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Po «kilmingų pamaldų minint 60 metų iv. Juozapo bažnyčios pašventinimo jubiliejų, padedamas vainikas prie Laisves paminklo 
Lietuvos Respublikos aikštėje. Iš kairės: kun. Juozas Šeškevičius, konsulas Jonas Valavičius, vyskupas Paulius A. Baltakis OFM

prelatas Leonas Pečiukevičius

Bažnyčia: religinė ar tautinė institucijai
Kai prez. Clintonas lankėsi 

Maskvoje, jis atsisakė susitikti 
su kraštutiniuoju nacionalistu 
Vladimiru Žirinovskiu, nepai- v
sant paties Zirinovskio įtiki
nėjimų, kad jam toks susiti
kimas visai nesvarbus, taip pat 
nepaisant kai kurių politikų 
(net Jungtinėse Amerikos Vals
tijose) pasisakymų, jog Clin
tonas daro klaidą, ignoruo
damas Zirinovskį, kuris ateityje 
gali būti net Rusijos valdžios 
viršūnėje. Vienok prez. Clintono 
susitikimas su Maskvos pat
riarchu Aleksiejumi nesu
silaukė jokios kritikos, o tik pri
tarimo. Ortodoksų Bažnyčia 
Rusijoje išgyvena nepaprastai 
stiprų atgimimą ir jau dabar yra

jėga, su kuria verta skaitytis. ' kojo protestantizmo pagrindais, 
Kai kurie politinių srovių 

Rusijoje stebėtojai teigia, kad 
Ortodoksų Bažnyčia yra vie
nintelė institucija, tvirtai užsi
brėžusi susigrąžinti vietą tau
toje, iš kurios buvo išstumta per 
70 totalitarinio režimo metų. Ir 
tai atlikti jai tikrai sekasi, nes 
Rusijoje Ortodoksų Bažnyčia 
nėra vien dvasinio gyvenimo 
versmė, bet į ją žiūrima, kaip į 
tradicinę rusų tautos tapatybės 
sudėtį. Jokia kita institucija 
šiandien Rusijoje negali 
užtikrinti tokio istorinio tęsti
numo — nusidriekiančio ir į 
prieškomunistinius laikus.

Kai tuo tarpu Amerika, ku
rios konstitucija ir net gy ve
rtinė etika * pagrįsta puritoniš-
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nuolat stengias (arba bent tam 
tikri jos gyventojų sluoksniai to 
siekia) ,,atskirti Bažnyčią nuo 
valstybės”, kaltais nukrypstant 
į tiesiog juokingus kraštu 
tinumus, Rusijoje religijos ir 
Maskvos patriarcho rolė kas
kart stiprėja.

Tai galėjome pastebėti ir per 
nai rudenį kilusių neramumų 
metu, kai Maskvos patriarchas 
mėgino sutaikyti kovojančias 
politines grupuotes, kad tauta 
išvengtų pilietinio karo. 
Vienam Maskvos dienraščiui po 
riaušių užklausus skaitytojų,, 
kas tuo metu Rusijoje yra įta
kingiausi asmenys, Maskvos 
patriarchas pažymėtas dešim
tuoju, nors prieš riaušes buvo
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gali tikėtis.
Jau daug kartų ir daugelyje 

tautų istorija įrodė, kad religijos 
gali būti vienijantis, ska
tinantis, ugdantis veiksnys. Ir 
Lietuvos istorija gali paliudyti, 
kad per Bažnyčią tautinis atgi
mimas pasiekė liaudį (nors per 
Bažnyčią anksčiau ta pati liau
dis buvo lenkinama (prieš 1918 
m. nepriklausomybės paskel
bimą; tikėjimas teikė stiprybę ir 
bolševikų okupacijos dešimt
mečiais. Šiuo metu sekti Ame
rikos pavyzdžiu ir atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės, yra 
kenksminga ir vienai, ir antrai 
pusei.

LIETUVOJE
DANIJA PATVIRTINO SUTARTI

Lapkričio 21 d. Danijos parlamentas 
patvirtino Europos nepilnateisės narys
tės sutarti su Lietuva, Latvija ir Estija,

53-čioje vietoje.
Mes žinome — labiausiai iš 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų — kaip aršiai religija, 
dvasininkija ir tikintieji buvo 
persekiojami tėvynėje bolševikų 
valdymo laikais, tačiau visos, 
moderniausiais metodais 
brukamos, ateizmo sąvokos ne
buvo veiksmingos. Tą „liaudies 
opiumą” — tikėjimą — nema
žiau žiauriai (ir bent 20 metų il
giau) persekiojo ir Rusijoje. 
Tačiau ateizmo pastangos nesu
naikino nei ortodoksų, nei ku
rios kitos religijos: vienos perėjo 
į pogrindį, kitos mėgino prisi
taikyti — paklusti komunistinio 
režimo viešpačiams.

