1

NR. 6 (Ž300) S6MANARI0 1996 ■ BALANDIS - ABRIL Į D;- RS^^T Inácio 671, V. Zelina - 03142^0VŠA0PAULO^r7dg3^75

WMUSVVHEfÇJ

1

1
1

Minėdami Kristaus prisikėlimą.

prisikeikime ir mes. Prisikeikime
ir būkime geri, dori ir sąžiningi

nepriklausomos Lietuvos piliečiai.

tikri savo garbingos tautos sūnūs

PRISIKĖLUSIOJO BENDRUOMENE
Ištraukoje iš šv. Jono evange
lijos (Jn 20:19-31), tradicinėje
Atvelykio evangelijoje girdime
žodžius apie prisikėlusio Jėzaus
pasirodymą savo mokiniams. Po
Jėzaus nužudymo jie buvo iš bai
mės užsirakinę, užsidarę nuo
žmonių, kad Jėzų nužudžiusieji
neateitų ir jų — Jėzaus mokinių
— suimti. Bet žemiški užraktai
prisikėlusio Jėzaus nesulaiko —
jį tegali sulaikyti tik žmogaus
uždaryta širdis.
Atsistojęs savo mokinių tarpe,

prisikėlęs Jėzus jiems davė savo
ramybę, ir jų baimė išnyko. Jė
zus juos ne tik nuramino, bet ir
davė tą pačią Šventąją Dvasią,
kuria jis pats, žemėje būdamas,
veikė, kad jie galėtų tęsti jo
darbą.
Kai jie tuo metu sujais nebu
vusiam Tomui papasakojo, jog
matę Jėzų, Tomas jiems (ir tuo
pačiu prisikėlusiam Jėzui, kuris
tuomet jau buvo gyvas, nors ir
nematomas, savo mokinių tar
pe)-atvirai-prisipažino, jog jam
,
I.ietuvof nad'.u
| .
..
.
bųtųsųnkų vien matymu itike-

ti, kad Jėzus tikrai prisikėlė.
Jam reikėtų ir rankomis palies
ti Jėzaus žaizdas, tada patikėtų,
jog tas, kurį mato, yra tas pats
jo Mokytojas ir Viešpats, kurs
taip gėdingai ir tragiškai buvo
nužudytas. Tuomet Tomas įtikė
tų, jog Jėzus iš tikrųjų nugalėjo
mirtį.
Jei Tomas nebūtų ne tik Die
vui, bet ir Kristaus sekėjamsmokiniams prisipažinęs savo
abejonių, galbūt jis būtų nutolęs
nuo Jėzaus mokinių būrio, nes
jam jų pasikeitęs gyvenimo bū-
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+ Dėl to tikintiems Kristumi
būtina bendrauti su kitais Kris
tumi tikinčiaisiais — graikiškai
„koinonia”. Kai prisikėlusiu
Kristumi tikintys žmonės benddrauja, draugystės ryšiais iš
reikšdami tikėjimą Prisikėlu
siuoju jų Viešpačiu, kuriam
pasiveda tarnauti, jie vienas
kitame stiprina ir jo duodama
Šventąją Dvasią, kuria jis pats
taip galingai veikė, ir juos
įgalina veikti. Asmeniška drau
gystė su Kristumi reikalauja iš
raiškos ir draugystėje su žmonėTi...,. '
Kristaus bendruomenė su juo
bendrauja „duonos laužymu” —
tuo Kristaus veiksmu., kurį jo
mokiniai išmoko, kasdien Gali
lėjos pašlaitėse su juo valgy
dami, ir kuriam jis davė visai
naują prasmę savo mirties išva
karėse. Kai visa tai sujungta iš
tverminga malda, tuomet prisi
kėlęs Kristus tęsia savo darbą
ir mokymą visur, kur jo sekėjai
renkasi draugėn.

