiko savęs TSRS paveldo objek
tais ir todėl nėra atsakingos už TSRS
skolas bei nesiruošia jų mokėti. Tame
pačiame pareiškime protestuojama
prieš vienapusj Rusijos Federacijos
sprendimą sulaikyti Baltijos vals ybių
valiutos atsargas, esančias buvusiame
TSRS ekonominių ryšių su užsieniu ban
ke.

Kitame bendrame komunikate išreiš
kiama parama ir solidarumas su Rusijos
Federacija, smer kiant kovo 11 d. įvyku
sį buvusių TSRS Liaudies deputatų su
sirinkimą ir vertinant šį "renginį" kaip
provokaciją, nukreiptą politinės destabilizacijos linkme.
Dar du pareiškimai buvo skirti Balti*
jos regiono demilitarizacijos problemai
bei svetimos kariuomenės išvedimo klau
simams. Baltijos šalys, pabrėžiama juo
se, sveikintų ne tik jų pačių teritorijos,
bet ir Kaliningrado bei Leningrado sri
čių, pačio Sankt-Petersburgo miesto demilitarizaciją. Baltijos valstybės kviečia^
Rusijos Federaciją, kaip TSRS teisių ir
įsipareigojimų tęsėją, palaikyti taikos ir
tarptautinio saugumo politiką Baltijos
jūros regione.
1
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Tėvai, kurie nemuko savo
lietuvių kalbos, bėga nuo savo
tautos ’

i PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chaves 1206, Io and»
V. Prudente - Fone^73-6696
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PASAULIO LIETUVIU VERSLININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos verslininkų sąjunga, Lietu
vos pramonininkų asociacija ir Lietuvos
tarptautinių organizacijų komitetas
1992 m. birželio 16-21 d. Lietuvoje or
ganizuoja Pasaulio lietuvių verslininkų
suvažiavimą. Renginio metu vyks daly
kiniai Lietuvos ir užsienio verslininkų
susitikimai, kontraktų sudarymas, pla
nuojama išleisti dalyvių katalogą.
Darbas vyks šiomis kryptimis:

e^sp^iuoti gammius. Jeigu Jums parodoje reikia didesnio kaip 9 kvadr. m. ploto,
mokestis papildomas. Visa informacija
turi būti pateikta iki 1992 m. balandžio
15 d. j suvažiavimo organizacinį komite
tą adresu:
World Congress of
Lithuanian Businessmen,
V. Kudirkos 18, Suite 402,
Vilnius 2600, LITHUANIA
tel. 614532-fax. 222621
telex. 261137 LUVLN SU

Tarptautinė verslo integracija, va
dovas - prof. K. Prunskienė,
- Verslo valdymas, marketingas ir
studijos, vadovas — J. Novickas
Finansai, bankai ir draudimas vadovas - R. Visokavičius.
Verslo teisinės garantijos, vadovas
J. Prapiestis.
Pramonė, statyba ir infrastruktūra,
vaaovas — J. Šarkus.
Turizmas, poilsis ir servisas, vado
vas
R. Miknius.
- Prekyba ir biržos, vadovas - A. Simavičius.

Lietuvos parodų centre LITEXPO
bus organizuojama suvažiavime atstovau
jamų firmų produkcijos paroda. Kvieti
mai dalyvauti suvažiavime išsiųsti pasau
lio verslininkams, norintiems pradėti ar
plėsti verslą Lietuvoje. Suvažiavimo pro SPORTINIS GYVENIMAS
gramme komiteto pirmininkas -- Lietu
Po žiemos olimpinių žaidynių Lietu
vos Mokslų Akademijos viceprezidentas
vos sportininkai vėl dalyvavo tarptautu
akademikas R. Rajeckas. Suvažiavimo
nese varžybose Genujoje (Italijoje). Šį
oficialios kalbos - lietuvių, anglų ir rusų. kartą — Europos lengvosios atletikos
uždarų patalpų pirmenybėse. Vėl teleeSuvažiavimo dalyvio mokestis 300
kranuose matėme lietuviškas pavardes
USD. I šį mokestį įeina: dalyvavimas vi
suose suvažiavimo renginiuose, išspausdi ir trispalvę.
nimas dalyvių kataloge, kultūrinė progra
Musų sportininkai čia pasirodė gana
ma, maitinimas, teisė nemokamai pasi
sėkmingai. Trišuolininkas A. Raizgys
naudoti 9 kvadr. m. plotu parodoje. į
užėmė penktą vietą, rutulio stūmike
mokestį neįeina išlaidos už viešbučius.
D. Urbikienė ir ėjike S. Bukštienė Jeigu Jūs norite dalyvauti suvažiavimo šeštą, šuolininkas į aukštį D. Verkys darbe ar tapti rėmėjais, prašome atsiųsti septintą. Visiems jiems iki medalių trūr
užpildytą anketą, trumpą autobiografiją ko visiškai nedaug, o A. Raizgiui ir D.
Urbikienei tereikėjo pakartoti savo re
(iki 120 žodžių, įskaitant informaciją
zultatus pasiektus prieš tai Lietuvoje.
apie atstovaujamą organizaciją), 2. juo
dai baltas nuotraukas 3x4 cm. Jeigu no Bėgikams V. Pipirui ir K. Klimui bei ėji
rite dalyfeauti parodoje, turite atsiųsti in mo meistrui V. Kazlauskui sekėsi pras
formaciją su nuotraukomis apie norimus čiau — jie nepateko j pirmuosius dešim-