Galima sakyti, kad religija 
buvo lyg sėkla sušalusioje 
žemėje. Vos perestroika atnešė 
atolaidį, religinis atgimimas 
prasidėjo plačiu mastu ir 
šiandien yra galbūt vienintelis 
pozityvaus progreso reiškinys, 
apėmęs visą rusų tautą. Tačiau 
kaip tik dėl to, kad Ortodoksų 
Bažnyčia Rusijoje yra ne vien 
religine,, bet ir tautinė in
stitucija, nejučiomis puo
selėjanti rusiškąjį šovinizmą, 
kaimyninės tautos iš jos pa-. 
ramos konfliktų atveju vargiai 

PARDUODAMAS]
ŽODYNAS

DICIONÁRIO

PORTUGUÊS-LITU ANO 
LITUANO-PORTUGUÉS

Kreiptis į s’v, Juozapo parapiją
Rua Inacio, 671 — Tel :63.59.75

rašo "Lietuvos rytas" lapkričio 24 d. Ji
yra pirmoji ES valstybė, kuri tai padarė, 
ir buvo antroji po Islandijos, pripažinu-
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si Lietuvos neprikalausomybę. Lietuva 
yra vienintelė valstybė, dar nepatvirti
nusi šios sutarties, nes pries’ tai reikia į
konstitucijoje įteisinti žemės nuosavy
bės teisę užsieniečiams. Europos parla
mentas patvirtino sutartį su trimis 
Baltijos valstybėmis lapkričio 15 d. | 
lietuvių kalbą jau yra is’versta WfiS Bal
toji knyga, kuri padės įgyvendini ES 
nuostatus teisės aktuose.

VILNIAUS SENAMIESTIS PRIPA
ŽINTAS PASAULIO PAVELDO 
DALIMI

Vilnius, birželio 9 d. (Elta) — 
Sostinės merijoje birželio 9 d. Pasau
lio Paveldo Centro direktorius Bernd 
von Droste Vilniaus merui Aliui Vidu- 
nui įteikė oficialų UNESCO generali
nio direktoriaus raštą — liudijantį, jog 
Lietuvos sostinės senamiesčio istorinis 
centras yra įrašytas į UNESCO Pasau
lio Paveldo sąrašą.

Sveikinimo kalboje svečias pažymėk 
jo, kad šiuo aktu pripažįstama, jog Vil
nius yra tokia pat reikšminga pasaulio 
paveldo dalis, kaip Jeruzalė, Vatikanas 
Krokuva, Venecija ir kitos įžymybės. 
"Vilniaus senamiesčio restauravimas 
— Lietuvos atgimimo simbolis", kal
bėjo aukštas UNESCO pareigūnas. 
"Lietuvos lemyis, visų Lietuvos pilie
čių kultūrinis identitetas išties neatsie
jamai susijęs su jų istorinės sostinės 
sužydėjimu". Svečio žodžiais, "Vil
niaus senamiesčio renovacija — tai ne 
išlaidos, o labai pelninga investicija, 
nes tai investicija į lietuvių tautą".

Aukštą UNESCO pareigūną penkta
dienį priėmė prezidentas Algirdas Bra
zauskas. įteikęs svečiui Antano Sut
kaus fotografijų albumą "Neringa", 
prezidentas pasakė, kad Kuršių nerija 
taip pat vertėtų įtraukti į Pasaulio pa
veldo sąrašą. Bernd von Droste sakė 
pasiūlysiąs UNESCO ekspertų grupei
atvykti į šią vietovę ir išanalizavus 
nadėtį, pateikti išvadas.

LIPINĖLIS AUTOMOBILIAMSfklijuojamas iš lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PAŠTU. 
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Turime ir kitų lipinėlių
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‘̂ Dy^kįtejięms valgyti^ (Mj 74,76)
Popiežiaus Jono Pauliaus II kreipimasis

1996 metų Gavėniai
Brangūs broliai ir seserys!

1. Štai vėl Viešpats šaukia mus sekti Jį Gavėnios 
kelionėje. Kiekvienais metais visi tikintieji - ir 
individualiai, ir kaip bendruomenės nariai, yra kviečiami 
iš naujo atsiliepti į mūsų krikšto pašaukimų ir duoti 
atsivertimo vaisių. Gavėnia yra kelionė kūrybingo 
apmąstymo, kuris įkvepia poreikį atgailauti ir suteikia naują 
postūmį kiekvienam mūsų pasižadėjimo sekti Evangeliją 
aspektui. Tai meilės kelionė, kuri atveria tikinčiųjų širdis 
mūsų broliams ir seserims ir nukreipia jas link Dievo. Jėzus 
prašo savo mokinius gyventi ir skleisti gailestingumą; šis 
meilės įsakymasyra tarsi autorinė santrauka Dekalogo, kurį 
Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno.

Kiekvieną dieną mes sutinkame žmones, kurie kenčia 
badą, troškulį, yra ligoti; žmones, kurie yra tapę benamiais 
ir migrantais. Šiuo Gavėnios laikotarpiu mes esame 
kviečiami atkreipti dėmesį į šių žmonių kančios nužymėtus 
veidus, veidus, kurie verčia mus pripažinti, kad ir šiais 
mūsų laikais įvairiais būdais tebepasireiškia skurdas.

2. Evangelija aiškiai parodo, kad Išganytojas buvo ypač 
gailiaširdis tiems, kurie patyrė sunkumus Jis gydė kūnų ir 
sielą tų, kuriems buvo reikalinga globa ir kalbėjo jiems 
apie Dievo Karalystę. Anuomet Jis liepė savo mokiniams: 
“Duokite jiems valgyti”. Tačiau mokiniai žinojo, kad turi 
tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis. Kaip ir mokiniai 
tuomet Bctsaidoje, taip ir mes šiandien suvokiame, kad 
mūsų turimi ištekliai yra iš tikrųjų nepakankami norint 
patenkinti poreikius tų beveik 800 milijonų žmonių, kurie 
kenčia badą ir kurie, stovėdami ant 2000 metų slenksčio, 
tebekovoja už išlikimą.