das būtų neįmanomas. Jam pri kėlusio Kristaus darbų savo
pažinus savo tikrąją būseną, mokiniuose ir tuose, kurie tapo
Jėzus vėl regimai atėjo į savo Jėzaus mokiniais, pirmųjų
sekėjų būrį, ir šį kartą jau mokinių liudijimo dėka).
tiesiai pas Tomą, atsiliepdamas Pirmasis tos ištraukos sakinys
,į jo prašymą. Tomui kelias į (Apd 20:42) susumuoja keturias
tikrą tikėjimą prasidėjo ne pagrindines krikščioniškos
apsimetant tikinčiu, kad išlaikytų bendruomenės žymes, kurioje
draugystę, bet buvimu tiesiu ir reiškiasi prisikėlęs Kristus: „Jie
atviru, kad Dievas galėtų jį ištvermingai laikėsi apaštalų
paveikti. Atvirumu Tomas atra mokslo ir bendravimo, duonos
kino savo širdį, ir tuomet Jėzus laužymo ir maldų”. Gyvastinga
galėjo pas jį ateiti.
krikščionių bendruomenė, nepai
Bet ne visiems to reikia. Pir sant asmeniškų sunkumų ar
mųjų prisikėlusiu Jėzumi įtikė persekiojimo, ištvermingai lai
jusių tarpe buvo daugelis — tiek kosi to, ką mokė pirmieji Jėzaus
vyrų, tiek ir moterų — nemačiu įgalioti apaštalai.
sių »ir neprisilietusių prisikė O laikytis tikėjimo nėra
LIETUVOJE
lusio Jėzaus, bet tikėjimu paty- lengva. Krikščionims, gyvenanrusių jį gyvą ir veikiantį tikin tiems jiems priešiškoje visuo Prižiūrės sutarčių
vykdymą
čiųjų tarpe.
menėje, norisi užsirakinti, užsi
ELTA praneša, kad Lietuvos vyriau
Pirmajame skaitinyje iš šv. daryti nuo visų, kai Kristus
vykdydama Lietuvos ir ŠAŠ
Luko parašyto tęsinio savo siunčia liudyti jį prisikėlusį — sybė,
(NATO) saugumo sutartį, sudarė nuolaevangelijai— Apaštalų Darbų nugalėjusį baimę ir mirtį, ir tuo tinę sutarčiųsaugumo klausimais rengiknygos — girdime, kaip gyveno įkvėpiantį jo sekėjus. Laisvoje mo 'f įgyvendinimo koordinavimo komisunku nenasiduoti siją,
siją' kuri veiks prie užsienio
užsi8r,io reikalų
reikalU
šie Jėzaus nematę tikintieji vjqiinnwnéip
visuomenėje sunKU nepasiauou mir,jętpriinę Įai „i,minin|„,lt
ministerijos. Jai pirmininkaus valstybės
(Apd 2:42-47). (Iš Luko žodžių aplinkos beviltiškumo dvasiai ir saugumo
departamento generalinio di
Apaštalų Darbų knygos pradžio tikėti, jog Kristus is tikrųjų yra rektoriaus pavaduotojas Kazys Pėdnyčia.
je [1:1-3] suprantame, kad Luko mūsų kaimynuose, bendradar Šios komisijos pagrindinis uždavinys
bus koordinuoti rengiamas Lietuvos ir
evangelija pasakoja apie Jėzaus biuose, svetimuose žmonėse, su kitų valstybių bei tarptautinių organi
darbus ir mokymą prieš savo kuriais kasdienis gyvenimas zacijų rengiamas sutartis saugumo klau
psimais, garantuoti pasiras'ytų sutarčių
mirtį ir prisikėlimą, o Apaštalų mus suveda
įgyvendinimą.
Darbų knygą yra tęsinys prisi- “ į

parduodamas)
žodynas

l Geriausia šventinė
į
dovana:
I
«

ITUANO-PO RTUG U ÉS
Kreiptis į šv, Juozapo parapiją
Rua Inacio, 671 — Tel £3.59.75
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GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
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sišventusių mokytojų - čia būtina abipu
SESERĮ NAUJOS LIETUVOS
sė parama.
NEPRIKLAUSOMYBĖS METAI
Lietuvos gyventojų nuotaikos, pasiPokalbis su vienu iš svarbiausių Lietu
reiškusios per savivaldybių rinkimus,
vos laimėjimo laikotarpio vadų, buvusiu
lyg ir pranašauja Jums rinkimų laimėjimą
Sąjūdžio pirmininku, pirmininkavusiu
ir į Seimą. Kaip manote tvarkyti vals
Lietuvos Aukščiausiajai. Tarybai jai Lietu
tybės reikalus, Seime turėdami daugumą
vos nepriklausomybės atkūrimą skel
balsų, kokias gyvenimo sritis laikote
biant, dabar vadovaujančiu opozicijai
skubiai tvarkytinomis ir kaip tai atlikprof. hab. Vytautu Landsbergiu, vasa
rio pradžioje apsilankiusiu PLC Lemonte.
Kovo 11 sueina šešeri metai, kai Jū
Teisėtvarka (tikra teismų nepriklau
sų vadovaujama Aukščiausioji taryba
somybė ir sąžiningumas), realiai skati
paskelbė atkurianti Nepriklausomą Lie
nanti parama smulkiam ir vidutiniam
tuvos valstybę. Kiek ir kaip pąkilo Lie
verslui — kartu ir specialiai ūkininkams,
|
VYTAUTAS
LANDSBERGIS
tuvos gyvenimas per tuos šešerius metus?
pramonės atnaujinimas, švietimas —
kaip pagrindinė investicija ateičiai.
Lietuva vėl te po nepriklausoma vals zicijos dabartiniame Seime neatsimes
tybė, visuotinai pripažinta, atvira pasau nė radikalesnės dešiniosios partijos — tau
Kokie pagrindiniai siekiai bus Jūsų
tininkų, politinių kalinių ir tremtinių,
liui ir naujoms galimybėms (kuriomis
užsienio politikoje? Kokėą svarbą skir
dar nemokėjo gerai pasinaudoti), turin demokratų. Neisime į koalicijas su
site s’iai sričiai, lyginant su vidaus poli
ti dembkratines įstaigas (kurios ne visa LDDP ir jų satelitais.
tika?
da tarnauja demokratijai) ir jau beveik
Kokią programą siūlysite rinkėjams,
Ūžti krititi Lietuvos tarptautinį sau
pusketvirtų metų vargstanti su savano
kad jie už jus balsuotų?
gumą, vakarietišką jos raidos kryptį,
riška, kyšininkaujančia buvusios komu
atgauti Lietuvos gerą vardą, kurį turė
Konkrečių veiksmų, kurių imtumė
nistų partijos valdžia.
jome ir kuris galėjo būti didelis kapi
mės iš karto, ir principinių pokyčių,
talas.
Ar yra Nepriklausomos Lietuvos gy
kurie sugrąžintų žmonėms viltį ir pasi
venimą pokyčių, kuriais Jūs esate pa
tikėjimą. Blogiausia, kai žmonės nebe
Kokia ji bus buvusių Lietuvos laisvės
tenkintas, o taip pat ir tokių sričių, kutiki savimi, savo valstybe, jos ateitimi.
kovotojų — partizanų, politikių kalinių,
tremtinių, vėlesnių pogrindininkų at
Kokia Jūsų "politika" bus užsienio
1992 metais Bušų vadovaujami deši
žvilgiu, nes iki šiol, bent taip m u neat
lietuvių atžvilgiu: pilietybės, ypač jos
nieji pralaimėjo rinkimus į Lietuvos Sei pripažinimo vaikaičiams, kurio iki šiol
rodo, į juos reikiamo dėmesio nebuvo _
mą. Kodėl, Jūsų manymu, taip atsiti
kreipiama. Jie buvo palikti savo pačių '
mums dar nepasisekė išsikovoti, oku- (
ko? Kodėl daugiau balsavusiųjų pasisa panto atimto turto grąžinimo, nuosa
likimui ir skursta. Net neieškoma juos
kė už LDDP?
kankinusių nusikaltėlių, Kodėl?
vybės, ypač žemės, įsigijimo, užsienio
LDDP turėjo šimtą kartų geresnį
lietuvių profesionalų įjungimą į Lietu
Būtinai ir kaip galima greičiau įteisin
propagandos tinklą, per kurį aiškino,
vos valstybės administravimą net iki
sime rezistentų kaip Lietuvos karių sa
kad visi žmonių sunkumai, net ir pa- /
ministro pakopų, atstovavimą Lietu
vanorių statusą, pripažinsime jų kari
čios LDDP apiplėštas kaimas — tai Są
vos Seime, pagalbą lietuvybės išlaiky
nius laipsnius ir apdovanojimus (da
jūdžio kaltė.
mui tarp užsienio lietuvių.
bartinis Seimas tai kliudo). Išplėšime
Sį rudenį, o gal dar ir pavasarį, vėl
tremtinių grįžimo ir aprūpinimo veik
Mes siekėme Seime, kad teisę į pilie
vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Be abe
lą. Nusikaltėliams prieš žmoniškumą,
tybę turėtų ir išeivių vaikaičiai, tad rin
jo, Jūsų vadovaujama Tėvynės sąjunga
kimų sėkmės atveju tai ir įgyvendinsime. teisme įrodžius jų kaltą, neturi būti nei
sieks laimėti ir atgauti per anuos rinki
senaties, nei išimčių.
mus prarastą daugumą. Ar šio tikslo siek- Skatinsime, kad užsienio lietuviai dausite vieni, ar bandysite sudaryti kokį nors giau veiktų Lietuvoje, taip pat valdžios
Kokie šiais rinkiminiais meijais Jūsų
lygmenyje; vėl kviesimės bankininkys
sandėrį su kitais dešiniaisiais? Jeigu
pageidavimai /užsienio, ypač Vakarų
pasaulyje gyvenantiems, lietuviams?
taip, tai su kuriais? Ar nusimato galimy tės, teisės, s’vietimo, sveikatos ir sociali
nės apsaugos bei kitus specialistus. Lie
bių tokį sandėrį sudaryti ir, ar iš viso,
Tiesiogiai ar netiesiogiai būti Lietuvo
tuvybės
išlaikymui
daugiausiai
dėme