tukus. Komandinėje įskaitoje Lietuva
pralenkė Belgiją, Norvegiją, Portugaliją,
Šveicariją, Graikiją ir kai kurias kitas šaSlidininke V. Vencienė, dalyvauda
ma tradiciniame 90 km. maratone Šve
dijoje užėmė trečią vietą.

Lietuvos plaukimo pirmenybėse Se
ulo olimpinių žaidynių sidabro medalio
laimėtojas R. Mažuolis 50 m. laisvo sti
liaus distanciją nuplaukė per 22,48 sek
Tai antras rezultatas Europoje; tik 0,16
sek, atsiliekantis nuo rekordinio laiko.

Lietuvos futbolo rinktinė, dalyvaujan
ti pasaulio čempionato atrankinėse var
žybose, balandžio 28 d. Belfaste žaidžia
pirmąsias rungtynes su Š. Airijos koman
da. Britanijos lietuviams derėtų organi
zuotai nuvykti į ten ir paremti mūsiškiu*
IŠ ARGENTINOS

Dr. Rolandas Tauginas išrinktas Čako Provincijos Gubernatorių
Argentinoje gimęs, Dr. Rolandas Tau
ginas, chirurgas, laimėjo rinkimus ir ta
po išrinktas Čako Provincijos Guberna
torium. Tai pirmas toks malonus įvykis
Argentinoje, kuris suteikia džiaugsmą ir
garbę visiems lietuviams.
Gubernatorius Tauginas, 61 metų,
yra vedęs su argentiniete, Voianda Mag
dalena Pisoli turi du sūnus, Carlos Ro
lando, agronomijos inžinierius ir Edgardo Marcelo, studijuoja teisę; ir dvi duk
ras, Maria Susana, chirurgė, ir Graciela,
advokatė.
Jo tėvas Juozas Tauginas, gimęs 1892
m. Kaune atvyko j Argentiną apie 1925
m. ir sukūrė šeimos židinį su argentinie
te, o Gubernatoriaus seneliai, Jonas Tau
ginas ir Sofija Bielskutė, irgi gyveno Kau
ne. Čako Provincija randasi 1.000 kilo
metrų atstumo nuo Buenos Aires ir turi
apie 1.000.000 gyventojų, klimatas be
veik tropikalinis, žiemos metu būna iki
28° o vasarą iki 45^.

Dr. Rolandą Tauginą pasveikino Lie
tuvos garbės konsulas Argentinoje inž.
Algimantas Rastauskas. INFOBIURAS
turėjo interviu ir pasiuntė žinią į Lietu
vą.
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gfkiek tik širdis geidžia. Čia pat prasidėjfôidavo ir margučių mušimas. Ypač ragin-

Neužmirštami praeities vaizdai....

mdavo neatsilikti su kumpiu - žiūrėti,
^kad trečią dieną liktų tik kaulas, kur),
* JI nunešus galulaukėn, galima butų užkas
ai ti žemėn, kad tik, gink Dieve, vasarą le|/dai javų neišdaužytų.

Vytautas A. Dambrava

VELYKOS

LIETUVOJE

Nuo apyaušrio dundėjo sunkūs vario
būgnai. Jie budino žmones, kėlė ramia;
snaudusj pavasarį. Jų garsas pasitiko ir
bažnyčion beskubančius: važiuojantieji
dar greičiau suragino arklius, pievų ta
keliais ar paupiais traukiantieji — žings
nį paspartino.

ffl

Bažnyčia pilna žmonių. Daugelis nak
tį čia praleido. Budėdami ir laukdami.
Ten, prie šalutinio altoriaus, stovėjo pa
rapijos jaunuoliai, vaizduoją Romos sar
gybinius. Čia pat ilsėjosi lino drobulėn
įvyniotas Kristus, o viršuj, gėlėse, sken
do švenčiausiasis...

Nuskambėjo varpelis. Žilagalvis kuv
nigas, apsisiautęs sniego baltumo kapa,
nuskubėjo prie prisikėlimo laukiančio
Kristaus. Žmonės, kaip vienas, siūbte
lėjo ton pusėp. Vėl, kaip kiekvienais
metais, vienam buvo paduota nešti mir
tį nugalėjusio Kristaus stovylėlė, kitam
kryžius, perjuostas raudona stula, tre
čiam Velykų žvakė...
Kunigas prisiartino prie Švenčiausio
jo. Prisikėlimo valanda čia pat. Ir kai
po akimirksnio jis, laikydamas mons
tranciją rankose, atsisuko į žmones —
visa Bažnyčia sudrebėjo galinga perga
lės giesme:
— Linksma Diena mums nušvito...