Ką mes galime padaryti? Ar paliksime viską taip, kaip 
yra, nusišalinsime ir jausimės bejėgiai? Tai yra klausimas, 
kurį, prasidedant Gavėniai, norėčiau iškelti kiekvienam 
tikinčiajam ir visai Bažnyčiai. Minios badaujančių žmonių 
• vaikų, moterų, nusenusių, imigrantų, pabėgėlių ir bedarbių 
- kreipia į mus savo kančios kupiną šauksmą. Jie mūsų 
maldauja, tikėdamiesi būti išgirsti. Kaip mes galime 
neatverti savo ausų ir širdžių ir nepradėti dalinti jiems tų 
penkių kepalų ir dviejų žuvų, kurias Dievas atidavė į mūsų 
rankas? Jeigu kiekvienas iš mūsų kuo nors prisidėtų, mes 
visi kartu galėtume jiems padėti. Žinoma, tai pareikalaus 
pasišventimo, kuris, savo ruožtu, kviečia į gilų vidinį 
atsivertimą. Iš tikrųjų, teks keisti perdėto vartotojiškumo 
elgseną, kovoti su hedonizmu, priešintis abejingumo 
nuostatoms ir būdingai tendencijai ignoruoti mūsų asmeninę 
atsakomybę.

3. Badas yra didelė tragedija, užgaunanti visą žmoniją. 
Mums būtinai reikia pripažinti šį faktą ir suteikti ryžtingą 
bei kilnią paramą įvairioms organizacijoms ir judėjimams, 
kurie sukurti palengvinti nuo bado mirties besivaduojančių 
kančias ir padėti tiems žmonėms, kurių nepasiekia 
vyriausybinių ar tarptautinių programų parama. Būtina tęsti 

kovą prieš badą tiek mažiau išvystytose šalyse, tiek ir 
industrializuotuose kraštuose, kur, nelaimei, vis dar didėja 
praraja tarp turtingųjų ir vargšų.

Žemė turi resursų, būtinų pamaitinti visą žmoniją. Mums 
reikia išmokti juos naudoti protingai, laikantis aplinkos 
apsaugos reikalavimų ir gamtos ritmų, garantuojant garbingą 
bei teisingą verslą ir užtikrinant gėrybių paskirstymą, kuris 
būtų vykdomas atsižvelgiant į pareigą būti solidariais. Kai 
kas gali priekaištauti, kad tai yra grandiozinė ir 
nepasiekiama utopija. Tačiau Bažnyčios socialinis mokymas 
ir veikla rodo priešingai: ten, kur vyrai ir moterys 
vadovaujasi Evangelija, toks pasidalijimo ir solidarumo 
projektas tampa nuostabia realybe.

4. Viena vertus, esame liudininkai didžiulių kiekių 
produktų, būtinų žmogaus gyvybei, sunaikinimo, o antra 
vertus, su dideliu liūdesiu regime ilgas eiles žmonių, 
išsirikiavusių prie labdaros valgyklų ar prie humanitarinių 
organizacijų vilkstinių, kurios skirsto būtinus maisto 
produktus. Netgi didžiuosiuose moderniuose miestuose nėra 
nieko neįprasto matyti žmones, besikrapštančius šiukšlių 
dėžėse prie prekyviečių, pasibaigus jų darbo laikui.

Kada svarstome minėtus reginius, kurie yra esamų gilių 
prieštaravimų simptomai, kaip mūsų širdys gali nesukilti 
prieš visa tai? Kaip mes galime nepajusti spontaniško 
postūmio įsijungti į krikščionišką labdarą? Tačiau 
autentiškas krikščioniškas solidarumas nėra įgyjamas 
savaime. Tik kantriai ir atsakingai auklėjant nuo pat 
vaikystės, solidarumas tampa fundamentalia asmens 
laikysena, jis daro poveikį visiems mūsų veiksmams visose 
veiklos srityse. Taip pat reikalingas bendrasis sąmoningumo 
kėlimo procesas, gebantis įtraukti visuomenę kaip visumą. 
Katalikų Bažnyčia, kuo artimiau bendradarbiaudama su 
kitomis religinėmis denominacijomis, siekia savojo 
išskirtinio įnašo į šį procesą. Toks yra fundamentalus 
žmogiškosios paramos ir broliško pasidalijimo darbas, kuris 
reikalauja, kad į jį įmanomu būdu būtų įtraukti ir patys 
vargingiausi.

5. Brangūs broliai ir seserys! Aš jums pavedu šiuos savo 
Gavėnios apmąstymus, kad jūs juos galėtumėte apsvarstyti 
individualiai ir bendruomenėje, vadovaujant jūsų 
dvasininkams. Aš raginu jus priimti reikšmingus praktinius 
žingsnius, kurie įgalintų padauginti tuos mūsų turimus kelis 
kepalus ir žuvis. Tai suteiks efektyvią paramą, nukreiptą 
prieš badą, ir kartu taps autentišku būdu gyventi šį 
palaimingą Gavėnios laikotarpį -atsivertimo ir susitaikymo 
metą.

Jums vykdant šiuos reikalingus sprendimus, aš su 
džiaugsmu kiekvienam iš jūsų teikiu mano apaštalinį 
palaiminimą, kaip pastiprinimo ir paguodos laidą. Tegu 
Viešpats suteikia mums malonę, kad garbingai su malda ir 
atgaila, pasitiktumėte šv. Velykas.
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"70 METŲ IMIGRACIJOS"
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Šausid mėnuo —atostogų metas ir 
skautai — ne išimtis... Tad išsinuoma
vę Lituanikos sodybą, visas "PALANGOS 
tuntas sugužėjo j vasaros stovyklą. Bu
vo ir daugiau lietuviukų, norinčių sto
vyklauti, bet, deja, stovyklautojų skai
čius šiemet buvo ribotas ir pirmenybę, 
aišku, teikiama skautams.