Jūsų manymu, jo reikia?
je, pirmiausiai susitvarkyti pasus ir bal
Gerai bendradarbiaujame su krikščio sio kreipsime į Rytus bei etnines žemes.
suoti Lietuvoje vykstančiuose rinkimuo
Žinoma, ir Vakaruose veikiančių lie
niais demokratais. Dėl abiejų mūsų
se. Nuo čia prasideda Jūsų pagalba tė
partijų bendro darbo po Seimo rinkimų tuviškų organizacijų darbai bus remia
vynei dabartinėje padėtyje, ir tikiu, jog
mi, atsižvelgiant į jų pačių pageidavimus. tai labai sutvirtins ryšius.
jau esame susitarę ir apie tai paskelbę.
Tikimės, kad iš "Tėvynės santaros" opo- Turite tokių gražių mokyklų, tokių pa

KAI RĖIf lietuviškai!^
MILDER curso litu ano
l
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LIETUVOS PREZIDENTAS BRAZILIJOJ
Lietuvos Respublikos prezidentas
ALGIRDAS M. BRAZAUSKAS su pa-j
lydovais iš Montevideo į S. Paulo tarp 1
tautinį aerouostą atskrido sekmadienį, &
kovo 17 dieną 12:30 vai. Prezidentą ly- I
dėjo duktė Laima Martinienė, užsienio
reikalų ministras Povilas Gylys. Lietu
vos ambasadorius Venecueloj Vytau
tas Dambrava, prezidento patarėjas už
sienio reikalams Justas Paleckis, energe
tikos instituto direktorius Jurgis Vile
mas, adjutantas pulk. Audronis Beisys,
prezidentūros protokolo viršininkas
Valteris Baliukonis ir žurnalistas Stasys
Kašauskas.
Garbingų svečių priėmimo salėj pre
zidentą pasitiko garbės konsulas Jonas
Valavičius su ponia Rita, BLB-nės
pirm. Vera Tatarūnienė, Brazilijos Lie
tuvių Sąjungos pirm. Algimantas Saldys,
konsulo sekretorė Silvia Boguslauskaitė,
Andrius Prieglašauskas su žmona, Elena
Vicentini, Sofija Kiriliauskaitė ir kun.
Petras Rukšys. Nemuno ansamblio šo
kėjai su tautiniais rūbais sutiko preziden
tą, kuris turėjo pereiti per iškeltų tauti
nių juostų taką. Prez. Algirdas Brazaus
kas susipažino su visais atvykusiais jo
pasitikti ir paskui su oficialiom valdžios
mašinom ir policijos palyda nuvyko į
viešbutį.

