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VILIUS BRAŽĖNAS

Naujasis Lietuvos seimas ir 
■tuja jį atspindinti vyriausybė 
rovi prieš nepavydėtinai didelę 

problemų kupetą. 50 metų 
■ naskvinio komunizmo ir ketve- 
11 Maskva-Vilnius LDDP valdy- 

metai iš Lietuvos išspaudė 
daug ekonominių ir dvasinių gy- 
ybinių syvų.
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Rusu tankai apsupa Vilniaus radijo ir televizijos bokštą 1991 metu sausio 18 diena.

Blogiausia, kad iš totalisti- 
mo košmaro išsiveržiančiai tau-S 
lai sunku tikėtis tvirtos morali
nes paramos iš Vakarų. Mat 
Vakarai patys per vadinamąjį 
kultūrinį marksizmą” yra įsi

smaginusio moralinio nuosmu
kio paliesti.
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Beveik prieš keturis dešimt
mečius daug JAV konservatyvių 
mąstytojų, dvasiškių, politikų 
bandė informuoti amerikiečius
apie moralinio nuosmukio pa
vojų. Deja, daug “liberalių” in
telektualų, ir net dvasiškių, 
kreipė visą dėmesį “socialinės 
inžinerijos” materialistinėn pu
sėn ir labiau rūpinosi pasaulinio 
ginklavimosi (tikrumoje - vie
našališko JAV nuginklavimo) 
klausimais.

Laimei, nors ir vėlokai,
JAV kyla nuosmukiui organi
zuoto pasipriešinimo banga krikš
čioniškose bendrijose, visuome
ninėse organizacijose ir net po
litinėje veikloje. Į ją įsijungia 
autoritetingų balsų net ir iš ne
lauktų intelektualinių sluoksnių.

Ką tik pasirodė knyga 
“SLOUCHING TOWARDS 
GOMORRAH: Modern Libe- 

ralism and American Decline.” 
Lietuviškai “SLINKTIS GO-- 
MOROS LINK”: Modernusis 
liberalizmas ir Amerikos nuos
mukis”. (Pasirodo, autorius Ro
bert H. Bork “moderniu libera
lizmu” vadina išsigimusį klasiki
nį liberalizmą - jo priešingybę, 
kurį savo rašiniuose vadinu “li
beralizmu” kabutėse).

JAV moralės klausimus gi
liai, plačiai ir skaudžiai minėto
je knygoje nagrinėja ne dvasiš
kis, o pasaulietis, konstitucinės 
teisės mokslininkas, teisininkas, 
teisėjas Robert H. Bork. Knyga 
parodo, jog ne be pagrindo 
“modernieji liberalai” puolė pa- 

buvo 
pristatytasvsenatui.ekándidatu į 

JAV aukščiausiąjį teismą. JAV 
kairieji, sukėlę neregėto laips
nio šmeižtų bangą, paveikė vy- 
riaujančią demokratų grupę se
nate. kuris atmetė jo kandidatūrą.

Apie Bork knygą pasirodė 
daug įdomių komentarų deši
niojoje JAV spaudoje. Nors pa
vyko šią knygą greitai gauti per 
vietinę biblioteką, greičiau skai-
tyti angliškai sugebą žurnalistai 
pralenkė savais komentarais. 
Kai kurie knygą apibūdino kaip 
garsų aliarmo skambutį Ameri
kos patriotams, besisielojan- 
tiems krašto likimu. Pagaliau ir 
autoriaus išvada gana aiški: mo
raliai sugniužusi tauta neišven
giamai veda savo valstybę į su
gniužimą. Daugelio nustebimui.
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dažnai atviros moralinės taršos 
akivaizdoje autorius net kalba 
apie cenzūrą. Mat ne kartą isto
rija yra parodžiusi, kaip amora
lumas ir valdžios korupcija ardo 
valstybinio drabužio siūles.

Gal būtų pravartu tai prisi
minti ir Lietuvos politikams bei 
jų patarėjams iš užsienio. Pa
saulis pamatė, kaip ateistinis 
komunizmas pakirto ir sumaito
jo ne tik rusų, bet ir pavergtųjų 
tautų moralę. R. Bork savo kny
goje teigia ir įrodo, jog ameri
kiečių moralę maitoja “moder
nusis liberalizmas”. Konservaty
viame TV tinkle NET teko gir
dėti amerikietišką “liberalizmą” 
tapatinant su “kultūriniu mark
sizmu.”