Ši giesmė užtvindė visų širdis. Ši ga
lingoji giesmė, kuri veržėsi iš žmonių
krūtinių, kuri gaudė vargonais, skam
bėjo trimitais, verkė smuikais... o pro
cesijai išslinkus šventoriun, ją pasitiko
trenksmininkai būgnai ir patekančios
saulės spinduliai. Už varpinės sproginėjo paraku užtaisytos beržo kaladės. Ve
lykinės giesmės ritmui pritarė ir Velykų
varpai, aidėdami kloniais...
Ir niekad, rodos, nejuto senasis var
pininkas tiek savy jėgos, kiek šį saulėte
kį. Lyg ją savo rankose būtų laikęs. Lyg
jis būtų davęs ženklą nubust rytui, atgimti pavasariui, čiulbėti paukščiams ir
visas pievas saulės spinduliais nužerti...

Giesmės žodžiais žmonės guodėsi ir
raminosi. Dažnas nesuprasdavo, ko jam

Po pusryčių prasidėdavo kitos nesus

® kaitomos linksmybės. Ypačiai jaunimui
Vieni mušė kiaušinius, ieškodami stipIgriausią, kiti jais mainikavo, ritinėjo arba
žg plukdė loveliuose ant ežero. Vėl kiti sku
S bėjo j kluonus ar sodus pasisupti įtaisy
tose sūpynėse. Lalauninkų būriai eida
§gvo per kaimus, su giesmėm ir dainom,
įviliodami kiaušinius, merkdami akj mer
sžaginom, krėsdami išdaigas. Visais kaimais
^skambėdavo dainos, muzika ir juokas.

Jau brėško.

Pro,plačiai atvertas bažnyčios duris
nesulaikomai veržėsi žmonių srovė. Prie
altoriaus neramiai sukinėjosi vaikai, dai-'
rydamiesi tai į karste gulintį Kristų, tai
į zakristijos duris, tai į vargonus, kurie
atrodė lūš, neišlaikydami choristų ir vi
sos apylinkės muzikantų, susinešusių
dūdas, klarnetus ir smuikus, kad tik "vi
sokia dvasia galėtų garbinti Viešpatį".
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I pavakarį atbildėdavo vežimas su
ffimarškomis uždengtu kubilu vandens.
HlSmalsuolių būriai sekdavo vežimą, pra

visu kūnu eina šiurpas, ko rieda skruos
tais ašaros. Ko liūdna ir graudu šioje
linksmybės ir pergalės procesijoje? . Ta
čiau kiekvienas jausdavo,jog šios ašaros
yra ne sielvarto, o tikėjimo ir meilės aša
ros.

Ir kai procesija, apėjusi trečią kartą
aplink šventorių, grįždavo bažnyčion,
visi nušvitusiais veidais klausydavosi Auš
rinės, paskui mišių, pamokslo — ir vely
kinių giesmių grožybės.

šydami parodyti, ką gi jie ten taip gabe
na. Tada vežėjai nuimdavo nuo kubilo
marškas ir, parėmę kaužą vandens, šiupteldavo smalsuoliams. Kiek būdavo ta
da juoko. Ir niekas nepykdavo. Žinoda
vo, kad daugiausia vandeniu aplietas tu
rés gerą sveikatą, susilauks Dievo palai
mos...
Saulei pasislėpus, dar ilgai lietuviškas
kaimas džiūgaudavo, o senieji kalbėda
vosi apie naują sėją, naują vasarą ir nau
ją derlių...

Po pamaldų jie pasipildavo j šventorių,
spausdami pažįstamųjų rankas, bučiuos
darni skruostus, linkėdami vieni kitiems..
O šypseną dar labiau nuskaidrindavo jau
aukštai pakilusi saulutė,

Jaunimas nebetverdamas skubėdavo
prie vežimų, rausdamiesi šiene suslėp
tų įvairiaspalvių margučių ir čia pat, ka
lendami j dantis, tikrindavo, kieno stip
resnis. Vyresnieji klupinėjo prie kairio
jo altoriaus, atrinkinėdami savo pašven
tintus ryšulėlius su velykiniais valgiais...
Po valandėlės vėl visais keliais riedė
davo įsismaginę vežimai, vėl takabsir ke
leliais pasišokinėdami grįždavo vaikai...

Ir rodos jau iš tolo šviesdavo jiems
kieno sodybos, baltuodavo smėliu dar
vakar nubarstyti takeliai, akį akį trauk
davo sutaisytos lysvės...
Trobų vidus blizgėdavo. Vienoje ker
tėje stovėjo balta drobe užtiestas stalas,
o ant jo velykiniai valgiai: su tradiciniu'
kumpiu, paršiuku, paukštiens, skaniai
kvepiančiu "čigonu", pyragais ir kitais
skanumynais.. O vaikų nenuslysdavo
nuo kiškio dovanų - margučių.