PAMALDOS VILA ZELINOJ
Prezidento komitiva atvyko į Vila
Zelina perdaug punktualiai: ketvirtą
valandą be dešimt minučių. Mūsų cho
ristai dar nebuvo pasiruošę. Skautai
su lietuvis'kom ir braziliškom vėliavė
lėm bei su plakatu "SVEIKINAME
SVEČIUS IŠ LIETUVOS" pasitiko
prieš bažnyčią. Ketvirtą valandą prasi
dėjo lietuviškos pamaldos. Celebran
tas kun. Petras Rukšys pasveikino sve
čius ir pareiškė,kad mišios aukojamos
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo
kovo 11-sios minėjimo proga ir kartu
už tėvą Joną Bružiką, kuris buvo bol
ševikų kalinamas per pirmąją Lietu
vos okupaciją. Per pamokslą kun. Ruk
šys kalbėjo apie tikinčiosios Lietuvos
dieną ir jos ryšį su atgauta nepriklau
somybe. Aukojimo procesijoj dalyvavo
skautai, Vera Tatarūnienė, Algimantas
Saldys, Laima Martinienė ir Angelika

Guarulhos oruoste Lietuvos Respublikos prezidentą sutiko NEMUNO ansamblis su
tautinių juoštų taku.
Nuotr. P. R uks'io

Po mišių visi iš bažnyčios ėjo prie
aikštėje esančio Laisvės paminklo, kur
prezidentas padėjo gėlių vainiką. Lietu
vos ir Brazilijos himnus grojo S. Paulo
policijos orkestras.
PRIĖMIMAS SESELIŲ SALĖJE
Naujai įrengtoje seselių pranciškie-

Pirmiausis Lietuvos prezidentą ir jo pa
lydą sveikino BLB-nės pirm. Vera Tata
rūnienė. Po to sveikinimo žodį tarė Są
jungos pirm. Algimantas Saldys ir Jauni
mo Sąjungos vardu kalbėjo Aleksandras
Indriūnas, Šv. Juoaapo L.R.K. bendruo
menės vardu kalbėjo kun. Petras Rukšys.
į sveikinimus atsakė prezidentas Algirdas Brazauskas ir dar pakalbėjo apiem

VILA ZELINA: prie Lietuvos laisvės paminklo iš kairės: kun. Petras Rukšys, kon
sulas Jonas Valavičius, B LB-nes pirm. Vera Tatarūnienė, Laima Martinienė, prezidentas Algirdas Brazauskas ir Povilas Gylys.
Nuotr. Gazeta de V. Prudente
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dabartinę padėtį Lietuvoje. Po to buvo
galima duoti klausimus prezidentui.
Buvo užklausta apie galimybes inves
tuoti Lietuvoje, apie pensijų skirtumą
tarp nukentėjusių lietuvių ir jų persekio
tojų, apie ghlimybę atgauti mūsų pa
siuntinybes Romoj ir Paryžiuje ir paga
liau apie ministério pirmininko Sleže
vičiaus atleidimą.
Halina Mošinskienė

LIETUVOS PREZIDENTAS
A. BRAZAUSKAS BRAZILIJOS
LIETUVIŲ SĄJUNGOJE

J
|
!

