1

NR. 10 (2243) SÊM AN A R10 1993 G EGU
^•^sąaBBa^sBaaaMBtBBs^

-MASO 15 D.-Cr.10.000,00 - Rua Inácio 671 03142-001 SAOPAULO, Tel.63-5975
raiaasssoszsjassisniBianm»»»»»»-*^®^!!^^

SANKIRČIA! IR SANKRYŽOS
Prisiminti motiną yra parinktas pa-4
vasaris. Tasai metų laikas simbolizuoja
pradžią. Gamta prasiveria, atgyja, pa
siruošia augimui. Gyvybė ir grožis susi
lieja tarsi j vieną nebedalomą elementą,
jau nuo pasaulio pradžios taip sufor
muotą, pastovų, aiškų ir nesikeičianti.

MOTINA lyg koks atspindys stovi
arčiausia šito įvaizdžio: gyvybės užuo
mazga, augimas ir išsivystymas jai pati
kėtas. Nuo amžių žmonijos kartos
kaip nesibaigianti grandinė tęsiasi per
visas kultūras, socialinio gyvenimo prabangas ir nepriteklius, per dievybės pa
žinimą ir jos neigimą, per skurdą,
džiaugsmą, laimę, badą, karus, per mei
lę ir neapykantą. Gyvybės veržimasis
nesulaikomas — pumpurai sprogsta, la
poja ir žydi. Ir vis dėlto šitą ramų, na
tūralų gyvybės skleidimosi vyksmą,
pataikaujant įvairiems nūdienio gyveni
mo poreikiams, jau plačiu ir viešu
mastu norima pristabdyti. Ieškant tam
tinkamiausių būdų, pirmiausia akivaiz
džiai iškyla moraliniai sankirčiai tarp
daugumos tikinčiųjų bendruomenių ir
valstybinių įstatymų. Pastarieji tą prob
lemą sprendžia paprasčiausiu būdu ir
dėl to randa nemažai pritarimo, ypač
tuose žmonių sluoksniuose, kuriuose
nepripažįstama iš religijos kylančių nu
rodymų. Per amžius iki šių dienų ėjusi
moralės samprata kai kurių pradėta lai
kyti ne kaip visus žmones liečianti, o
tik tuos, kurie to nori. Šitokioje įsta- ’
tymų pasirinkimo būklėje atmetama
tai, kad varžo ir noriai priima tai, kas
pataikauja. Pokrypis gyventi šia diena
ir tik sau pačiam keliamas į aukštesnį
civilizacijos lygmenį. Bet kokia savitvar
da pradedama aiškinti grįžimu j šaltuo
sius viduramžius". I Dievo įsakymus at
remtai pastovesnei ir atkaklesnei laiky
senai pranašaujamas neišvengiamas
kompromisas, tiksliau — nuolaidžiavi
mas laisviems įgeidžiams.

Tau, mamyte, šios gėlės, pražydusios Tavo kantrybės dėka

Nuotr. V. Maco

taip greitai, kad dažnas nė nepajunta
svarstytume — gyvybės klausimas yra
kaip ima plūduriuoti nuo visko ati
antgamtinės kilmės. Todėl ir į motiną
trukusios srovės vidury. Motinos die
turėtume ži.urėti tik tuo žvilgsniu,nes
nos proga būtų naudinga stabtelti ir
ji vis dėlto yra žmogiškojo pavasario
pagalvoti, už kokią kainą tenka pirkti
skleidėja.
C.S.
savimeilę, patogumus ir pasitenkinimą.
Tenka giliai pamąstyti,kodėl šiandien
Tokiose palaidai propaguojamose
esu. O juk galėjau nebūti, jei motina
DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
gyvenimo būdo sankryžose nelengva
būtų kitaip apsisprendusi. Ar mes, ga
jaunai moteriai pasirinkti — būti moti
Pasirašyta Lietuvos-Vokietijos ben-v
vę tokią brangią gyvybės dovaną, turi
na ar ne. Net ir pradėtbė jau dažnais
dradarbiavimo aplinkosaugos srityje
me teisę jos perdavimą sulaikyti ar su
atvejais nebesulaiko apsispręsti prieš
sutartis. Ji liečia Baltijos jūros švarą,
naikinti? Kas tokią teisę mums suteikė,
motinystę. Tai pats skaudžiausias šių
Ignalinos reaktorių saugumą, pramo
kas ir kodėl iš šito švento proceso šian
laikų klausimas, virstantis grūmojan
nės atliekų eksportą ir pan. Sudaryta
dien mus nori išjungti? Tą sudėtingą
čiais žmogiškojo pavasario debesimis.
dar viena sutartis su Vokietija — dėl
klausimą bando spręsti atitinkamų sri
Niekam moralinės skriaudos nesukesavitarpio pagalbos stichinių bei stam
čių specialistai. Daugelyje atsakymų bet
lainčių išeičių yraĄ bet jomis pasinau
gi randama tik šiandieninę būklę ir vals bių nelaimių atvejais.
doti nenorima. Greičiausiai dėl to,
Pagal Vienos 1990 m. sutartį atvyko
kad trūksta iš gėrio išeinančios iniciaty tybinius įstatymus teisinančių argumen
Olandijos ginkluotų pajėgų delegacija
vos tiek moterų, tiek ir vyrų tarpe.
tų. O pastarieji — juk tai tas pats žemės
tikrinti lauko kariuomenės brigados
Nauja užkrečianti galvosena bręsta
grumstas, kur ū-ben 11 m eslumJÍ aįp beLietuvos nacionalinė
M. M ažvydo kibli o teka
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"Geležinis vilkas" sudėties, uždavinių
bei veiksmų.