Pašlakščius švęstu vandeniu Velykų
stalą ir sukalbėjų., i Jdą, visi sėsdavo
"atsigavėti" iškilmingais pusryčiais. Po
ilgo gavėnios pasniko visi valgydavo,

Tai šitaip Lietuvos kaimas šventė Ve
lykas Nepriklausomoje Lietuvoje.

Šiandien pro Aleliuja girdime Lietu
vos raudą ir dejas. Ten siaučia svetimieji
netikėliai, naikindami ir gražiuosius lie
tuviškųjų Velykų papročius.
Tačiau Velykų Dieną tauta atnaujina
tikėjimą teisingumo pergale. Kristus, nepavydėjęs Marijos žemės vaikams savo
žaizdų, nepagailės jiems ir savo prisikėli
mo laimės. Velykos kartoja pažadą, kad
kančios baigsis, ir sugrįš linksmos Vely
kos laisvės pavasario gaivinamai Lietu
vos žemelei.
Tad — Aleliuja.
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kiną- Tikras Dievas yra vienas Jeho
Dauguma jų jau prisikėlė 1918 m.
pavasarį, nematomi. Kiti išrinktieji pri
JEHOVOS LIUDININKAI va ir tiktai Jėh. Liudininkams pavesta
jo vardą iškelti.
sikels tuoj po savo mirties. Jie miršta
NATHAN KNORR — Mirus RutherJehova sutvėrė Adomą ir Jieva tobu kaip žmonės ir prisikelia dvasiomis. Vi
□rd, 1949 m. buvo Brooklyne išrinktas
si kiti bus sunaikinti — geriąįj ir blogie
iktos prezidentu Natham Knorr, naudo- lus, kad gyventų visuomet laimingi žemė
ji, pragaro nėra, o dangun pateks tik
je. Dėl jų nepaklusnumo visi žmonės ne
mt tą pačią 10-ties dolerių sistemą.
144.000 išrinktieji.
teko tobulo gyvenimo žemėje ir pavel
Naujasis prezidentas palaikė centralinj dėjo nuodėmę, ligas ir mirtį. Žmonės ne
Kristaus Karalystė — Re
^okratinj valdymą. Organizavo didelius turi nemirtingos sielos. Mirštantysis nu
miantis profetu Danielių ir Apokalipse,
kongresus, suvažiavimus, patobulino
stoja savo kūno ir dvasios egzistencijos. Kristus pradėjo karaliauti 1914 m., velnu
pausdinių techniką, pagyvino propagan- Nemirtingas yra tik vienas Dievas. Šv.
niui duota laisvė ir jis stengiasi kiek ga
ią. Misijonierių darbui panaudojo kiną
Dvasia nėra asmuo, tik Dievo aktyvi jė lima daugiau žfclos padaryti, nes jo lai
reikalavo iš jų mandagumo, kad pa
ga. Kristus yra pagrindinis Dievo kūri
kas trumpas. Kristaus nurodyti ženklai
raukti kitus.
nys, bet ne Dievas. Gyveno kaip dvasi
Mato evangelijoje: "Karai, badas, kata
Norėdamas ištrinti savo pirmtakų
nė kriatura prieš ateinant j žemę. Jis
klizmai". Greičiausiai tai įvyks 1990 m.,
vaizdą, sunaikino visas jų buvusias kny
yra šv. Mykolas ir padėjo Dievui sutver kai bus sunaikintas šis blogas pasaulis
gas, pradėjo leisti daugybę savų knygų,
ti visa, vadinasi Žodis. Nustojo būti dan ir prasidės laiminga tūkstantmetinė era.
Kuriomis užtvindė visą pasaulį. Įsteigė
giška būtybe, kai tapo žmogumi. Gimė Jėh. Liudininkai kartu su prisikėlusiais
įauįą Biblijos mokyklą, kurioje ruošė
tobulas, kokiais buvo Adomas ir Jeva.
užpildys visą žemę laimingai gyvenda
misijonierius visiems pasaulio kraštams,
Jordane, krikšto metu, Jehova jį pate
mi. Taip pat tūkstančiai kitų gerų žmo
mtensyvų teologijos kursą. Vadovavo
pė šv. Dvasia, paskirdamas jj Mesiju ir
nių prisikels kūno pavidalu. Pasibaigus
Biblijos naujam šešių tomų vertimui.
Dievo Karalystės vadu — Karaliumi.
tūkstantmetinei erai, velnias vėl bus pa