Ramiai leidosi sutemos kovo m. 17 dl
didžiojo S. Paulo priemiesčiuose.
Sekmadienis. Mokoje, rua Lituania
67, plačiai atdari vartai — ženklas kad
Brazilijos Lietuvių Sąjungos-Aliança rūmuose svečius sveikinę Lietuvos Garbės
laukiama svečių. Anksčiau atvykę sto konsulas JONAS VALAVIČIUS _
Nuotr. P. Rukšio
viniuoja kieme, jau ir į salę įleidžiama
Domėtis
kalba,
spauda ir viskuo kas
sadorius P. Amerikai dr. Vytautas
tiesiai iš gatvės. įeinantieji gauna vardi
ten tolimoj tėvynėj vyksta. Juk ir bro
Dambrava.
nį voką su pakvietimu. Prie durų ele
liams tenai svarbu pažinti emigrantų
Visiems susėdus Jo Ekscelencija pa
gantiška ponia su dukrele šypsenomis
gyvenimo kelią. Ypač jauniesiems, kol
sveikino susirinkusius ir buvo iškviesti
pasitinka svečius. Renkasi lietuviai iš
dar lengvai užsimezga draugystės ryšiai,
asmenys, kuriems Prezidentas A. Bra
tolimiausių vietovių žingeidus pažinti
kad ir per korespondenciją. Prezidento
zauskas įteikė ordenus už nuopelnus
dabartinį Lietuvos Respublikos Prezi
kalba nuteikė patriotiškai, nes iš tikrųjų
Lietuvai tėvynei išeivijoje. Buvo apdo
dentą ir palydovus atvykusius su oficia
lietuvis aegali nemylėti savo tėvynės, tai
vanoti šeši asmenys, kultūrinės mūsų
liu vizitu Brazilijos valdžios įstaigoms,
veiklos bendradarbiai S. Paulyje (pavar jau prosenelių mums duotas palikimas.
Federalinei institucijai su Prezidentu
des paskelbs redaktorius straipsnio prie
Po visų sveikinimų ir kalbų, buvo ati
F. Henrique Cardoso. Lydimas stiprios
raše).
dengta atmintinė lenta Sąjungos rūmų
apsaugos Lietuvos prezidentas Algirdas
sienoje atžymėjimui Nepriklausomos
Po to Sąjungos pirmininkas įteikė
Brazauskas su palyda atvyko į Sąjungos
svečiams kuklų "Pau do Brasil" medžio Lietuvos Respublikos Prezidento Algir
rūmus numatytą vkarinę valandą. Gar
do Brazuasko atsilankymo 1997 m. ko
binguosius svečius pasitiko B. L. Sąjun drožinį su Brazilijos kontinento žemė
vo mėn. 14 dieną ("Dariaus ir Girėno"
lapio sidabrine plokštele.
gos pirmininkas p. Algimantas Saldys
lietuviškos buvusios mokyklos rūmuose).
su ponia ir valdybos nariai. Pirmiausia
Katutėms ir šiurmuliui aprimus, rim
Vakarienei publika ir tolimieji sve
buvo supažindinti su patalpomis, kadai ta nuotaika ir susikaupime buvo išklau
se buvusios lietuviškos mokyklos, dabar syta J. E. Algrido Brazausko kalba, ku čiai susėdo gražiai paruoštų stfalų, vaišės
buvo tikrai gerai suorganizuotos. Ypa
naujai atremontuotomis ir atatinkamai
rioje be užuolankų buvo perduota su
papuoštomis šia ypatingai svarbia pro
glaustai dabartinė politinė ir vidaus sant tingai atkreipė dėmesį tropikų vaisių
stalą, kai dabar Lietuvoje sniego puš
ga.
varkos Lietuvoje padėtis. Kiekvienam
niuose skendėja sodai.
lietuviui, intfelektualams, sociologams,
Susirinkę lietuviai užpildė beveik vi
Ačiū Sąjongai ir jos darbščioms ren
ekonomistams ir net pedagogams reikia
sas vietas labai tvarkingai parengtoje
gėjoms. Nuotaka buvo gera, be jokių
tėvynės atgaivoje dalyvauti aktyviai
salėje. Scenoje išdekoruotoje tautinė
dabartyje ir ateityje, ypatingai rasti tin- išsišokimų ir nervingos egzaltacijos.
mis spalvomis ir su transparent viršuj.
Jau buvome pasiilgę Sąjungoje tokios
sveikinant atvykusius svečius iš Lietuvos, karną metodą jaunimo ir priaugančio
kartos auklėjime. Tokios buvo kviestinės jaukios lietuviškai skambančios nuotaiSąjungos pirmininkas p. Algimantas ~
kos. Dažnesni tokio pobūdžio susitikikalbos mintys, kurios duoda paskatą
Saldys is'kvietė Jo Ekscelenciją Lietubendrauti kuo artimiau su tėvynainiais, mai — vakaronės, ypač su tėvynainiais •
vos Respublikos Prezidentą, gausiais
Pajėgiesiems dažniau lankyti savo
sustiprintų LIETUVYBĘ Brazilijoje,
plojimais buvo pasitiktas visiems atsis-’
kraštą.
_____
(bus daugiau)
tojus mūsų tėvynainis. Pavaedėmis iš
vardyti palydovai visi užėmė vietas
prie prezidiumo stalo. Čia pat buvo pa
kviestas garbės konsulas Brazilijai po
DAUG DAUG D A I N E L I l|
nas Jonas Valavičius ir Lietuvos Amba....... ....{į
Gražiausios ir populiariausios lietuviskos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
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PISKI- Vaikų dainelės - sutartinė

A. ŠABANIAUSKAS - dainuoja pramoginę šokių muziką
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MŪSŲ VYSKUPO VELYKINIS
SVEIKINIMAS

1996 metų Velykos

Mieli Broliai, Sesės:

Šiandien, po 50 metų genocidinės
okupacijos, Lietuvoje veikia trys semi
narijos su 302 klierikais bei sėkmingai
darbuojasi 6 vyrų ir 29 moterų vienuo
lijos.