ValstybinėJBaltijos laivų statykla
pradėjo statyti naujus lietuviškus preky
binius laivus sausiems kroviniams ve
žioti.
Vėl pabrango maisto, ypač mėsos
produktai. Numatyta apie 40°/o didin
ti atlyginimus švietimo, kultūros ir
sveikatos apsaugos darbuotojams. Iš
dalies panaudojant Vakarų kreditus.
Pakilo užsienio valiutų kursai — JAV
doleris brangiausiai buvo superkamas
po 517 tl., pigiausiai parduodamas
po 520 tl., Vokietijos markė — po 311
ir 317 talonų atitinkamai.
*

POLITINIAI DABARTIES VINGIAI
Reikia

darbų

S.m. balandžio 17 d. Vilniuje, kaip
rašoma "Lietuvos ryte", balandžio 20
d. laidoje, susitiko Lietuvos, Latvijos «
ir Estijos premjerai.
Tarp Lietuvos ir Latvijos buvo pasi
rašyta prekybinio bendradarbiavimo
1993 metams susitarimas, kurį pasirašė
premjerai A. Šleževičius jr J. Guodmanis.

Ta proga Estijos premjeras M. Laar
spaudos žmonėms pareiškė — praeity
daug kalbėta apie būtinybę baltiečiams
bendradarbiauti ir buvo pasirašinėjimo
skambios rezoliucijos. Laikas, pasak
premjero, rezoliucijoms baigėsi, dabar
reikia imtis konkrečių darbų. Ir šis prem
jerų susitikimas esąs žingsnis šia krypti
mi.

Kalbant apie Lietuvą, jis norėtų,kad
pastaroji liberalizuotų kainas, ir tai su
darytų galimybę pasirašyti laisvos preKas bėga nuo lietuviškos span
dos. bėga nuo savo tautos
gaKtao

\FABRSCA DE GUARDA-CmWAS .■
Guarga—chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças '
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão
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kybos susitarimą. Per šį susitikimą susitarta sudaryti darbo grupes, kurios
turėtų suderinti dvišalių mokėjimų,
bankų atsiskaitymo, lietuviško talono
konvertavimo, investavimo apsaugos
ir kitus klausimus. Tik tada Estija ir
Lietuva galėtų kalbėti apie laisvos pre
kybos sutarties pasirašymą.

Spaudos konferencijoje A. Šleževi
čius sakė, kad susitikimas buvo veiks
mingas, aptarta daug dalykų. Jis dar
pažymėjo, kad pasirašytas susitarimas
su Latvija — tai pirmas žingsnis laisvai _
kaimyninių valstybių prekybai.

J. Guodmãnís pažymėjo, kad Lietu-»
va yra toliau pažengusi sprendžiant Ru
sijos kariuomenės išvedimą. Jis prašė
paramos iš lietuvių, kai gegužės mėn.
Vilniuje lankysis Rusijos gynybos ministeris.
J. Guodmanio nuomone, Latvijos ir
Lietuvos bankų atsiskaitymuose dide
lių sunkumų nėra, jie dar sumažės, kai
Lietuva įsives savo pinigus. Įvertinais
susitikimo rezultatus, jis mano, kad vėl
bus įmanoma sukurti ypatingą "Balti
jos kelią".
Baltijos šalių tarybos
pareiškimas

Estijos prezidento L. Meri iniciatyva
paskelbtas bendras Baltijos šalių tary
bos pareiškimas dėl Rusijos kareivių
išvedimo iš Baltijos kraštų. Pareiškimą
pasirašė Estijos prezidentas L. Meri,
Latvijos aukščiausiosios tarybos pir
mininkas A. Gorbunovs ir Lietuvos
prezidentas A. Brazauskas.

Pareiškime sakoma "Mes pritariame
prezidento Clntono planui teikti para
mą, statant namus, grįžtantiems į na
mus Rusijos kariškiams. Mes visiškai
sutinkame, kad šita programa padės
sumažinti įtampą tiek pačioje Rusijo
je, tiek, tarp Rusijos kaimynų...
Norėtume pasiūlyti savo visokerio
pą pagalbą vykdant šią programą. Esa
me pasiruošę susitikti su Amerikos ir
Rusijos pareigūnais bet kuriuo metu
ir bet kurioje vietoje, kad aptartume,
kaip galėtume bendradarbiauti vykdy
dami šj planą".

Opozicijos rūpestis
Opozicijos vadovas Vytautas Lands
bergis, ELTOS pranešimu, ir penkių sei
mo opozicijos frakcijų pirmininkai pa
siuntė laišką Lietuvos kardinolui ir
Vyskupų konferencijai laišką, pažymė
dami, kad LDDP valdymui ir veiklai
vis daugiau įtakos turi kraštutinės se
nosios bolševikinės partijos jėgos.

"Po daugybės buvusių ir tebeesan
čių Lietuvos konstitucijos pažeidimų
dabar užsimota keisti seimo sudėtį,
išvaikyti komunistams nepavaldžias
savivaldybes, visiškai įsigalėti informa
cijos priemonėse ir jas kontroliuoti.
Prezidentas tampa šių asmenų mario
nete, negina konstitucijos ir demokra
tijos" — rašoma laiške. Taipogi prašo
ma panaudoti įtaką, kad būtų sustab
dytas totalitarinės santvarkos įtvirti
nimas Lietuvoje.

Lietuvos ir Švedijos atstovai pasirašė
bendros naftos gavybos įmonės steigimo
sutartį. Įmonė eksploatuos Genčių naf
tos telkinį. Planuojama, kad per dieną
pavyks gauti 4000 statinių aukštos ko
kybės naftos. Šios vertingos žaliavos
telkinio turėtų užtekti apie 20 metų.
Nepaprastasis ir įgaliotasis Portuga
lijos ambasadorius Lietuvai, reziduo
jantis Kopenhagoje, įteikė prezidentui
kredencialus.
įvyko III Krikščionių demokratų
partijos konferencija. Pranešimus skai
tė valdybos pirm. Povilas Katilius ir
vicepirm. Algirdas Saudargas. Partijai
priklauso 7500 narių, jie turi 9 vietas
seime.