Gražios ir saulėtos dienos visus links
mino, o turininga programa neleido nie
kam nuobodžiauti : žaidėme, mokino
mės, dainavome, žavėjomės skautišku 
vakariniu laužu bei kitomis vakarinėmis 
programomis, kuriose dalyvavome ir

KLEMENSUI ŠUKIUI 
mirus

reis’kiame gilią užuojautą broliui Algirdui su 
žmona Jadze, vaikams Danutei ir Vytautui 
su šeimoms.

Pranas Satkūnas ir šeima

sekmadienio ryto mišias, kurios buvo ir 
stovyklos užbaigimas. Šiose mišiose daly
vavo ir daug Lituanikos namų savininkų.

Dėkojame JANETEI ZIZIENEI, kad 
nupirko medžiagą, paruošė ir išmokino 
mus daug gražių rankdarbių.

patys...

ATITAISYMAS
Praeitame ML-vos numeryje, Juozo 

Šliktos nekrologe buvo padaryta klai
da: buvo parašyta, kad Juozas Šlikta 
vedė Emiliją Lenktaitę, o turėtų būti 
Emiliją AMBROZEVIČIŪTĘ. Atsipra-

Didelė padėka ir ELIZABETH BER- šome u-ž klaidą. Red.
Stovyklos komendantas PAULIUS 

JODELIS BU.TRIMAVIČIUS, kuris šio
je stovykloje tapo skautu-vyčiu (tokiam 
svarbiam įvykiui atvažiavo net ir keli 
skautai-vyčiai "veteranai"), puikiai susi
tvarkė su savo atsakingomis pareigomis 
ir visi skautai laikėsi dienotvarkės, ku
rią paruošė jaunieji vadovai, vadovauja
mi paskautninkės NADIOS TRINKŪ
NAS DZIGAN.

Vieną vakarą mus aplankė "NEMU
NO" grupės šokėjai, kurie pašoko ir su
vaidino keletą vaidinimėlių mūsų vaka- « 
rmėje programoje. Šokėjų tarpe buvo 
ir keletas buvusių skautų...

Labai gražų įspūdį sudarė ir Susimąs
tymo Diena, kai nuo pačio ryto visi da
lyvavo paskaitose, pasikalbėjimuose, o 
ypač, kai ASTA BRASLAUSKIENÉ vi
siems papasakojo apie Jėzuitų atvyki-, 
mą 1554 metų sausio 25 dieną į šią že
mę, kur dabar yra mūsų miestas, gavęs 
São Paulo vardą, nes pagal liturginį ka
lendorių sausio 25 d. yra šv. Pauliaus 
diena. Papasakojo ir apie pačio šv. apaš
talo Pauliaus gyvenimą. Po to visi pa
ruošė maldas, paruošė standartus su už
rašais ir vakare visi kariu ėjome su žvakė
mis j mišias koplyčioje, kurias atlaikė 
kunigas EDIS PUTRIMAS iš Kanados. 
Jis pasakė labai gražų pamokslą ir kar
tu su skautais giedojo mišių giesmes, 
kurios jį ypač sužavėjo. Ir dar jis atlaikė

TASSO už šeimininkavimą virtuvėje, 
CARLOS IR MARESTELA CATANO- 
CE už paaukotus gardumynus ir, kadan
gi ne visi tėvai galėjo nuvežti ir parsivež
ti vaikus iš stovyklos, dėkoname kun. 
JUOZUI ŠEŠKEVIČIUI už maloniai 
paskolintą mašiną "kombi" vaikų nuve
žimui.

Atsakingi stovyklos vadovai: 

v.s. Eugenia Bacevičienė ir 
p.s. Jurgis Prokopas

MUSU MIRUSIEJI
Kovo 11 dieną mirė LIUDVIKAS 

KARMOLAVIČIUS. Buvo pašarvotas 
Šv. Juozapo parapijos šermeninėj ir pa
laidotas S. Caetano Ceramikos kapinėse.

7-tos dienos mišios bus kovo 18 die
ną, pirmadienį, 19:30 vai.

KLEMENSAS ŠUKYS mirė vasario 6 
dieną Čikagoj. Iš Lietuvos išvyko 1944 
metais j Vokietiją, o paskui persikėlė 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

mói

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI J 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

70-tų metų Imigracijos stovyklos dalyviai Lituanikoj

\\l(o
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LIETUVIU
ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOS 60 METŲ 
-LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
78-tosios SUKAKTIES MINĖJIMAS

Gerbiami konfratrat, lietuviai,
Mieli broliai, sesės
Malonu vėl Jus aplankyti. Nuoširdus 

ačiū gerbiamam klebonui '"Dėdei Juo
zui" kaip Jus ji vardinai, už pakvietimą 
sykiu su jumis atšvęsti šv. Juozapo bažnyr 
čios 60 metų sukaktį bei 78 tąsias Lie
tuvos nepriklausomybės metines.

Negaliu nepadėkoti ir Jo Eminanci- 
jai kardonolui Arns, kuris mums lietu
viams rodo tokį nuoširdų prielankumą 
kai prieš metus jam išreiškiau susirūpi
nimą dėl šv. Juozapo parapijos ateities, 
nes musų mielam klebonui kun. J. 
Šeškevičiui sueina 75 metai ir pagal 
Bažnyčios kanonų potvarkį šių metų 
(1996) gale turės išeiti į pensiją, o ku
nigui Petrui Rukšiui, SDB, Saleziečių 
vadovybė yra davus leidimą talkinti 
šv. Juozapo parapijoje tik vienerius me
tus, kardinolas pasiūlė atvykti ir asme
niškai šį reikalą aptarti.

Tuo tarpu kun. Šeškevičius, L.B. 
pirmininkė p. Vera Tatarūnienė ir aš 
pradėjom ieškoti lietuvio kunigo, kuris 
galėtų perimti šv. Juozaęo parapijos 
klebono pareigas.