Perdėtas buvo komisaro optimizmas'
ir dėl atsiektų krikščionybės sunaikini
Ne viena religinė šventė nėra perpil
mo reiltatų Rusijoje. Praėjusių, 1985,
dyta tokiu šventu džiaugsmu, kaip Ve
metų birželį Maskvos patriarchas Alek
lykos. Nuo pradžios iki galo per visą
Velykų liturgiją skamba tas vienas džiaugs siejus II Pasaulio Bažnyčių tarybos se
kretoriui dr. Konradui Raizeriui pareiš
mingas Aleliuja: "Tai yra Viešpaties die
kė, kad Rusijos stačiatikių Bažnyčia
na, džiaukimės ir linksminkimės joje."
veikia visose buvusiose sovietinėse respu
Prieš prisikėlimą vykusi Kristaus
blikose ir yra įkurtos ar atstatytos 32
kančia ir pažeminanti mirti ant kryžiaus vyskupijos, 14 tūkstančių parapjjų, 15
mus suartina su Kristumi, padeda pil
seminarijų bei dvasinių akademijų ir
niau išgyventi pagrindinę mūsų krikš
323 vienuolynai. (XXI Apižius, 1995,
čioniškojo tikėjimo tiesą, kad Kristus
09, 29.)
yra ne tik žmonijos Išganytojas, mirties
Neišsipildė nė vakarų pasaulio apnugalėtojas, bet ir kiekvieno mūsų Bro
švietos amžiaus masonerijos apaštalų
lis, kad jo gyvenimo kelias yra mūsų ke
pranašystės. Amerikos vadovaujantis
lias — nuo gimimo iki pomirtinio išaukš
žurnalas "Newsweek" rašo: "Dvidešim
tinimo dangaus garbėje. "Aš esu prisi
to amžiaus istorija įrodė, kad žmogus
kėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane
be Dievo yra žvėris, kad sekuharistinis
(...) aš jį prikelsiu paskutinę dieną"
humanizmas yra apgaulė, kurianti že
(Jn. 6.25; 6.56) užtikrina Kristus.
mėje ne rojų, o karo, lauką... Todėl
Didžiosios savaitės ir Velykų ryto
šių dienų žmonija pradeda ieškoti nau
drama kartojasi žmonijos gyvenime iki
jo tikrumo, naujos gyvenimo vilties...
pat šiai mūsų dienai. Kartais net atrodo, Savo desperacija žmonija gręžiasi į Die
kad blogis, melas ir mirtis laimi. Bet
vą, darosi prinokus dvasiniam atsinau
dviejų tūkstančių metų krikščionybės
jinimui ("Newsweek", 1992.1.6). Ir
istorija liudija, kad tai yra normalus ide
žurnalas socialinių studijų duomenimis
ologinės kovos procesas, turįs atovaizir faktais nurodo, kad su moraline dedį net gamtoje. Kaip po kiekvieną gyvy
kadencija proporcingai didėja ir religi
bę apmarinančios žiemos ateina pavasaris,
nis moralinis atgimimas, žadantis žmo
nešantis naują gyvybę, tai ir po kiekvie
nijai šviesesni rytojų.
no tariamo krikščionybės sunaikinimo
Salta ir audringa buvo šių metų žie
ji keliasi su nauju gyvastingumu.
ma. Vietinė ir pasaulinė spauda nuolat
1941 metų sausio 12 d. Sovietų val
rašė apie viešpataujančią korupciją, madžiai uždarius paskutinę kunigų semina
fijos veiklą šeimų tragedijas. Bet atėjo ir
riją Lietuvoje, komisaras N. O. Bbzdnialabai lauktasis pavasaris su atbundančia
kovas atvykusius protestuoti Lietuvos
vyskupus sutiko su cinišku patarimu: ;
pradėkit galvoti apie naujos profesijos
įsigijimą, nes greit neturėsite, ką veikti.
Kas buvo pasiekta Rusijoje per 20 me
tų, Lietuvoje bus atlikta dviejų-trijų
metų laikotarpyje. (Lietuvos archyvas
p. 61)
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gyvybe, atėjo ir 1996-osios Velykos,
skelbiančios pergalę prieš moralinį blo
gi ir mirtį, užtikrinančios kiekvieną
krikščionį, kad "jei su Kristumi kenčia
me, su juo būsime ir išaukštinti", (plg.
2. Tim. 2,12).
Sveikinu visus, Sv. Velykų proga, lin
kėdamas pilnai išgyventi Kristaus isto
rinį ir ir mūsų busimąjį prisikėlimą.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.
IR VĖL KRIKŠTYNOS...

Buvo gražus saulėtas vasario 16-tosios rytas, kai mažojo Thomo Butkaus
giminaičiai ir jo tėvelių draugai rinkosi
Šv. Juozapo bažnyčioje, kurioje, tuoj
po lietuviškųjų mišių, prasidėjo krikšto
apeigos. Buvo labai gražu... Kunigas Pe
triukas Rukšys pakvietė atsistoti prieša
kyje krikštatėvius Priscila Juzėnas Geroov ir Andrė Pavilionis, Thomo tėvelius
Marcia jor Jonas Butkus bei visus ketu
ris jo senelius. Krikštynose dalyvavo ir
dvi mažylio prosenelės — Maria Lukoše
vičienė ir Ona Butkienė. Ir visų susirin
kusiųjų akyse žibėjo džiaugsmo ir pasi
didžiavimo kibirkštėlės...
Na, o pasibaigus krikšto apeigoms,
visi nuskubėjo į Elenos ir Jono Butkų
(senelių) namus, kur buvo suruošta
šventė šio įsimintino įvykio proga. Šven
nes nesugadino net staiga "prakiuręs"
dangus... Ir dar ilgai tą vakarą netilo jau
nimo juokas ir klegesys, dar ilgai skam
bėjo lietuviškos dainos, kurias sutarti
nai dainavo Thomuko seneliai.
O pats Thomukas tuo metu saldžiai
miegojo ir jo ramų miegą saugojo Dievas