Įvyko Lietuvos radijo ir televizijos
asociacijos steigiamasis susirinkimas.
Dabar čia užregistruotos 62 TV ben
drovės ir 25 radijo stotys, iš tikrųjų
yra net daugiau.
"VoA Europe" pradėjo transliuoti
programas Vilniui ir apylinkėms ištisą
parą. Tai ne tik amerikietiškos informa
cijos ir muzikos šaltinis, bet ir gera ang
lų kalbos mokymosi priemonė. Komer
cine stotis "Radiocentras" —-oficialus ’
"Amerikos balso Europai" atstovas. Su
keliomis Prancūzijos TV bendrovėmis
pasirašyta sutartis, pagal kurią Lietuvos
televizijai nemokamai leidžiama naudotis
tų bendrovių programomis. Prancūzai
domisi lietuviškomis kultūrinėmis muzikinėmis bei etnografinėmis laidomis.

I PARDUODAM
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BAŽNYČIA SIŪLO TIESĄ
Vatikano radijo laidoje italų kalba
buvo perduota interviu su Vilniaus arki
vyskupu Audriu Bačkiu. Su juo kalbė
josi radijo informacinės tarnybos direk
torius kunigas Ignacio A rregu i. Spausdi
name italų kalba duoto interviu verti
mą.
Kai kuriuose komunistų valdytuose
kraštuose po trumpai trukusio pasiūly
mo nauja politika, socialine ir ekono
mine sėkme dabar juntamos nuovargio
ir pesimizmo apraiškos, į valdžią renka
mi senojo režimo žmonės. Kaip visa
kiausiais laikais Bažnyčios prieglobsty
tai paaiškintumėt? — paklausė kuni
je buvo saugojamos moralinės žmogiš
gas Ignacio Arregui.
kosios ir tautinės vertybės. Tiesa, tais
— Jus teisingai kalbate apie dideles
laikais gana mažas buvo praktikuojan
viltis, dėtas j naują politinę, socialinę
čių tikinčiųjų skaičius, tačiau dabar jis
ir ekonominę tėkmę, bet negalima už
gana sparčiai didėja. Pavyzdžiui, Vilniu
miršti išeities taško: buvo sugriauta
je, paskutiniųjų sociologinių apklausų
ekonomika, sužlugusi pramonė. Be
duomenimis, sekmadieniais bažnyčias
to, Lietuva gyveno okupacijos sąlygo
lanko apie 30 procentų žmonių, tai jau
mis; visa, kas gera, buvo išvežama, o
gana daug 600 tūkstančių gyventojų
įvežama — kas bloga. Apskritai, perėji
turinčiame mieste. Taigi žmonės gerbia
mas nuo socialinės santvarkos prie lais
Bažnyčią. Palaipsniškai atgyja religinis
vosios rinkos šiaip jau yra gana sudėtin
gas ir reikalaujantis laiko. Reikia keisti gyvenimas. Žmonės yra ištroškę verty
bių, ištroškę gyvenimo prasmės ir sten
visą mąstyseną, visą sistemą, — atsakė
giasi šią vertybių stoką užpildyti. Žmo
arkivyskupas Audris Bačkis. —
nės yra atviri krikščioniškam tikėjimui;
Dėl to ir vyriausybė, kuri atstatė ne
bet neturi pakankamų teologinių ir ka
priklausomybę, nors ir daug padarė —
techetinių žinių. Kur kas rimtesnė pro
sukūrė gerus įstatymus, naująją Kons
blema dėl ilgus metus trukusios marki .
tituciją, tačiau ekonomikos srityje ne
sistinės indokrinacijos prarasta Tiesos
sugebėjo taip tvarkytis, kad patenkin
prasmė. Marksizmo paveikti žmonės
tų visus lūkešiuc. Pavyzdžiui, visiákai
bet kokias tiesas, tarp jų ir religines,
nenusisekė žemės ūkio reforma, nes
juk negalima tūkstančių hektarų plotus priima kaip reliatyvias, sąlyginius daly
kus. Taigi kai kalbama apie religiją
staiga paversti mažais ūkiais ir naujie
siems ūkininkams neduoti nė arklo že ir jos turinį, tuoj pat susiduriama su
žmonių sąmonėje išugdytais ideologi
mei arti. Taigi pablogėjusi ekonominė4
padėtis sukėlė pesimizmą ir daugelį pa niais barjerais. Sittai dar nereiškia, kad
Lietuvos žmonės būtų ateistai. Anaip
skatino sakyti, jog "buvo geriau, kai
tol. Ateizmas Lietuvoje atmestas kaip
buvo blogiau". Be to, reikia prisiminti
karalystės padarinys. Tačiau kaip melo
ir tai, jog beveik visi vietiniai valdžios
karalystės padaripys. Tačiau tarp dau
organai buvo pasilikę senosios nomen
gelio žmonių, pirmiausia tarp jaunimo,
klatūros rankose.
vyrauja materislistinė ir pozityvistinė
I klausimą kaip iš persekiojimų ir
mąstysena.
pogrindžio laikotarpio išėjo Bažnyčia,
Šiuo metu ir Lietuvos, ir kitų komu
arkivyskupas A. Bačkis atsakė:
nistų valdytų kraštų visuomenei Bažny
— Lietuvos Bažnyčia laikėsi garbin
čia siūlo tiesą: Tiesą apie Dievą ir žmo
gai: sukaupė didelį kančios ir kanki
gų. šventasis Tėvas daug kartų komu
nystės lobį. Visuomenės pagarbos ji
nizmą pavadino antropologine katas
nusipelnė pirmiausia dėl to, kad sun
trofa. Taigi, dabar, postkomunizmo