Kun. Šeškevičiui buvo pavykę gauti 
kunigą Lietuvoje — kun. Melašių. Jis 
buvo atvykęs į São Paulo, bet po metų 
paaiškėjo, kad dėl sveikatos negalės eiti 
klebono pareigų ir grįžo į Lietuvą.
Ponia Tatarūnienė, viešėdama Lietuvo
je, buvo prikalbėjus, savo giminaitį 
atvykti į São Paulo, bet Lietuvos vysku
pai nedavė leidimo, nes pas juos apie 
200 parapijų dar neturi savo kunigo, 
o iš maždaug 700 parapijos aptarnau
jančių kunigų beveik pusė yra pensinin
kai arba ligonys, buvę Sibiro tremti
niai.

Aš iš savo pusės bandžiau prikalbin
ti kanadietį, kunigą P. Mališką, dirban
tį Brazilijos džiunglėse, bet jis nesuti
ko persikelti į São Paulo, teisindama
sis, kad negali palikti be kunigo savo 
50.000 sielų parapijos, be to, vyskupas 
norįs jį paskirti profesoriauti kunigų 
seminarijoje.

I PSICÓLOGA |

CRP. 06/38477-2 ' |
- CRIANÇAS, ADOLESCENTES E

e ORIENTAÇÃO AOS PAIS |
| CONVÊNIOS e PARTICULARES |
= Av. Paes de Barros, 1994 Tel.: 273-27.59 E 
B Moóca
níiiiiiiiianiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiitiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiifr.

M Ü S U L I E T U V A, . .. . 5
MMM.UIMIUTOI linini II Illi I1

Tüo pačiu metu bandėm užsitikrinti, 
kad kun. Petras Rukšys, SDB, galėtų 
pasilikti šv. Juozapo parapijoje, nes sa
leziečių vadovybė pageidavo kad visi 
grįžtų į Lietuvą ir padėtų atsikurti Sale
ziečių vienuolijai Lietuvoje. Gavęs at
sakymą iš kun. P. Rukšio, SDB, kad 
mielai sutiktų pasilikti šv. Juozapo pa
rapijoje vikaru, bet ne klebonu. Tuoj 
pat parašiau j Romą vyriausiam Tėvų 
Saleziečių viršininkui. Pradžioje Sale
ziečių vadovybė nelabai palankiai į tą 
prašymą atsuliepė, nurodydama, kad 
kun. labai yra reikalingas Lietuvoje,, 
bet praėjusią savaitę, vasario 21 d. ga
vau pranešimą faksu, kad Roma sutin
ka palikti kun. Rukšį SDB. São Paulo 
šv. Juozapo parapijoje ir patarė kreiptis 
j vietinę Brazilijos saleziečių provinci
jolą, kuriam kun. Rukšys šiuo metu 
oficialiai priklauso. Pas jį vyksime rytoj 
ir tikimės, kad jis irgi patenkins mūsų 
prašymą. Pas i melski me. <

Gavę sutikimą iš Romos vakar, vasa- L 
rio 24, visi trys: klebonas Šeškevičius, 
kun. Rukšys ir aš nuvykom pas kardi
nolą Arns. Kardinolas apsidžiaugė, kad < 
saleziečių vadovybė sutinka kun. Ruk
šį SDB, palikti šv. Juozapo parapijoje 
ir pasiūlė jį padaryti asmeniniu klebo-. ... 

nu lietuviams, kad jis, būdamas šv. Juo 
zapo vikaru, turėtų laisvas rankas ne
varžomai rūpintis ne tik šv. Juozapo 
parapijos, bet ir visais São Paulo arki
vyskupijos lietuviais.

Kas liečia šv. Juozapo parapijos nau
jo klebono paskyrimą bei brasiliecių 
aptarnavimą, nebuvo padarytas jeks nu 
tarimas, nes mes nebuvom radę kandi
dato klebono pareigom, ò pats kardi
nolas už pusmečio išeina į pensiją. Jis 
pažadėjo paaiškinti naujam arkivysku
pui, kad sv. Juozapo parapija yra spe
ciali, kad bažnyčia priklauso šv. Jubza- 
po lietuvių bendruomenei ir išreiškė 
viltį, kad bus surastas tinkamas, visiems 
priimtinas, bešališkai tarnaujantis kle
bonas.

Pasimelskime, kad naujasis São Pau
lo arkivyskupas, kuris už pusmečio pa
keis kardinolą Arns, suprastų mūsų tau
tinius ir kultūrinius reikalus bei respek 
tuotų_mūsų teises, ir kad šv. Juozapo 
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parapija dar ilgus metus tarnautų mūsų 
lietuviškai bendruomenei.

Nesvarbu kokios tautybės bus nauja
sis klebonas — lietuvis ar vietinis brasi- 
lietis, — bažnyčia pasilieka šv. Juozapo 
lietuvių bendruomenės nuosavybė.

Kàs liečia mus pačius, jauskime tauti
nę pareigą aktyviai dalyvauti šv. Juoza
po parapijos gyvenime, naudokimės jos 
patarnavimais, dalyvaukime lietuviško 
se 11 vai. mišiose ne vien ypatingų šven 
čių proga, bet, kiek sąlygos leidžia, kiek 
vieną sekmadienį.

mielą ir nenuilstamą kleboną

Linkime mielam sukaktuvininkui geros sveikatos 
ir gausios Dievo palaimos, kad galėtų laimingai 
užbaigti ryžtingai pradėtus savo gerus darbus

Parapiečiai ir kolonija

Labai nesmagu girdėti, kad kai portu 
gališkai atnašaujamose mišiose (8:30, 
10 ir 17 vai.) bažnyčia beveik visuomet 
yra sausakimšai pilna, lietuviškose, 11 
vai., pamaldose, tėra tik 60 — 100 dalyvių 
Pats kardinolas Arns savo laiške apgai
lestavo, kad nedaug lietuvių telanko sa
vo šv. Juozapo bažnyčią.