Viena iš krikštynų liudininkų
Aušra Bacevičienė

Savininkas
ALBERTO GREIČIUS F°
@ 272-7003
R. Juventus, 416 - Cep 03124-020

Parque da Moóca - São Paulo

Krikštynų dalyviai: pirmoj eilėj iš kairės: kun. Petras Rukšys, Marija Lukoševičienė, Helena
Butkienė, Marcia Pavilionytė Butkienė su Tomuku, Elena Pavilionienė, Priscila Juzėnas Gercov. Antroje eilėje: Ona Butkienė, Jonas Butkus, Andrė Pavilionis, Jonas Butkus Jr., Alber
tas Pavilionis.
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Nuoširdžiai visi jam dėkojame.
Irgi turėjome įžodį, kurių dar
nebuvo skautas/ė pažada mylėti:
Dievą, Tėvynę ir Artimą. Su linksmybę
IS VILNIAUS I FORTALEZĄ
turėjomme du vilkiukus ir dvi
Daktarė Neorologė Rožė Laimutė
paukštytes (vaikai iki 12 metų); šešis
Bakienė su penkerių metų dukrele Mo
skautus ir vieną skautę (12 iki 15
nika buvo atvykusi į Fortaleza pasivie
metų). Irgi turėjome du specialių
šėti Brazilijoj.
įžodžius.
Viena
buvo
Pritjres
Prieš grįžtant į Lietuvą norėjo pa
Skautas(jaunuoliai su 15 iki 18 metų),
matyti S. Paulo ir susipažinti su jos lie
kuris yra mūsų mielas broliukas
tuviais. Kun. Albertas Mioderis, buvęs
Marcio T. Godoy gavo tą svarbiausią
sanpaulietis, dabar profesoriauja Vil
garbę. Kitą įžodį “Skauto Vyčio”(vyras
niaus kunigų seminarijoj, jai davė kun.
su 18 metų), gavo mūsų brolis Paulo
P. Rukšio adresą. Taip viešnia turėjo
Jodėlis Butrimavičius jis buvo mūsų
kontaktą Sanpaule.
koma nd antas stovykloje.
O dabar, norime padėkoti
Oruoste svečius pasitiko kun. P.
stovyklos
vadovams:
Nadijai
Rukšys ir Jonas Šermukšnis, kuris pasTrūnkunaitytei
Dzigan,
Eugenijai
kui svečius ir dar Verą Tatarūnienę
Bacevičienei, Solangei Trūnkunaitytei
nuvežė į S. Judas Tadeu restorana pie
Dzigan, Jurgiui Prokopui, Pauliui
tums,
a
Jodėliui
Butrimavičiui,
Aušrai
Popietėje buvo aplankyta Šv. Juoza
Bacevičienei,
Flavijui
Bacevičiui,
po lietuvių statyta bažnyčia, klebonija,
Julijai Ūkai, Klaudijui Kupstaičiui
jaunimo namai ir Vytauto Didžiojo
lietuviškoji mokykla. Likusį apsistojimo Marceliui Lipui Augusto, Maira R.
ir
Tomui
Jodėliui
laiką svečiai praleido pas Verą Tatarrinie- Dulinskis
Butrimavičiui - AČIŪ VISIEMS!!!.
nę, kurt ir nuvežė juos į Guarulhos
Taip pat dėkojame mūsų
oruostą tolimesnei kelionei į Frankfurtą
virėjai Elisai - “Dona Lisa” -už valgius
ir Vilnių. Dr. Rožę ir Monikutę lydėjo
ir linksmybe!
inž. Helmutas iš Vokietijos, kuris yra
Dėkojame Janetei Ziziėnėi ir
PAGALBA LIETUVAI veiklos koordina
Aidai Juškaitei
pamokymą
torius Drezdene.
rankdarbių.
Ir
didelės
actu
ir
stovyklautojms
ir
vadovų
pagalbininkams.
Noriu pakviesti vaikus ir
Su Dievo apsauga ir daug
jaunimą, kurie nori susipažinti su
. linksmibės, turėjome dar vieną Skautų
skautų veikla: ATEIK PAS MŪS!!!!!!
Stovykla, Palangos Vietininkija, sausio
Mūsų susirinkimas bus šeštadienį rytę,
mėn., 21 iki 28 diena Lituanikos
9:00 iki 11:00 vai., V. Zelinos Jaunimo
Sodyboje. Užvadinome “70 metų
Namuose. Jūsų Laukiam!
Imigracijos
Stovykla”.
BUDĖKIME!
60 žmonių,
Pirtyręs Skautas Klaudijus Kupstaitis
dauguma
stovyklavo • palapinėj _
Palangos Vietininkija S.P. - Brazilija
(maždaug 12 palapinės).
Mes : turėjome
skirtingų
monentų kaip žaidymai, rankdarbiai,
SKAUTIŠKI JUOKAI
skautumokslis, lituanistė, darbeliai,
— Kur jūsų vadovė? — klausia į pastovykle
t,t.; viskas
buvo įrodyti., skautų
atėjusi viršininkė.
reikalams kurie yra tris: Dievas,
- Prieš pusvalandį išėjo pas savo drauge
Tėvyne ir Artymas.
penkioms minutėms, sese.
Turėjome,
šioj
stovykloj,
Parinko Klaudijus Kupstaitis
Kunigo Putrimo apsilankimas. Jis visi
pątiko, kaip jo karismatiškas dvasia
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
nuverčia
bet
kokią
neurozę.
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

MŪSŲ ŽINIOS

v• —

Skautų Stovykla

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE

JONAS VALAVIČIUS

SKAITYTOJAI RAŠO
Rio de Janeiro, 22/02/96

Teko man aplankyti Pietų Braziliją
Rio Grande do Sul, ir kalnuose beveik
paslėptą vietą vadinamą Brazilijos Ti
roliu — Treze Tilias (Dreizehn Liuden)
Tai Austrų apgyventa nuo 1933 metų
58 kilometrų vieta. Dabar turinti
4400 gyventojų. Pas juos nėra beraščių,
neturi privačių mokyklų. Visos mokyk
los yra Miesto Valdybos. Pamokos bu
na portugalų ir vokiečių kalbomis.
Jie maloniai priima svečius ir di
džiuojasi savo kilme. Išlaiko Austrijos,
Tirolio tradicijas. Sakė man, kad iki
šiol tai vienintelis lietuvis juos aplankęs.

Sugrįžęs į Rijo de Žaneirą paėmė ma
ne liūdesys, koks didelis mums sunku
mas nors vieną kartą į metus mums su
sirinkti ir paminėti nepraleidžiamą da
tą, Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimą (16 vasario)* ir sovietų okupaci
jos pabaigą (11 kovo).
Rijo de Žaneire Lietuvos nepriklau
somybę paminėsime 17 kovo, 9 vai.
ryto šv. mišios Lenkų kolonijos baž
nyčioje Rua Marques de Abrantes Flamengo. Kiekvienas lietuvis turi jaus
ti pareigą būtinai dalyvauti. Po mišių
pokalbis.
Vladas Vyčas
M ogi das Cruzes, 22.03.96
Didžiai Gerb. Kunige Petrai,
Siunčiu 100 reais, čeki Banco Peal.
Šie pinigai yra apsimokėjimui "Musu
L ie tu vos " p renumera turas: Reguliariai
gaunu "Musu Lietuvą" ir esu Tamstai
dėkingas, kad lietuviškas žodis mane
aplanko.