laikais, pirmiausia reikia iš naujo aiš
kintis, kas yra žmogus, kas yra Dievas
ir kas yra bendra tarpžmogaus ir Dievo.
Esminė Bažnyčios užduotis yra atkurti
gyvenimo prasmę ir tiesą, Kita ne ma
žiau svarbi Bažnyčios užduotis — skelb
ti susitaikymą. Mūsų visuomenėje yra
žmonių, kurie komunistų valdymo
metais kentėjo, buvo persekiojami,
kurie kovojo ir buvo žmonių, kurie,
tarkim "kolaboravo" ir dabar vėl grįž ■
ta į valdžią. Čia savaime ir kyla vienų
su kitais konfliktai. Dėl to bažnyčia
turi ne tik pamokslauti bet steggtis vi
sais būdais padėti susitaikyti, padėti
visiems kartu dirbti vardan žmogišku
mo, teisingumo iš tiesos, Tai labai svar
bu ir dėl to„ kad sunku iškelti didesnės
pagalbos iš išorės.
Baltijos kraštai,-— pasakė arkivysku
pas A. Bačkis, — dar neseniai buvo pa
saulio dėmesio centre. Dabar gi jie vėl
užmiršti. Visi žiūrėjo į Baltijos kelią,
žiūrėjo j žmones, plikomis rankomis
kovojančius su tankais, kaip mažas
Dovydas besigrumiančius su Gorbačiovo
Galijotu. Dabar, kai mums reikia stooti akistaton su kasdieniais rūpesčiais,
su sugriauta ekonomika, nieks mūsų
nemato ir neskuba padėti. Tikrai skau
du, kad mažosiomis Baltijos valstybė
mis niekas nesidomi. Jos buvo užmiršo
tos ištisus 50 metų, po to staiga visas
pasaulis griebėsi jomis domėtis ir stebė
tis, o dabar vėl tyla.
Paklaustas, kaip Lietuvoje rengiama
si Popiežiaus atvykimui, Vilniaus arki
vyskupas kalbėjo:
— Šventasis Tėvas sutvirtins mūsų
tikėjimą, sustiprins tą paveldą, kurį
mes sukaupėme per kančios dešimtme
čius. Šventasis Tėvas jau seniai trokšta
aplankyti Lietuvą, šitai jis daug kartų
įvairiais būdais, su meile ir pagarba pa1
reiškė. Popiežiaus mes laukiame, kad
jam padėkotume už visą jo mums ro
dytą meilę ir rūpestį. Be to, Popiežiaus
vizitas sustiprins mūsų ryšį su visuoti
ne Bažnyčia,-nuo kurios buvome ats
kirti 50 metų. Pagaliau galėsime pasi
justi tikraisiais visuotinės Bažnyčios
nariais, priimti Vatikano ll-ojo Susirin
kimo reformas bei dvasi? ir šia dvasia
puoselėti su sekuliarizuotu nūdienos pa
sauliu.
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Vaikai sustojo prieš motiną ir ištiesė
jai savo dovanėlę, gražiai įvyniotą į
skudurėlį.

Mindaugas Baronas
buvęs Sibiro tremtinys
DOVANA MOTINAI

- Mamyte, sveikiname Jus su moti
nos diena, linkime sveikatėlės ir prašo
me priimti šią dovanėlę.

Norėčiau prisiminti vieną gyvenimo
dieną, kuri įstrigomano atmintin iki
gyvenimo galo.

Motina, paėmusi į rankas skudurėlį,
pajutusi pirštais, kas jame suvyniota,
nusišypsojo, o skruostais nuriedėjo
dvi didelės ašaros, sublizgusios perlais
prasiveržusiuose pro barako langą sau
lės spinduliuose.

Šeima buvo išvežta Sibiran, išdraskuta. Tik motina ir šešetas mažylių
buvo kartu. Vyresnieji gerai prisiminė
pirmąjį gegužės sekmadienį, kai jie įteik
davo Mamai surinkę puokštę pirmųjų
pavasario žiedų. Lietuvoje, tėvynėje,
tai bepigu buvo padaryti, kai Dubysos
šlaitai mėlynavo žibutėmis, kai karklų
kažiukuose dūzgė nepavargstančios
bitutės, kai atgydavo visokie žiedeliai.
Bepigu, kai Aukščiausiojo darželis žy
dėjo. O čia, kur nėra nei žiedelio, nei
šakelės, kurią galėtum įteikti į rankas...
Į švelniausias rankas pasaulyje, nors
jos nuo darbo suskirdusios. Mažyliai
norėjo ką nors įteikti ir jas pabučiuoti,
bet aplinkui viską dengė sniegas. Jie
galvojo susėdę viename barako kampu
tyje, bet jų galvelės niekaip nesugalvojo.

— Ką padovanoti? — klausinėjo vie
nas kitą. Ką sugalvojai?
Vienas siūlė gražiai iškarpyti popie
rių, juo uždengti neobliuotą lentų
stalą. Bet kur gauti popieriaus, jeigu
net menkiausios skiautelės negali su
rasti. Kitas siūlė iš skudurėlių padaryti
gėlytę. Taip jie pasitarę, nieko nesugal
voję eidavo gulti. Slinko dienos. Sek- J
madienis artėjo, o dovanos vis nesisekė
sugalvoti. Vieną rytą atsikėlęs broliukas
riktelėjo:

— Sesės, sesės, sugalvojau.
Visi susirinko krūvon.

— Na, sakyk, ką tu sugalvojai? — ra
gino seserys brolį.

— Vaikučiai, jūs save nuskriaudėte..
Aš negaliu viena valgyti, vaišinkimės
visi, - tarė motina ir atrišusi skudurėlį
išdalino visiems po džiūvėsį.

Taip tą dieną pagerbėm motiną, ir
ji visam gyvenimui liko mano atminty
je. Paskui vaikai susėdę ilgai klausėsi
motinos pasakojimų apie Tėvynės
gamtos grožį, gegužės mėnesį, apie gep
gūžinės pamaldas šventovėje ir vienkie
myje, ir paraginusi vaikus suklaupė vi
si maldai, dėkodami Šv. Mergelei Marin
jai, kad ji padėjo visiems sulaukti pa
vasario...

O mylima motina, neverk ten prie kapo
Tą sūnų, kurs mirė kovodamas už laisvę.
Juos didvyriškai visas pasaulis minėjo.
Jie lietuviai protėvių drąsą turėjo.

Tą drąsą, kur augo lygiuose laukuose.
Tarp snaudžiančių aukštų tamsių mišku.
Ten prie Žalgirio, toje žemėje prūsų
Prie Trakų Gedimino žibančių pulkų.
Mylima motina, girdėjau tavo šauksmus.
Mačiau ašaros riedėjo, tau tavo veidu.
Ant žemės nukritęs mylimas brangus sūnus.
Kovojo jis prieš tankus, išaušo rytas skaistus.
Jis atgavo mums, tą laisvę didingą.
Mirė už Lietuvą, jos vardą garbingą.
O Dievas palaimins jų dvasią šventai.
Už tėvynę didvyriškai žuvo drąsūs vaikai.