Sveikindamas Jus visus, mieli parapie
čiai, šio gražaus jubiliejaus proga, bei dė
kodamas Jūsų kunigams: kun. klebonui 
Šeškevičiui ir jo nuoširdžiam kolegai 
kun. Rukšiui, SDB, už jų pasišventimą, 
bei Jums visiems už Jūsų religinį ir Tau
tinį sąmoningumą, sykiu prašau Dievo, 
kad jis ir toliau laimintų šv. Juozapo pa
rapiją ir mus visus.

(P.S. Brazilijos saleziečių vice provin
cijolą aplankėm vasario 26 d. Jis, susipa
žinęs su iš vyriausios vadovybės laišku, 
mielai sutiko duoti kun. Petrui Rukšiui 
SDB., leidimą pasilikti šv. Juozapo para
pijoje vikaru bei eiti asmeninio lietuvių 
klebono pareigas, kuriom jį paskyrė 
kard. Arns. Taip pat vasario 26 d. susiti
kom su São Paulo arkivyskupijos vysku
pu pagelbininku Dom Decio, kurio ra
jone randasi šv. Juozapo parapija. Jį pa
informavome apie Tėvų Saleziečių va
dovybės sutikimą palikti kun. Rukšį 
šv. Juozapo parapijoje. Emn. kardino
lo Arns pažadą supažindinti naująjį 
arkivyskupą su specialia šv. Juozapo 
lietuvių parapijos padėtimi bei kad 
kun. Ruksį padarė asmeniniu lietuvių 
klebonu visai São Paulo arkivyskupijai). 

SAN CARLO
RESTAURANTE E P1Z z A RIA

Mieli Brazilijos lietuviai
Išsivežam gražiausius prisiminimus iš 

jūsų šiltos, ne vien oru, bet širdimi, São 
Paulo bendruomenės.

Ypatingai mus sužavėjot taip gražiai 
atšvęsta šv. Juozapo parapijos 60 metų 
veiklos sukaktimi bei Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 78-tųjų metiniu 
paminėjimu.

Buvo tikrai džiugu matyti tiek daug 
organizuoto skautiško jaunimo ir pilnai 
pripildytą Bažnyčią ir seselių auditoriją. 
Malonu buvo klausytis puikiai skamban
čių giesmių ir dainų, jaunųjų muzikų' 
orkestrėlio išpildymo, gėrėtis ateitinin
kų Mačernio "Vizijos" pristatymu, "Ne
muno" šokėjų jaunatvišku entuziazmu.

Nuoširdi padėka Sv. Juozapo parapi
jos pasišventusiems kunigams — klebo
nui Juozui Šeškevičiui ir Petrui Rukšiui, 
SDB, Lietuvos Garbės konsului p. Jo
nui Valavičiui, B.L.B.-nes pirm. Verai Ta- 
tarūnienei, B.L.J.S. pirm. Aleksandrui 
Indriūnui, B.L.S Aliança pirm. Algiman
tui Saldžiui, skautų vietininkijos "Palan
ga" vadovėms Eugenijai Bacevičienei ir 
Nadijai Trinkūnaitei Dzigan, L.K.B. cĮjo- 
ro vadovei E!virai KiIčiauskaitei Bellucci, 
šokių ansamblio "Nemunas" vadovei 
Rozanai Ramašauskaitei Taschetto, "Mū
sų Lietuva" direktoriui Vyrautui Bace
vičiui ir redaktoriui kun. Petrui Rukšiui, 
šv. Juozapo L.R.K. Bendruomenės valdy
bai bei jums visiems, mieli lietuviai, ku
rių pasišventimo dėka Brazilijos lietu
vių bendruomenė yra gyva, krikščioniška 
ka ir kūrybinga.

Telaimina mus visus gerasis Dievas - 
Tautų Tėvas.

Savininkas
ALBERTO GREIČIUS F° 

© 272-7003
A. Juventus, 416 - Cep 03124-020 
Parque da Moóca - São Paulo

Nuoširdžiai Jūsų
Vysk. Paulius A.Baltakis,C.F.M. 
Prelatas Leonas Pečiukevičius — Peck

São Paulo, 1996.11.27 d.

ÀULAS DE LITUANOĮ
NA CASA DA JUVENTUDE 

VILĄ ZELINA _ 
serão ministradas por Lucia J. Butri- 
mavičius ás terças feiras de 19:00 
até 21:30 hs. PARTICIPEM.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

... Jei dar tavo širdyje skamba Lietuva - 
įsiklausyk į jos dainas — 
tai tavo broliu poetu dovana 
skaidrinanti rūpestėliu dienas.
Po pamaldų padėtas gyvų gėlių vai

nikas prie Lietuvos Nepriklausomybės 
paminklo V. Zelinos aikštėje. Žmonių 
nebuvo gausos, bet dar teko persimes
ti žodeliu su senais pažįstamais.

Lietui nulijus visa publika skubėjo 
į seselių gimnazijos salę Vasario 16-to- 
sios minėjimo programai.