Knygą mini ir daugeliui lie
tuvių žinomas Lietuvos nepri
klausomybės bylą rėmęs, žurna
listas Charley Reese. Jis atkrei
pė dėmesį į tai, kad už Ameri
kos nuosmukį kalti ne vien tie; 
kurie Ameriką griovė, bet ir tie, 
kurie tai matydami tylėjo ir bu
vo pasyvūs. Sunku pamiršti at
kirčius į raginimus išeivijos tau
tiečiams jungtis į amerikiečių
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pastangas stabdyti Amerikos 
pamatų griovimą. Per dažnai 
buvo sakoma: “tai mūsų nelie
čia...” Tikriausiai ne vienas to
kių “nepaliestųjų” šiandien bijo 
išeiti į viešą parką pasivaikščioti 
ir sėdi už keliais užraktais užra
kintų namų durų. Todėl , ir Lie
tuvoje šiandien visi, net ir be
dieviai, kurie sakosi esą patrio
tai, turėtų remti Lietuvos krik
ščionių pastangas pakelti dvasi
nį tautos lygį.

Sutinku su Charley Reese 
optimistine pažiūra į ateitį, o ne 
su Robert Bork prasikišančiu 
pesimizmu. Mat Amerikoje dar 
yra pakankamai kovingo dva
singumo reiškinių. Buvau atvi
ras optimistas, tikintis į SSSR 
sugriuvimą ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą. 1994 m. 
atsilankęs Lietuvoje, susitikęs 
su patriotiniu Lietuvos elitu 
įvairiose vietovėse, įsitikinau (ir 
viešai tikinau), kad ten esama 
pakankamai dvasiškai, intelek
tualiai ir politiškai tvirto tautos 
branduolio, kuris nustums 
LDDP nomenklatūrininkus nuo 
valdžios vairo. Ir dabar yra pa-
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grindo tikėtis, jog bendražygiai 
laisvėn žygiuodami kad ir duo
bėtu, akmenuotu keliu, išves 
lietuvių tautą į ramų saulėtos 
trispalvės pavėsį. 

»

LIETUVOJE
« 

t

Švedija remia baltiečių 
narystę ŠAS

Švedijos ministeris pirmi 
ninkas G. Perssonas rugsėjo ; 
d. tarėsi su specialia žinovų ta 
ryba dėl Baltijos jūros valstybių 
bendradarbiavimo, ekonomink 
augimo, saugumo politikos, ener 
getikos, gamtosaugos bei stu 
dentų mainų reikalų, skelbia 
BNS. Jis pasisakė nepritariąs 
buvusio Švedijos ministério pir
mininko C. Bildt ir konservato
rių opozicijos siūlymui sukurti 
“Bendradarbiavimo taikos labui' 
programos variantą, kuriuo trys 
Baltijos ir keturios Skandina
vijos valstybės bendradarbiautų 
karinėje srityje. Jo manymu. 
Baltijos kraštai turi būti laisvi 
siekti ŠAS narystės.

Lietuvos krašto apsaugos minis 
tras Česlovas Stankevičius drauge 
su Danijos gynybos ministru Hansu 
Hekerupu šiandien is Vilniaus 
išskrido i Bosnija, kur aplankys 
taikdariska misija atliekančius 
karius (ELTA)

Sausio 23 d. seimas priėmė Pasi
priešinimo 1940-1990 metu okupa
cijoms dalyviu teisinio statuso ista 
tyma, kuriame apibrėžtas kariu 
savanoriu bei laisves kovu dalyviu 
teisinis statusas. Laisves kovu 
dalyviais laikomi tiek priešinasi 
tarybinei, tiek naciu ikupacijai.
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Išniekinta Kauno Įgulos šventovė
“Kauno diena” 1996 m. lapkričio 

11 d. laidoje paskelbė Gretos 
Čižinauskaitės pranešimą “Aki
brokštas - išniekinta šv Arkangelo 
Mykolo bažnyčia”. Jame rašoma, 
kad lapkričio 10 d. į sekmadienio 
Mišias susirinkę kauniečiai, ant 
šventovės durų rado rašteli: “Šian
dien šv. Mišių nebus”. Tuoj pat 
pasklido gandai, kad šventovėn 
įsilaužė satanistai, viskas sudau
žyta, išvogta. Tuo tarpu užrakintoje 
Įgulos šventovėje triūsė apie 30 
policijos pareigūnų.

Tą ryta^ apie 7 vai. į šventovę, atė
jęs ūkvedys pastebėjo keistą tuštu
mą. Atskubėjęs šventovės rektorius 
kun. Ričardas Mikutavičius, kurio 
pranešimas policijai tapęs bene 
svarbiausiu tos paros įvykiu mieste: 
apvogta mylimiausia kauniečių 
šventovė. Pasigesta 16 dail. V. 
Kvasio “Kristaus kentėjimo sto
čių”, 1995 m. nupirktų tiesiai iš 
parodos. Nebebuvo ne fotografo J. 
Valiusio 25 nuotraukų. Išniekintas 
“Rūpintojėlis”, garsi J. Miškėno 
skulptūra, 1939 m. atstovavusi Lie
tuvai pasaulinėje parodoje Paryžiu
je. Aliejiniais dažais teptuku išve
džiota: “Stabas! Lietuviškas sta
bas!..” Išniekinti ir kiti brangūs 
kūriniai: “Kauno baltoji madona” 
P. Deltuvos skulptūra “Marija su 
Kristumi ant rankų”, prieš metus iš 
Vokietijos parvežtos Marijos skulp
tūrėlės. Apsižiūrėta, kad jiebėra 
dviejų skultpriaus Alg. Šlapiko 
būsimo paminklo Lietuvos išeivijai 
maketų, net ir mažo paveikslėlio su 
Vatikano vaizdeliu. Sienos ište
pliotos įvairiais įrašais.