— Nagi paimkime ir padovanokime
Mamai kelias riekutes duonutės.
— O iš kur gausime duonutės. — nu
stebusios paklausė seserys.

— Nagi sutaupysime iš savų riekučių,
kurias Mama mums palieka išeidama
darban. Tik reikia, kad Mama nepaste
bėtų ir kad mūsų mažieji nematytų.
Mes gauname tris riekutes. Dvi padalin
sime į tris dalis, o trečią padėsime dova
nai. Sutaupę gražiai įvyniosime į skudu
rėlį. Katriutė iš kito skudurėlio padarys
kaspynėlį ir dovanėlę perriš. Pamatysi
te kaip mamytė apsidžiaugs. — pakiliai
užbaigė broliukas.
Kol jie kalbėjo apie duonutę, ju al
kanose burnytėse susikaupė seilytės.

..

Likus savaitei iki lemiamo sekmadie
nio, prasidėjo auka dovanai, kuri turėjo
šiek tiek praskaidrinti pilką kasdienybę
motinai.

Ir štai išaušo pirmas gegužės sekma-

Tai skaudūs gyvenimo prisiminimai.
Bet ir tokiomis sunkiomis sąlygomis
žmonės nepamiršo šios širdžiai bran
gios dienos...

DRĄSŪS VAIKAI

Vytautas Skripka

Tą naktį ten Vilniuje
■ i mH»
•
dienis. Motina irgi buvo namuose. Visi»
atsikėlė vėliau. Saulutė jau virkdė bara
ko stogą ir žarstė blizgučius sniego pa
viršiuje. Visų nuotaika buvo šventiška.
..............

m,

Bet kodėl dabar Lietuvoje pilni
pensionatai atstumtų motinų, tėvų
vaikų? Juk jiems taip reikia švelnumo.
Dažnas pasako.

- Ar jiems ten blogai - švarūs, so
tūs.
- O ar jūs norėtumėte ten atsidurti?
Žmonės dabar gyvena geriau, sočiau,
bet meilę artimui išstūmė, užgožė be
galinis vergavimas daiktams. Žmogus
užmiršta, kad ateis ir jo senatvė ir jį
taip pat gali atstumti vaikai,, kaip jis.
atstūmė savo tėvus. Nebe reikalo sako
ma: vienam Dievas nueinant, kitam
pareinant...

-

Todėl nepamirškime motinos kapo,
padėkime gėlių, o gyvai motinai pabu
čiuokime ranką, žemai nusilenkime...
Ir ne tik tą nuostabią Motinos dieną...

MJ

juosteles?)

DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviskos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija

GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio dainos ir šoktai

DU

GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute

KIŠKI

P i g K I - Vaiku dainelės - sutartinė

A. Š A B A N I A U S K A S - dainuoja pramogine šokiu muziką

GERIAUSI- A

DOVANA

K I E K V I E N A

PROGA

Rua Juventus, 28 - Pque da Moėca - Fone 273-0338
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padengti dalį išlaidų.'Gal juos galėtų
paremti sponsoriai, nes gi, savo ruožtu,
prisiimtume įsipareigojimą juos re
miančių firmų reklamą nešti ant jach
tos burių ar korpuso visos kelionės
metu. Europoje taip daro daugelis.

Manome, kad ši kelionė ras atgarsį
Brazilijos lietuvių tarpe.
Parašykite mums, gal turite kokių
pageidavimų mums. Mes galime atga
benti kokį krovinį Jums, gal tai būtų
knygos, žurnalai ar dar }eas. Mes taip
pat turime galimybę truputį keisti ir
savo plaukimo laiką. Jeigu tai būtų
tikslinga priderinti prie kokių nors Jū
sų renginių.

Mes taip pat norėtume palaikyti
radijo ryšį trumpomis bangomis su
Brazilijos radijo mėgėjais.
Lauksime Jūsų atsakymo.

Su pagarba
Ignas Miniotas

rolkiend įsi
Sausio 03, 2995
Sausio 15
Montevideo
Buenos Aires
Sausio 20
São Paulo
Vasario 08
Rio de Janeiro
Vasario 17
Recife
Vasario 26
São Luis
Kovo 12
Port of Spain, Trinidad Kovo 22
Balandžio 01
Caracas Venecuela
Storoix Virgin, isl.
Balandžio 10
Miami
Balandžio 17
Baltimore
Balandžio 22
New York
Gegužės 05
Boston
Gegužės 10
Hajfax
Gegužės 16
Quebec
Gegužės 26
Montreal
Gegužės 29
Toronto
Birželio 06
Birželio 09
Cleveland
Detroit
Berželio 12
Chicago
Birželio 20
Liepos 02
Quebec
Reikjaviik Island Liepos 26
Copenhaga
Rugpjūčio 10
Rugpjūčio 14
Klaipėda

Mano tel/faks 0127-736843 Kaune

JACHTOS "LAISVĖ" KELIONĖS
PLANAS

Kaunas, kovo 10
Gerbiamas pone Broniau,
Kaip jau esame rašę anksčiau, mūsų
jachta LAISVĖ birželio mėn. pradeda
kelionę aplink pasaulį. Musų tikšlas ap-'
lanlyti kuo daugiau lietuvių gyvenamų
jų vietų visuose kontinentuose. Mes
kviečiame plaukti kartu lietuvių kil' mes jaunimą. Mes norime sudaryti gali
mybes jiems pakeliauti, pabendrauti
su savo bendraamžiais iš viso pasaulio,
pamatyti okeano grožį, pajusti jo didy
bę, išbandyti savo jėgas. Plaukite su
mumis.

Jeigu neturite būriavimo patirtiesnebijokite, Jūsų kapitonas ir jo įgula
turi 30 metų plaukiojimo jūrose įgū
džius. Jeigu Jūsų lietuvių kalba dar ne
tobula — turėsite galimybę pasiprakti
kuoti.
Įdedame mūsų plaukimo grafiką,
kuriame nurodytas išvykimo laikas.
Atplauksime keliomis dienomis anks
čiau. Mes galime aplankyti ir kitus
uostus, jeigu tai parekomenduotumėt.