(Šis veikalas ispanų kalba vadinasi ° Ver Buvo ir yra paklusnus Jehovai, todėl ga leistas paskutiniam žmonių bandymui.
sion del Nuevo Mundo".) Šis veikalas
lėjo pasakyti: "Aš ir Tėvas esame viena". Neištikimi Jehovos įsakymams ir pats
angių kalba išėjo 1961 m. ir tikslus ispa Paaukojo savo tobulą gyvenimą, kad lai velnias bus sunaikinti (pragaro nėra)
niškas vertimas, 500.000 egzempliorių
mėtų visiems žmonėms tobulą gyvenimą ir žemė bus permainyta jrrojų, kokia
1957 m. Būk tai buvęs pagal Nathan
žemėje. Mirė ne prikaltas prie kryžiaus, buvo prieš nusidedant Adomui ir Jievai
tikslus vertimas iš Wescott ir Hort grai bet pakabintas ant medžio. Kristus prisi — šie buvo ^sunaikinti ir daugiau nepri
kiško teksto, kuris yra laikomas auten
sikels.
kėlė kaip dvasia, sugrįžo į dangų ir vėl
tišku. Bet Knorr paruoštas tekstas yra
grįš kaip dvasia. "Kristaus kūnas buvo
Visi krikščionys — rytų ir vakarų —
grubi Šv. Rašto falsifikacija, iškreipimas, perkeltas Dievo jėga iš kapo, nieks neži
remadamiesi autentišku šv. Rašto aiški
pritaikytas Knorr, Jehovos Liudininkų
no, kas su juo atsitiko. Dievas jį paslėpė nimu tiki j Kristaus ir Šv. Dvasios die*
mokslui.
ir vėl parodys Tūkstantmetinėje eroje" vystę. Jehovos Liudininkai, remdamie
1945 m. Knorr uždraudė kraujo trans- (Dievo arpa, p. 169). Apaštalams pasiro si savo sufalsifikuotu graikišku tekstu,
fuziją ir valgyti krauju padarytą maistą. dė kūno pavidalu. Į žemę Kristus sugrįš neigia visa tai, tai yra, kad Kristus yra
Daug žmonių miršta suaugusių ir vaikų
kaip dvasia. Kristus įsteigė savo Bažny Dievo sūnus, Dievas ir Šv. Dvasia yra
ar būna suluošinti visam gyvenimui, nes čią, mažą bendruomenę, kuri po Apaš asmuo, yra Dievas.
fanatikai Jehovos Liudininkai neleido
talų mirties sugedo, kaip buvo prama
Liudininko pareigos—
jiems padaryti kraujo transfuzijos.
tąs šv. Povilas.
Išsigelbėt nuo mirties ir pasiekti prisi
Knorr neigė Kristaus dieviškumą ir
Tiktai Liudininkai bus
kėlimą, kad gyventi laimingai amžinai
Šv. Dvasios asmeniškumą (tai tik Jehov
išgelbėti
žemėje, reikalinga tikėti į Jehovą ir į
vos jena)) ir pradėjo skelbti naują datą
Vienintelis tikėjimas yra tikras — tai Jėzų Kristų, pasikrikštyti pasineriant
Hermegeon (tūkstantmetės Karalystės)
į vandenį — simbolis priklausomybės
Jehovos Liudininkų, ir tik priklausan
1975-iesns metams. Kai nieko neatsiti
Jehovai.
tys jiems bus išgelbėti.
ko, nukėlė datą 1984-tems metams.
Kiekvienas Jeh. Liudininkas turi bū
į dangų pateks tiktai 144.000
Knorr mirė 1977 m. Tuo metu pasau
ti Dievo tarnu, sekti Kristų skalbiant
(12.000 iš kiekvienos 12-kos Izraelio
lyje buvo apie 2.248.390 liudininkų.
tiesą. Būdas skelbimo eiti nuo namo
Šiuo metu beveik neįmanoma gauti Rus giminės). Ir tie bus iš Jehovos Liudinin
kų. Kai kurie jų,yra gyvi bet paskirti — prie namo, ieškant nusidėjėlių ir juos at
sel ir Rutherford išleistų knygų. Naujos
jų sielos — viešpatauti kartu su Kristumi versti į tikrąją tiesą - Jehovos Liudinin
idėjos pakeitė senas. Nauju prezidentu
kų mokslą.
dangaus laimėje.
buvo išrinktas Frederick Frenz ir JehoBus daugiau
vos liudininkai beldžiasi j duris 205 valstybių gyventojų.