Oficialioje dalyje minėjimas atidary
tas Brazilijos himną sugiedojus. Sveiki
no atstovai: B LB—nes pirmininkė A. 
Vera Tatarūnienė, L. Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas Aleksandras Indriūnas, 
LKB-nės pirmininkas kun. J. Šeškevi
čius, L. Sąjungos pirmininkas Algiman
tas Saldys, J. E. Vyskupas P. A. Balta
kis, Lietuvos garbės konsulas Brazilijai 
p. Jonas Valavičius suglaustai apžvelgė 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės atgavimo istoriją nuo 1918 metų, 
per 78 metus išgyventus visos tautos la
bai sunkias situacijas pažeidusias tautie
čiu fizinę ir moralinę atsparą iki 1991 
metų. Kalbą užbaigė viltimi, kad ir da
bartiniai sunkumai bua nugalėti.

Meninėje dalyje pasirodė Ateitinin
kai inscenizavę ištraukas iš poeto Vy
tauto Madernio "Vizijų" (Pats poetas 
žuvo karo metu jaunystės žydėjime). 
Artistai gerai pasiruošę, jausmingai per
davė poeto I iri ką papildydami sceno
vaizdį liaudies dainų motyvais ir Lietu
vos gamtos skaidrėmis.

Skautų vietininkijos Palanga daini- t 
ninkai padainavo 4 dainas, užbaigai gra
žiu swsigrupavimu visų skautų mus pra
džiugino savo prieaugliu, kuriam vado
vauja p. E. Bacevičienė ir Nadia Trinkū- 
naitė Dzigan.

Taipogi nuotaiką praskaidrino "Ne
muno" tautinių šokių ansamblis sutrep
sėjęs 4 linksmus šokius vad. Rozanai 

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSLĮ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
išrašyti čeki PETRAS RUKŠYS vardu ’ 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu

6



NR. 5 (2308) ,1996.111.15

MŪSŲ ŽINIOS
< C ’ >

HALINOS MOŠINKIENES PAGERBI
MAS

Kovo 4 dieną p. Halina Mošinskienė 
atšventė 85-tą gimtadienį. Šia proga 
S. Paulo Rašytojų Draugija sukaktuvi
ninkei surengė iškilmingus pietus.

Pietūs buvo surengti Terraço Italia 
dangoraižyje.

Henrikas Lošinskas pradėjo pagerbi
mą—-pietus pakviesdamas prie galbės sta
lo Haliną Mošinskienę ir BLB-nės pirm.

feet's

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
‘Y-y ■

Ramašauskaitei Taschetto. Džiugu ma
tyti tokį sveikai subrendusį jaunimą, 
kurių tarpe jau yra ir aukštąjį mokslą 
baigę, bet lietuvybės neišsižadėję.

L.K. Bendruomenės choras padaina
vo 4 dainas diriguojant Elvirai Kilžiaus- 
kaitei Belucci, sulaukė iš publikos ova
cijų. Taipogi dainavo solo Julija Ąžuo- 
laitė, tik gaila, kad be mikrofono jos ma
lonus balsas dingo akustikos neturinčio
se scenos dekoracijose . Pasirodė ir nau
jai susikūręs jaunuolių lietuviškais moty 
vais susikūręs orkestras, bei "Birbynės" 
mėgėjas, be to jau turime jaunų pianistų 
akompaniatorių: Paulius Butrimavičius, 
Tomas Butrimavičius, Marcelo Lipas
Augusto ir patyrusį jauną pianistą Cae
tano Taschetto. Programa užbaigta Lie
tuvos tautine giesme — himnu kurią 
visi dar moka giedoti ir jausti joje visą 
brangiosios tėvynės nostalgiją.

Publika skirstėsi, bet dalis skubėjo į 
vad. "Jaunimo namus" bažnyčios šven- 
toriusą, ten parapijos klebonas ir pagal
bininkai suruošė garbingam svečiui šau
nią vakarienę. Rūpestingai buvo pa
dengti stalai, ir nepaprastai daug viso
kių patiekalų galima buvo pasirinkti ir 
pasisotinti "iki valiai".

Alus ir vaisvandenys troškulį numal
šinti labai tiko dabarties vasaros metui. 
Maistas skanus ir išalkusiems davė atgai
vos pasišnekėti. Tad turėjome progos pa 
sižmonėti ir dabar nekantriai lauksime 
kitos panašios progos. AČŲJ.

_ __  > Halina Moširiskienė
- [rmniiiM m — ---------------

EXCURSÃO
VILA ZELINA

PAR "CAVERNA DO DIABO" - S.P.
DÍA24 de MARÇO de 1996

EM MAIO:
POUSADA DE RIO QUENTE-GOI AS
INFORMAÇÕES:
F. 272-44.44 c/ Wanda ou Ivanir

Av. Zelina 484

TERRAÇO ITALIA: Halinos Mošinskienes 
kas Paulo Condini, Halina Mošinskienė, Vera Tatarüniené,
kas Hos'inskis

Verą Tatarūnienę, o paskui Rašytojų 
Sąjungos pirm Paulo Condini, Manoel 
Rodrigues Ferreira, André Kisiul, José 
Vidrasco dos Santos ir rašytoją Maria- 
zinha Corijilho.

Sukaktuvininkę Haliną Mošinskienę 
sveikino Rašytojų Sąjungos pirmininkas, 
Vera Tatarüniené, Andrė Kisiul, o ra 
šytoja Mariazinha paskaitė savo kūry
bos poeziją sukaktuvininkės garbei.

Pietų gale Halina Mošinskienė vi
siems padėkojo už tokį prasmingą 
pagerbimą.

Iš lietuvių kolonijos galyvavo Hali 
nos duktė Liudovika, Vera Tatarüniené, 
jos sesuo Geny Dirsienė, pusseserė Ade
lė Ivaškevičienė iš Lietuvos ir kun Pet- -. 
ras Rukšys.

MIRTIES METINĖS
Šiemet kovo 27 dieną minime tėvo 

Vincento PUPINIO antrąsias mirties 
metines. Kovo 30 dieną prisiminsime 
tėvą Antaną AUSENKĄ mirusį prieš 
38 metus.