Žinodami labai sunkią Lietuvosiekonominę padėtį, mes negalime prašyti
pagalbos iš mūsų vyriausybės. Mes taip
pat nenorime būti ir našta mūsų lietu
vių bendruomenėms, tad suprasite
mus, jeigu prašysime plaukiančiuosius

Birželio 26, 1993
Klaipėda
Liepos 02
Kiel
Liepos 09
Londonas
Plymouth
Liepos 12
Liepos 26
Madeira
Tenerife, Canarin isl Rugpjūčio 03
San Vincente, Verde isl Rugp. 10
Rugsėjo 12
Rio de Janeiro
Rugsėjo 17
São Paulo
Rugsėjo 27
Buenos Aires
Spalio 05
Montevideo
Cape Town South Africa lapkričio 10
Perth, Australia Gruodžio 28
Sausio 18, 1994
Adelaide.
Sausio 25
Melbourne
Vasario 05
Sidney
Wellington New Zeeland Vasario 20
Kovo 05
Auckland
Kovo 25
Fui
Balandžio 15
Thaiti
Honolulu, Hawai Gegužės 20
Birželio 15
San Francisco
Birželio 25
Los Angeles
Galapagos isl data bus skelbiama vėl ia u
Buenaventura, Columbia Lapkr.15
Callao, Peru
Lapkričio 25
Valparaiso, Chile Gruodžio 05
Gruodžio 25
Cape Horn

KALBAMUS JUNGIA

Įdomu, kaip kalba gali sujungti iš
skirtingų įvairių valstybių žmones.
Lietuvybė gaunama iš Lietuvos per
šeimą per reikalą išlaikyti tradiciją, pa
pročius ir tą jausmą vietai, iš kur atėjo
protėviai, mūsų pagrindai. Tie dalykai
turi didelę įtaką mūsų dabartiniame
gyvenime. Dėl to tikrai yra priežasčių
išmokti lietuvių kalbą.
Aš čia esu, Vasario 16 gimnazijoje,
irilabai stengiuosi išmokti tiek dalykų,
kiek galiu, ir pastebėti jų svarbumą
(kam aš išmokau, kodėl aš esu čia to
mokoma). Čia galiu labai susidraugau
ti su draugais, kuriuos po šių metų aš
galėsiu vėl susitikti daug karUj ateityje,
ir esu tikra, kad bus smagu. Mūsų "gel
toni" bendrabučiai yra labai patogūs,
mokytojai čia geri, ypatingai lietuvių
kalbos mokytoja. Turime gerą aplinką
mokytis, nes Hiutenfeldas yra ramus
miestelis, toks ramus, kad kartais reikia
važiuoti į kaimyninius miestus ieškoti
triukšmo. Žinau, kai grįšiu namo, bent
pradžioje, labai pasiilgsiu Hiutenfeldo
(ypatingai mūsų skanaus maisto, mėgs
tamų bulvių).

Karolina R. Ramašauskaitė
Vasario 16 gimnazijos auklėtinė

I Geriausia šventinė
dovana:
|
R

"S

| UŽSAKYKITE “MŪSŲ LIETUVA’ ’
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus
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MŪSŲ MIRUSIEJI
KOM. JONĄ RIMŠĄ
pirmųjų mirties metinių proga (gegužės 22 d.)
bus atlaikytos sekmadienį, gegužės 23 dieną,
11 vai. V. Zelinos bažnyčioje.
Visus tautiečius mielai kviečiu dalyvauti.
Žmona Paula Rimšienė

Bakšio paruoštą Lietuvių Kalbos Vado
vėli Pietų Amerikai TĖVU KALBA.

JUOZAS LUKOŠEVIČIUS
staigiai mirė gegužės 4 dieną Ipirangos
ligoninėj. Velionis buvo gimęs Virbaliuose, Vilkaviškio apsk. 1914 metų lapkri
čio 30 dieną. Su tėvais, ir dviem sese
rim Brazilijon atvyko, turėdamas 12
metų, 1926 metais. Čia išėjo vaistinin
ko mokslus ir turėjo savo vaistinę Moi
nho Velho rajone. Buitvydų ir Lukoše
vičių namuose pries 30 - 40 metų buvo
lietuviška mokyklėlė. Juozas Lukoševi
čius su Juozu Karpavičium išleido
1954 metais Klemenso Juros ir Simo

Juozas Lukoševičius buvo išsilavinęs
žmogus ir susipratęs tautietis. Jis labai
vertino lietuvišką literatūrą ir dėl to ga
lėjo palikti šv. Kazimiero parapijai daug
lietuviškų knygų, o kas svarbiausia, tai
>6 tomų LIETUVIU ENCIKLOPEDIJĄ,
išleistą Bostone.
Paskutines gyvenimo dienas Juozas
Lukoševičius praleido pas savo seserį
Magdaleną’Buitvydienę, kuri jį prižiūrė
jo. Ji taip pat rūpinosi ir fe^idotuvėm.
i

Juozas Lukoševičius buvo palaidotas
Vila Paulicea kapinėse, Kun. Petras
Rukšys atlaikė mišias prie karsto ir 'pa
lydėjo į paskutinio poilsio vietą.

Liūdesy liko sūnus Jonas, seserys
Magdalena Buitvydienė ir Izabele Veng-"
rienė bei kitos giminės Brazilijoj ir Lie-

EXCURSÃO
-VILNIUS 93"

tuvoje.
7-tos dienos mišios buvo šv. Vincen
to parapijos bažnyčioje, Moinho Velho.
Apie a.a. Juozą Lukoševičių tikimės
gauti daugiau žinių, kurias galėsime at
spausdinti sekančiame ML-vos numeryje.

LATVIJOJE - SAVI PINIGAI

Nuo kovo 5 dienos Latvijoje apyvar
ton išleistas popierinis penkių latų no
minalo banknotas. Jo vertė atitinka
1000 Latvujos rublių, kurie pradėjo cir
kuliuoti atisakius tame krašte sovietinių
pinigų.
Lato kursas tvirtų valiutų atžvilgiu
nebus fiksuotas,, jį nustatys rinka.

GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI
MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai išrašyti čeki Petras Rukšys vardu
ir pasiųsti paprastu paštu.

VERAONA
LITUANIA

CONEXÃO MAIS RAPIDA PARA LITÜANIA— em 14 horas de vóo com o JUMBO 747-400 da LUFTHANSA
Saida-

dia 20 de junho

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

Preços especiais para casais e famílias com crianças.
Após esta excursão, 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 solicitar na CETEMAR com

Dr, U. VIGNOLA ou ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS Telefones: 258-5955, 255-0474
241-2831.
Endereço: Rua Nestor Pestana, 125, 9° and., sala 91 — CEP 01303—010 SÃO PAULO

ou na LUFTHANSA - Av. São Luiz, 59. Tel. 256-9833

Lufthansa
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MUSU LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS

SVEIKINAME

'■SV. JUOZAPO KER1«OS8US

PA

J U O Z Ą

DĖKA

laimingai sulaukusį 70 metų amžiaus (gegužės 12 d.)

1993 m. Balandžio ir gegužės mėne
siais, jvyko Sv. Juozapo parapijos apy
linkėje XIII kermošius, visų lauktas.

Daugelį metų dirbusį V. Anastazijo lietuvių kolonijoj
ir giliai įleidusį draugystės ir bendradarbiavimo šaknis su
mumis visais širdingai sveikiname šio jubiliejaus proga,
linkime daug laimės, geros sveikatos ir gražaus gyvenimo
jsu Stase bei gausios Dievo palaimos.

Šiais metais turėjo tris savaitgalius,
baigėsi gegužės 2-trą dieną.
Oras buvo labai gražus, nors pasku
tinį sekmadienį po pietų, užėjo lietus,
bet greitai ir praėjo.

Labai malonu kermošiuje susitikti
ir pasikalbėti su iš toliau atvykusiais
svečiais, kurie net iš Santo Andrė.
Buvo galima visiems išsirinkti įvairių
valgių.
Dėkojame visiems, kurie atsilankė
ir lauksim iki kitos progos arba kito
kermošiaus.
Visiems kurie atnešė butelių parapi-jai, dėl krupniko, dėkoju daugiausia
mano draugei Geny Bumblis ir prašo
me dėl kitų metų.

Daugiau .dienų, daugiau darbo, bet
tegul būna viskas Dievo garbei.
Visi dirbome su pasiaukojimu, žino
dami kad yra reikalinga parapijai.
Prie lietuviško barako dirbo: H. ir
Vladas Zizai, Gervetauskai, Bariešiai,
A. Puodžiūnas, Anastacia I. Ana Maria
G.S. su jos draugu Juozu, Emilia Bendoraitiené, I Seliokienė, S. Petrokaitė,
Angelika T., S. Pilipavičienė su drauge
Olga, N. Butkevičius, M. Mačiulaitis su
anūke Priscila.L. Butrimavičius, A.
Gonçalves, H. Mendo, A. Simonavičius,
J. Stokna, Audris, Ana Paula ir Angeli
na Tatarūnienė.

V A L U T i

Severa, Robertas, Reinaldas ir Vanda
PUTVINSKIAI
PAVYKĘS AKLŲJŲ BAZARAS

Praeitą šeštadienį, gegužės 8 die
ną, Jaunimo narni) patalpose, V. Želinoj vyko bazaras akliesiems sušelpti.
Aklųjų draugijos valdybai priklauso 6
lietuvių kilmės nariai, kurie turi labai
gero noro tai organizacijai padėti, tai
gi su entuziazmu ėmėsi darbo. Baza
ras labai gerai pavyko ir davė neblogą
pelną, nors nebuvo pravesta ypatinga
propaganda.

Pirmiausia reikia padėkoti kun. Juozui Šeškevičiui už padrąsinimą ir salės
užleidimą. Ypatinga padėka visoms dir
busioms: siuvėjoms, mezgėjoms, me
džiagų dažytojoms ir kepėjoms. Dėko
jame taip pat Paulai Jakiūnienei, Onai
Paukštienei, Severai Petrokaitei, Verai
Musteikytei, Ruzy Jakiūnienei, Nijolei
V. Žalkauskienei, Adolfai Goštautienei,.
Konstancijai Strazdienei, Elenai Gaiga-3
kaitei Vavrotchek, Adelei Simanavičienei, Stasei Kumelienei, Aldonai Lipskie-

nei, Stasei GrigarevičiOtei, o taip pat
visiems-visoms, kurie prisidėjo darbu,
prekėmis, aukomis ir atsilankymu.

Tikimės vėl turėti progos padėti ak
lųjų prieglaudai. Kas negalėjo šį kartą
dalyvauti bazare, gali prisidėti auka ją
palikdamas V. Zelinos parapijoje.
Dievas visiems teatlygina.

■ Valdyba

SUMOKÉJO UŽ 1993 m. B.L.B.-nei
BALANDŽIO MEN'.

Vytauias Tumas
Cr.150.000,
José Armando Tatarūnas Cr.200.000,
Aldona Valavičiūtė
Cr.100.000,
Jonas Silickas
Cr.200.000,
Lietuvių kalbos mokytojai
ir studentai
Cr.200.000,

Cr.850.000,
B.L.B. iždininkas
P.V.B.

Mums paskolino frizierius: Alfredo
Andrušaitis, Rose Jakaitis, Irena Biedma, A. Gonçalves ir A. Tatarūnienė.
Kun. P. Rukšiui už skelbimą į laik
raštį. Kl. J. Šeškevičiui ir virėjoms už
didelį darbą, visiems kurie dirbo ker
mošiuj, apie 250 žmonių, pagaminda
mas pietus ir vakarienę, per 3 savait galius.

Visiems mūsų nuoširdus ačiū.

Taip pat dėkojame Sąjungai už dide
lę paramą Cr$.1.000.000,00 (vieną
milijoną kruzeirų).
Viktorui Dzigan už maišą bulvių
(apie Cr$.900.000,00)
Tegul Dievas laimina visus kurie
mums padėjo ir lauksim iki kitų metų.