Jehovos

Liudininkai

mo-
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VELYKOS
Velykos (si Velykij) Kristaus prisikė
limui iš numirusių paminėti šventė, vie
na didžiausių ir seniausių Bažnyčios
švenčių. Ji yra bažnytinių metų centras
•r švenčiama pirmąjį sekmadieni po pa
vasarinio mėnulio pilnaties, sekant S
(statymo žydų Velykų šventės apvaikš
čiojimu

Velykų šventė siekia apaštalų laikus,
nes pirmieji krikščionys ją šventė drau
ge su žydais, tačiau teikė jai naują reikš z
me Kai žydai Velykų šventę minėjo išė
urna iš Egipto, aukodami ir valgydami
avinėli, vartodami neraugintą duoną,
tai krikščionys Velykų šventę skyrė pa
minėti garbingam Kristaus prisikėlimui

AfA
MARIUI ŠIMKŪNUI

mirus,
žmoną Teklę, sūnų Mario Jorge, žentą Jorge Pro
kopą ir jo šeimą, gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame
Sąjungos Aliança
Valdyba

Pirmieji Bažnyčios Tėvai Velykų var
du vadina tik Kristaus mirties paminėji
mą. o priešvelykinis pasninkas buvo va
dinamas Velykų pasninku Šv Kiprijo
nas pirmasis Velykas pavadino Kristaus
prisikėlimo švente. Velykų šventės išva
karėse būdavo didžioji vigilija (budėji
mas* Velykų naktis buvo labai iškilmin
ga papuošdavo bažnyčias, namus, o im
peratoriaus Konstantino jsakymu ir gat
ves Ištisą naktį bažnyčioe susirinkę
krikščionys praleisdavo melsdamiesi,
giedodami ir klausydami šv Rašto skai
tymo
Pagal dabartinę tvarka Velykų šven
tęs apeigos prasideda šeštadienio prieš
Velykų vėlų vakarą ugnies, Velykų
žvakės (paschalo) šventinimu iškilmin
gu Exultet giedojimu, šv Rašto ištrau
kų skaitymu Seka krikšto vandens šven
tinimas krikštas, visų dalyvių pakartoti
krikšto pažadai Po to laikomos iškilmin
gos mišios, kuriose užgiedama Aleliuja.

iš viduramžių yra žinomas "risus paschalis' (Velykų juokai), nes tą savaitę
po Velykų kunigai pamoksluose džiaugs
mu« ir linksmybei padidinti ir sukelti,
pasakodavo linksmus anekdotus ir juo
kingus nuotykius, jpindami j juos rehgines tiesas, i is paprotys, buvęs visuotinis
Vokietijoje ir kai kuriuose kituose kraš
tuose, uždraustas XVIII a. Velykų šven
tė davė progos kai kur išvystyti kitados
taip populiarius religinius vaikščiojimus,
kuriuose vaizduota Kristaus prisikėlimo
faktas.
Iš senų laikų Velykų simboliu laiko
mas kiaušinis, iš kurio, atrodo negyvo,
išsirita gyvybė - iš negyvo kapo išėjo
Kristus.

Su Velykų švente yra susiję įvairūs
pusiau religiniai, pusiau liaudiški papro
čiai: Velykų išvakarėse — šventinamas

AULAS

PORTUGUÊS - INGLÊS - LITUANO
Tradução e versão — 272-1489.
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VERONIKA RALISKAITE
mirė kovo 19 dieną, praleidusi bevei.
mėnesi ligos patale
Velionė buvo gimusi1913 m Svėdasu
miestelyje, Rokiškio apsk i Braziliją ai
vyko 1927 m. su tėveliais *r keturiais bro
liais: Antanu Stasiu Feliksu
i indu
namų, valgių, pašventintos ugnies, van
Veronika daug metų dirbo fabrike su
dens parsigabenimas iš bažnyčios ir kt.
prekių išsiuntinėjimu Velione buvo ne
Lietuvoje buvo išlikęs senas paprotys įtekėjusi ir visą laiką gyveno su broliais
Stasiu ir Liudu
budėti bažnyčioje Velykų naktį (velyk
A a Veronika Raliskaite buv svpi
naktis) Nors tą naktj liturginių pamaldų
nebūdavo, tačiau susirinkę tikintieji gie naus būdo krikščioniškai nusiteikus, at
dodavo giesmes, eidavo Kryžiaus Kelius, mintinai mokėjo daug lietuviškų maldų
kunigas pasakydavo pritaikytą pamoks ir giesmių, kurias kasdien kalbėdavo •»
giedodavo, ypač sv Pahelės Manjo* garbe.
lą belaukiant rezurekcijos. Anksti rytą,
Labai mylėjo tėvelius ir brolius kuriems
dar saulei netekėjus, prasidėdavo Vely
prižiūrėti paaukojo savo gyvenimą
kų dienos iškilminga procesija, po jos
Seniau kai būdavo lietuviškos pamai
sekdavo iškilmingos mišios, o po jų visi
dos kituose bairuose Veronika su bro
skubėdavo namo atsigavėti"
liais vis dalyvaudavo ir giedodavo chore
("Lietuvių enciklopedija".
lyje. Ji mylėjo Lietuvą, jos miškus lauk
33 t. p.316,_______
kus, pievas ir piemenėlių dainas
Sveikatai susilpnėjus,,buvo pašauktas
'
TRADUTOR PUBLICO
kun. Petras Rukšys, kuris ligone' suteikė
VERTĖJAS
sakramentus ir viatiką. Po kelių dienų
Veronika buvo nuvežta j ligoninę, kur po
ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS
kelių dienų ramiai, tyliai be dejavimų
(F *.241-2831)
užmigo amžinai.
Do lituano p/português e vice
Laidotuvės, kuriose dalyvavo būrelis
versa: documentos oficiais, certigiminių ir draugų, buvo S. Paulo kapinėse
k does de casamento, obitos, etc.
Kun. P. Rukšys atliko religines apeigas.