Pasinaudodamas šia proga, noriu
pasveikinti apdovanojimu medalio. .
Sis apdovanojimas buvo tikrai nusipel
nytas įvertinimas už darbą ir pasiauko
jimą lietuviškai spaudai visuomeninei
veiklai ir pasišventimui mūsų tėvynės
Lietuvos labui.
Linkiu linksmų šv. Velykų.*. Ė

Taip pat linkiu Tamstai asmeniškai
ir "Musų Lietuvai"geriausios sėkmės.

Su pagarba
Antanas Stonis

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇAO - LOCAÇAO
COMPRA-VENDA

CRECI J-684

Cônsul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado 207
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

Rua Topazio n° 76 — Aclimação
04105-060 - São Paulo - SP.

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948

AW-Wfgfí
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

SIJ L i E T u V

MŪSŲ ŽINIOS
VELYKINIO LAIKOTARPIO
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS
VERBŲ SEKMADIENIS
- 11:00 vai. Verbų pašventinimas ir
lietuviškos Mišios
- 15:00 vai. KRYŽIAUS KELIAI BAŽNYČIOJE LIETUVIŠKAI

DID. ANTRADIENIS
- 16:00 vai. ATGAILOS LITURGIJA
ir išpažintys iki 18:00 vai.
Nuo 20:00 vai. bus toliau klausomos
išpažintys.

Šio "ML" numeric
GARBĖS LEIDĖJAS

____________

R. K. L. ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS CHORAS
tyouširdžiai sveikiname chorą tiek metų tarnaujantį musu
parapijai, dėkojame už parama spaudai ir linkime, kad dar
daug me<_ų dalėtų giedoti musų bažnyčioje.

Redakcija ir administracija
i

JAUNA TEATRO ARTISTE

BALANDŽIO MĖNESIO
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šį mėnesį, ir linkime
daug sėkmės.

DID. KETVIRTADIENIS
- 19:00 vai. PASKUTINĖS VAKARI
NĖS PAMALDOS (lietuviškai).
DID. PENKTADIENIS
- 15:00 vai. ŠV. KRYŽIAUS PAGAR
BINIMO APEIGOS.
DID. ŠEŠTADIENIS
- 19:00 vai. DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO
APEIGOS IR MIŠIOS

VELYKŲ SEKMADIENIS
SIBELE BUMBLIS STEPONAITY
- 6:00 vai. PRISIKĖLIMO PROCESIJA
TĖ, 19 metų Margaretes Bumblytės ir
IR MIŠIOS.
Arūno Steponaičio duktė, sėkmingai
11 vai. NEBUS MIŠIŲ.
reiškiasi jaunų teatro artistų tarpe.
Šiuo metu ji vaidins graikų klasiniame
vaidinime PIRAMAS IR TISBÉ TfetUŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA^
ro Popular SESI, Av. Paulista 1313
Endrikas GUZIKAUSKAS R$.25,00
(tel. 284-9787) trečiadieniais iki penk
15,00
Joana Ambrulevičius JACOT’
tadienio 14:00 vai., šeštadienį ir sekma
R$.20,00
Pranas SATKŪNAS
dienį 11:00 ir 14:00 vai. [ėjimas nemo
R$100,00
Veronika DIMŠIENĖ
kamas. Bilietus pasiimti valandą preiš
R$.15,00
Sofia PILIPAVIČIUS
spektaklius. Dalyvaukite ir įvertinsite
R
$.20,00
Arnaldo ZIZAS
musų jaunos artistės talentus.
R
$.20,00
Aleksandras KERŠYS
Apie musų jaunus artistus rašė gar
saus žurnalo VEJA priedas S. Pauliui.
Mielas skaitytojau,
Ten pažymima, kad Sibele Steponaity
ar jau užsimokėjai
tė yra lietuvių kilmės.
ML p r e n umeratą?

SV. JUOZAPO

03 - Antanas Stonis
04 — Elizabeth Bumblis Pinto Jr.
06 - Andrey Jakatanvisky
09 — Maria Kleiza Misevičiui
11 — Janina Postatni
13 - Arlete Dilys Silickas
13 - Maria Tereza C. Pakalniškis
14 — Alberto Buono
14 - Monica J. Stasiulionis
14 — Wanda Julia Krumzlys
15 - Aida Greičius Chorociejus
16 - Algirdas Butkevicius
19 - Juan Alejandro Dielinikaitis
20 - Alexandre Bumblis
20 - Irena Saldys Bendžius
— Alessandro Julio Žvingila
Sąjungos - Aliança
Valdyba
BLB-nės SOLIDARUMO MOKESTI
SUMOKĖJO

R$.20,00
R$.20,00
R$.20,00
R$.50,00
R$.20,00

Antanas Rudys
Nadia Dzigan
Solange Dzigan
Elena Vicentini
Sofia Anfimovas

PARAPIJOS

BALANDŽIO 13-14, 20-21, 27-28DIENĄ
BUS LIETUVIŠKU IR KITU TAUTU VALGIU
B AZARAS. - ViSÍ KvtGM DALYVAUTI

VILA ZELINA

IR