Mišios už mirusius kunigus bus atlai 
kytos Verbų sekmadienį, kovo 31 dien 
11 valandą.

? Jener imóveis lt da«
_ - CRECl J-684 i

ADMINISTRACAO - LOCAÇAO 
COMPRA - VENDA |

Rua Topázio n° 76— Aclimação / Fone: 277-4855
04105-060 - São Paulo - SP. Fax: 277-6948

*<«.-.n,T wfiitwiíii,  --tm ra'mriT.iinin^i rr> i xtniwi—-rrumurrTrnrtMí—mfir—- •—i'iTn,nmrMrrir»mm»ir'*'

pagerbimas. Iš kairės: Ras'ytojų Draugijos pirminin- 
Josė Vedrasco dos Santos ir.Henri-

ŽINIOS IŠ ARGENTINOS
Tokia žinia buvo atspausdinta Argen 

tinos lietuviškame laikraštyje LAIKAS.
Nuo sekančių metų lietuviška suma 

bus laikoma tik pirmais sekmadieniais,
kaip įprasta 10 vai. Del tikinčiųjų 
lietuvių trukumo kitais sekmadieniais 
nebus laikoma lįetuyiška suma. Jei 
tikintieji atsilankys, tai vėl bus galima 

” laikyti normaliai kiekvieną sekmadienį 
lietuvišką sumą. Iškilmingos lietuviš
kos mišios bus laikomos per visas di
desnes šventes: Kalėdas, Velykas, 
Sekmines, Vėlinių dienoje ir kitas.

AUŠROS VARTŲ KLEBONAS -

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da República 
da Lituânia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado 207 
04718-000 SÃO PAULO ~ SP 
Fone: 522-42.24 e 247-08.71
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MŪSŲ ŽINIOS
šv Juozapo Šventė

Šiemet, kai švenčiame Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčios 60 metų pašventini 
mo sukakti norime taip pat iškilmin 
giau atšvęsti ir šv. Juozapo šventę Ko 
vo 19 dieną, antradienį lietuviškos mi 
šios bus 11 vai. Kviečiame visus para 
piečius ir S. Paulo lietuvius jose daly 
vauti.
- PASIRUOŠIMO TRIDIENIS, kovo 
16, 17 ir 18 dieną, 20 vai. įvairios reln 
ginės apeigos.

VELYKINIO LAIKOTARPIO
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS

VERBŲ SEKMADIENIS
—8:30 vai. prasideda procesija is’ Sese
lių kolegijos į bažnyčią. Po to Mis’ios.
- 15:00 vai. KRYŽIAUS KELIAI 
BAŽNYČIOJE lietuviškai.
DID. ANTRADIENIS
- 16:00 vai. ATGAILOS LITURGIJA

ir išpažmtys iki 18:00 vai.
Nuo 20:00 vai. bus toliau klausomos 
išpažintys.

DID. KETVIRTADIENIS
- 19:00 vai. PASKUTINĖS VAKARI
NĖS PAMALDOS (lietuviškai).
DID. PENKTADIENIS
- 15:00 vai. SV. KRYŽIAUS PAGAR-

. lyillSU LIETUVA NR 5(2308) 1996.III.15

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJA

. . AtA
TĖVĄ JONĄ BRUŽIKĄ

23 mirties metiniu proga bus atlaiky 
tos sekmadienį, kovo 17 dieną, 16 vai. 
šv. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.

Visi kviečiami dalyvauti

ELZBIETA M AD E I K I E N Ė 
švęsdama savo 94—tą gimtadieni

Džiaugiasi vaikai, vaikaičiai, giminės ir bičiuliai dėl tokio 
gražaus amžiaus bei širdingai sveikina ir linki geros sveikatos

Padėkos mišios buvo atlaikytos kovo 10 d 11 vai 
ML-va dėkoja už paramą spaudai ir. Širdingai sveikina.

Redakcija ir administracija

APEIGOS IR MIŠIOS AUKOJO MUSU LIETUVAI
VELYKŲ SEKMADIENIS Povilas PIPIRAS
- 6:00 vai. PRISIKĖLIMO PROCESIJA Apblinaras JOČYS

IR MIŠIOS. Veronika DIMŠ1ENĖ
1 11 vai. NEBUS MIŠIŲ.

R $.100,00 
R$.100,00 
R $.100,00

Mieliems M L-vos rėmėjams širdingas
Ac’u- Administracija

BINIMO APEIGOS.
DID. ŠEŠTADIENIS
- 19:00 vai. DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO

PARAMA POILSIO NAMAMS
P. JONAS BUTVILĄ iš Čikagos 

atsiuntė 1000 dolerių poilsio namų Li 
tuanikoje statybai paremti.

L.R.K. Šv. Juozapo Bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja.

BLB-nės SOLIDARUMO MOKESTI 
SUMOKĖJO

Marija ir Jonas JODELIAI R$.20,00

• Nebūty lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO 
MINĖJIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
PRIĖMIMĄ /«NO 11b

-42 VALANDĄ SUTIKIMAS GUARULHOS ORUOSTE
- 16 VALANDĄ MIŠIOS V. ZELINOS BAŽNYČIOJE

Vainikų padėjimas prie Lietuvos Laisvės paminklo
- SUSITIKIMAS SESELIŲ PRANCIŠKIEČIU SALĖJE
- PRIĖMIMAS BRAZILIJOS LIETUVIU SĄJUNGOJ - ALIANÇA 19:00 VAL.

Pakvietimai jau visi išplatinti. Be pakvietimo nebus galima dalyvauti.
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