J
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Nuliūdę liko brolis Feliksas su šeima
Kanadoj, brolis Liudas čia S. Paule ir ki
ti giminės.

AfA

Mieloji sesute Veronika, tave Dievas jau
pašaukė. Ilsėkis amžinai šioje žemėje.
Brolis Liudas Ralickas

mirus,
Gilią bei nuoširdžią užuojautą reiškiame žmo
nai, dukterims su šeimomis, giminėms bei arti
miesiems.

Sąjungos - Aliança
Valdyba

MARIO ŠINKŪNAS
po ilgos ligos, mirė Ipirangos valsčiaus
ligoninėj, aprūpintas sakramentais kovo
20 dieną. Velionis buvo gimęs 1939 m.
sausio 26 dieną Anitos Trinskunaitės ir
Jono Šinkūnų šeimoje. Gyveno Moinho
Velho rajone, kur gyvena daug lietuvių.
Vedė Teklę Maciulevičiūtę ir išaugino
du vaikus: Mario Jorge ir Reginą.

čio mėnesį: turėjo problemų su plaučiais
ir paskutinį mėnesį praleido Ipirangos li
goninėj. Buvo pašarvotas Quarta Parada
šermeninėj ir, kun. Petro Rukšio lydi
nąs, buvo palaidotai tose pačiose kapilėse. 7-tos dienos mišios buvo kovo 26 d
šv.Vincento bažnyčioje, Moinho Velho.
A. a. Marijus Šinkūnas buvo darbštus
žmogus ir geras tėvas. Jo vaikai Mario
Jorge ir Regina a: tyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje, Jaunimo Sąjungoje ir
skautuose.

Liūdesyje liko mama Anita, sūnus
Mario Jorge, duktė Regina su žentu Jor
Marius Šinkūnas buvo šaldytuvų ir vė ge Prokopu ir anūkėle Mariana Šinkūnas
sinimo aparatų technikas. Paskutiniu lai Prakapaite. Liūdi taip pat lietuvių koioku dirbo Pão de Açúcar parduotuvių ben-nija, ypač Moinho Veiho lietuviai. Jau
drovėje.
nimas taip pat užjaučia Marijų Jorgę, ReVelionis pradėjo sirgti 1991 m. rugpiü-9in3 su Jur9iu bei Mariana Prokopais ir
visas kitas gimines.

V. GARBUKAS OFM

Bethlehem

ALELIUJA!
Aleliuja lydi žvakės,
Jų liepsnelės dėl to plakės.
Kad sujaudintų tų širdį.
Kurie džiaugsmo nebegirdi
Džiaugsmą gaunam iš Jo veido.
Kurs pražūti nebeleido:
Magdalenai, geram latrui Netgi apaštalui Petrui!

Gi mes. eiliniai sekėjai.
Ar paklusim Atpirkėjui?
Kaltes į meilę išmainę, —
Gausim amžiną svetainę.

EXCURSÃO
"VILNIUS 92
COÜEXÃO MAIS RAPIDA FABA LITUÂNIA - em 14 horas de vóo com o JUMBO 747-400 da LUFTHANSA
S a i d a — dia 12 de julho

2 semanas na Lituânia com tudo pago: excursões, hotei^ e todas as refeições.
Guias falando português e lituano.

Preços especiais para casais e famílias com crianças.
Após esta sxcursão, opção para permanecer por mais tempo na Lituânia ou outros países da Europa.

Organizamos também excursões complementares.

PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS! FAÇA SUA RESERVA JÁ . TEMOS POUCOS LUGARES.
N. B. REITERAMOS ESSE CONVITE, EM ESPECIAL, A TODOS OS BRASILEIROS QUE JÁ
CONHECEM TUDO, MENOS A LITUÂNIA. VALE A PENA. FAÇAM SUAS RESERVAS.

RESERVAS, FOLHETOS E MAIS INFORMAÇÕES, favor solicitas na C E T E M A R com
Dr. U. VIGNOLA ou ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS Telefones: 258-5955, 255-0474,
241-2831. Endereço: Rua 7 de Abril, 342 conj.90/9< - CEP 01044 - SÃO PAULO,
ou na LUFTHANSA - Av. São Luiz, 59. Tel. 256-9833

Lufthansa
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MUSŲ ŽINIOS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LIETUVIŠKU
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS

/

1/
V

VERBŲ SEKMADIENIS: 11 vai. Verbų
Y
šventinimas, procesija ir mišios
/
DIDYSIS KETVIRTADIENIS: 18 vai
L

išpažintys, 19 vai. mišios
i.'L/
DIDYSIS PENKTADIENIS: 15 vai.
Kryžiaus pagarbinimas ir kitos apeigos. sMv
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS: 19 vai. velykinių apeigų pradžia. 19:40 mišios
VELYKŲ RYTAS: 6 vai. Prisikėkimo
ĮW1
procesija ir mišios
įį
PASTABA: nebus mišių 11 vai.