Iki pasimatymo
koordinatorės, lietuviško barako
Angelina Dirsė Tatarūnienė
Ana Dirse Coralon

CIRURGIA DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA

CLINICA GERAL “CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
_

CRI ANCAS E ADULTC6

CTS&

Informática Ltda.

I

|

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |

C U R S 0 S: MS-DOS E LOTUS

|

PAULO R.JURGILAS į
FONE: 293-6081
RUA SERRA DÊ BRAGANÇA, 544
TATUAPÉ
CEP 03316-000
S. PAULO .SP
~
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MŪSŲ ŽINIOS
Gegužės mėnesio pabaigoj, po 25
metų veiklos, užsidarys šv. Kazimiero
parapija. Parapijos patalpos ant Juven
tus gatvės bus ištuštintos ir paliktos šv.
Juozapo Lietuvių Katalikų Bendruo
menės nuožiūrai. MŪSŲ LIETUVOS
spaustuvė bus perkelta į V. Zeliną. Tai
gi sis ML-vos numeris yra paskutinis
spausdinamas Mokoj. Gal užtruks kiek
laiko, kol spaustuvė bus įrengta V. Zelinoj, tai gal kitas ML-vos numeris pavė
luos paši rodyti.

mylimojo vyro kom. JONO RIMŠOS pirmųjų
metinių progai gegužės 22 d.)

Sv. Juozapo parapijos klebonas, V.
Zelinoj, kun. Juozas Šeškevičius, bir
želio 1 dieną išvyksta j Ljetuvą vieneriems metams. Lietuvių sielovados rei
kalams Jį pavaduos kun. Petras Rukšys,
o vietinių dvasiniais reikalais rūpinsis
vietinis kunigas. Taigi parapijos darbas
vyks ir toliau įprasta tvarka.

Linkime mielam klebonui laimingos kelionės ir gero apaštalavimo su
mūsų tautiečiais Lietuvoje. Gaila, kad
dabar negalėsime atšvęsti kun. Juozo
40 metų kunigystės jubiliejaus. Jis bu
vo įšventintas kunigu 1953 m. liepos
12 dieną. Jam grįžus, tikimės,kad galė
sime paminėti šią svarbią sukakti Tuo
tarpu sveikiname jau iš anksto su 40
METU KUNIGYSTĖS JUBILIEJUMI
ir linkime sveikatos bei gausios Dievo
palaimos.

Redakcija ir Administracija

Šio "ML" numerio
. GARBĖS LEIDĖJOS

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VĄ
Irena MARTINAITIS
Cr.300.000,00
Justinas ŽVINGILA
Cr. 150.000,00
Paula RIMŠIENĖ
Cr.300.000,00
Antanas MADASTAVlClUS
Cr.400.000,00

mylimos mamos ONOS LAŠINSKIENĖS MASIENÉS
pirmųjų mirties metinių proga (balandžio 26 d.).
Širdingai dėkojame mieloms dukroms už dosną paramą
Musų Lietuvai. Kartu su Jumis’pasiilgstame uolios katalikės
ir didelės parapijos veikėjos.
Redakcija ir Administracija

voje, kurie šaukiasi realios pagelbos,
nes iki šiol naujai išrinktoji Respubli
kos vyriausybė nesugeba organizuoti
Pikniko namai Lituanikoj yra reika
ekonominę padėtį ir gyventojai, ypa- ‘
lingi tam tikrų pertvarkymų. BLB-nė
tingai vyresnio amžiaus, ligoti ir neturį
ir Jaunimo Sąjunga, prašo visų koloni
savo artimųjų, tikrai randasi tragiško
jos tautiečių prisidėti savo parama.
je padėtyje. Daugelis kreipiasi į visai
Prašome nuo 5 iki 10.US dolerių au
nepažįstamus, prašydami laiškuose kuk
kos vienam kvadratiniam metrui plyte
lios paramos drabužiais, batais ir VAIS
lių stovyklos namų grindų išklojimui.
TAIS. Tad, kaip atrodo, čia kaip tik
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė gauna mūsų BENDRUOMENĖ Brazili
joje paskatinimą savitarpio bendravime
SOLIDARUMO MOKESTIS
šiuo reikalu rimtai susirūpinti ir parody
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO ti savo solidarumą atjaučiant ten vargs
MENĖS VALDYBA kreipiasi į visus
tančius ir galimai skubiau jiems suda
tautiečius, prašydama atlikti pilietinę
rant pagelbos siuntas. Būdami solida
pareigą sumokant solidarumo mokestį
rūs ir savo tarpe, galime daug nuveikti,,
tik reikia vieningai tą pagelbos planą
100.000,00 kruzeirų į metus.
realizuoti.
Šiais laikais, gal kaip niekada, turi
JH.M.
me susirūpinti savo tėvynainiais Lietu

PRAŠOME PAGALBOS
PIKNIKO NAMŲ REFORMAI
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Širdingai dėkojame mielai ponei Paulai Rimšienei
už paramą musų spaudai ir pagarbiai prisimename
musų kolonijos geradarį kom. a. a. Joną Rimšą.

Sv. Kazimiero parapijos religiniais
reikalais — dokumentais toliau rūpin
sis kun. Petras Rukšys, kuris gyvent per
sikelia į V. Zelinos šv. Juozapo parapiją.
Ten veiks taip pat ir ML-vos redakcija.
Taigi visais reikalais reikės kreiptis į V.
Zelinos parapiįą,RUA INACIO 671, V.
Zelina, 03142-001 S. Paulo, SP'
Tel.63-5975.

Bus parūpinti autobusai norintiems
dalyvauti toje tradicinėje šventėje
gamtoje. Smulkesnių informacijų bus
duota vėliau.
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GARBĖS leidėja

UŽSIDARO SV. KAZIMIERO
PARAPIJA

Gegužinės - pikniko pobūdžio Joni
nių šventė įvyks Lituanikoj birželio
mėn. 27 dieną. Numatoma įdomi pro
grama jaunimo paruošta, užkandžiai
ir pramogos.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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