SPAUDOS

BĖDOS

Kas dirba su spauda visuomet turi bėdų: tai sugenda mašina, tai trūksta popier šaus ar kitos medžiagos, tai laiku neparuošiama spaudai medžiaga... Šį kartą beveik savaitę reikėjo laukti spaustuvininko, taigi ML-va pavėlavo kelias dienas.

Šv. Kazimiero parapija US$ 50,00
Marija ir Juozas Čiuvinskai US$ 20,00
Endrikas Guzikauskas Cr. 20.000,00
N. N.
US$ 20,00
Algirdas Šukys ir šeima US$.100,00
Albinas Budrevičius
Cr.50.000,00
Šv. Juozapo Vyrų Brolija Cr.30.000,00
US$10.00
Algimantas Saldys
L

Dar aukojo:
" Jonas Brat kaus kas
US$.50,00
Magdalena Vinkšnaitienė
$.10,00
Geny Dirse
Vera Tatarūnrenė
$.20,00

Jei dosniai parėmė su vienu milionu kruzeirų šv. Kazimiero
parapiją ir kun. Praną Gavėną nykstantį Lietuvon.

Mieliems geradariams širdingai dėkojame už dosnia auką
linkime geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

Šv. Kazimiero parapija ir "Mūsų Lietuva"

GEGUŽĖS

17 D I E N Ą 13
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Užsisakyti iš anksto pas: A. Saldys - 273-3224, Geny Bumlis - 887-6423, Wilma - 278-6500, Aida - 93-6751,
Francisca Garška - 549-8505 arba 544-1403

IŠLYDĖJOM KUM. PRANĄ GAVĖNA

Praeitą ketvirtadienį, balandžio 9 d.
14:30 vai. Italijon įskrido kun. Pranas
Gavėnas. I Guarulhos oroustą jj palydėjo
kun, Petras Ruksys, dr. Benjamin Barrei
ra, Imobiliarijos i MOBS savininkas ir ke
letą artimesnių bičiulių. Dr. Benjamin su
mokėjo US$.160,00 už bagažo priedą.
Mielam daktarui už tai širdingai dėkojam.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Carlos ČEPUKAS
Cr.15.000,00
Jonas R. KLIMAVIČIUS Cr.40.000,00
Magdalena PAVILIONIS Cr.10.000,00
Cr.15.000,00
Alda GHIZELLINI
Cr.30.000,00
Juozas KUPSTAITĖS
Cr.15.000,00,
Ana GORSKIS

LIETUVIS PROFESORIAUJA
SÃO CARLOS UNIVERSITETE
Prieš porą mėnesių iš Vilniaus atvyko
Vilniaus universiteto profesorius VY
TAUTAS GRIVICKAS. Jis buvo iškvies
tas S. Carlos universiteto dėstyti fiziką
ir bendradarbiauti puslaidinių tyrinėji
mo darbe. Su profesorium atvyko žmo
na Regina, kuri yra Lietuvių Literatū
ros profesorė, ir dukrelė Aurelija. Bra
zilijoj išbus 6 mėnesius ar daugiau.

Prieš porą savaičių Vytautas Grivickas su šeima buvo atvykęs j svečius
pas Endriką Guzikauską ir dalyvavo lie
tuviškose pamaldose. Po mišių turėjo
progos susipažinti su zeliniečiais.
Mieliems svečiams linkime geros vieš
nagės ir didelio pasisekimo.
Gyvenimas be lietuvis'kos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

CIRURGIA DENTISTA
CIRANÇAS E ADULTOS
PREVENÇÃO E TRATAMENTOS
ODONTOLOGICO
Dra, Lisley Novaes Rinkevičius
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PROGRAMOJE: PIETOS, MUZIKĄ, DAINOS. LOTERIJA

Iš viso iki šiol suaukota US$.300,00
ir Cr.80,000,00. Tai sudaro beveik
350 amerikoniškų dolerių. Šiuos pinigus
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKE1 ■
kun. Pr. Gavėnas nusivežė j Lietuvą ir
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tikimės, kad grėitu laiku bus pastatytas
a. a. prelatui Pijui Ragažinskui paminklas.
išrašyti čekį Petras Ruksys vardu
ir pasiųsti paprastu paštu.

HORÁRIO: 9-12, 13-17, 18-20
Horário a marcar Fone: 914-7293
R. Jundiapeba 473, S/3 — Vila Zelina
CEP. 03143 SÃO PAULO - SP
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MINĖSIME

Šis velykinis numeris paankstinamas
keliom dienom, taip kad skaitytojai jj
®
gautų dar prieš velykines šventes su mū- »
sų geriausiais sveikinimais ir linkėjimais
KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENČIU
į
PROGA.
į

AUKOS PRELATO PIJAUS
PAMINKLUI

GARBĖS LEIDĖJAI

MUSU LIETUVA"