Vyresnieji policijos pareigūnai 
G. Aleksoms ir Ant. Ruzgas nusta
tė, kad vagys daiktus negalėje kaž
kur toli nunešti. Pakelta visa Grei
tojo reagavimo rinktinės “Aras” 
Kauno kuopa. Per valandą užsitę
susiu paieškų įtarimas pasi-tvirtino: 
suniokotas grobis rastas šventovės 
rūsyje, įmestas į pusantro metro 
gylio ertmę. Vandalas gram-dekliu 
nuskuto nuo drobės piešinį, dalį 
kūrinių apliejo kažkokiu sky-stiu, 
sudaužė rėmus, suplėšė nuotrau
kas, viską pavertęs šiukšlių krūva.

Kun. R. Mikutavičius mano, kad 
šio išpuolio esmė - kūrybos naiki
nimas. Norėta pažeminti, kas kata
likams šventa ir yra garbinama. 
“Labiausiai bijau vieno, - pareiškė 
kunigas, - kad tai nebūtų viską savo 
kelyje šluojanti stichija, kuri jau 
pasiekė Kauną ir nuvilnys dar to
liau”... prisiminė išpuolį prieš Uk
mergės Sv. Trejybės šventovę, Paši-

(Igulos) šventovė Kaune žiūrint išSV. MYKOLO ARKANGELO 
Laisvės alėjos

les klebonijos sudeginimą, siautėji
mą Vėlinių naktį Šilutės kapinėse, 
šventovės apiplėšimą Telšių rajone.

Manoma, kad piktadarys įgulos 
šventovėje pasilikęs iš vakaro. Čia 
pat esantis klebono darbo kabinetas 
nepaliestas, nors jame laikomas 
sidabrinis ar paauksuotas šventovės 
inventorius. Neisilaužta nė į aukų 
dėžutes. Tie daiktai nakties svečio 
(ar svečių) nedomino. Kiek žmonių 
šventovėje tą naktį šeimininkavo 
policijai dar nepavyko nustatyti. 
Rastas tik vienas liudininkas, kur 
apie 2.30 vai. nakti girdėjęs neį
prastą bildesį. Policijos aiškinimu, 
susidaranti prielaida, kad vandaliz
mas nesąs nukreiptas prieš Dievą, 
bet “prieš”konkrečią asmenybę - 
sios bažnyčios kleboną, rektorių R. 
Mikutavičių”. Išpuolio išvakarėse 
pastarasis buvo išvykęs iš Kauno su 
100 žmonių grupe, “Lietuvai pa
puošti draugija” į Karaliaučiaus 
sritį aukojo Mišias Tolminkiemyje 
ir Įsrutyje. Prisiminta ir tai, kad 
kun. R. Mikutavičiui viešint JAV- 
bėse, iš jo kabineto buvo pavogta 
6000 litų, suaukotų Šventovės 
remontui ir atstatymui.

1996 m. lapkričio 14 d. gautomis 
žiniomis yra sulaikyti 4 paaugliai,

Nuotr.M.Borusienės

įtariami išniekineTventovę. Dulsjų 
yra vaikų globos namų “Viltis” 
auklėtiniai. Anot policijos parei
gūno P. Beitnaro, šie vaikėzai esą 
sakę, kad pro nerakintas duris kar
tais įeidavę šventovėn, kur nakvo- 
davę. Ieškomi dar keturi nepilna
mečiai. Ts sulaikytų - jauniausias 9 
m., vyriausias 14 m. Tačiau globos 
namu “Viltis” vedėja V. Tamašaus
kienė įsitikinusi, kad tą nakti siau
tėję ne j u globotiniai. Aiškinama, 
kad vaikai nebūtų galėję sugalvoti 
tokiu užrašų, kuriais buvo išterlio
tos skulptūros ir sienos. Rektoriaus 
kun. R. Mikutavičiaus nuomone, 
šio vandalizmo esmė - kūrybos 
išniekinimas. Policija tiria versiją, 
kad tai galėjo būti satanistų darbas.

Lapkričio 15 d. pranešimu, try- 
siš keturių sulaikytųjų prisipažinę, 
kad tą naktį siautėjo šventovėje. 
Dažus vaikėzai sako atsinešė iš 
“Merkurijaus”. Vyresniesiems įsa
kant plėšė nuo sienų paveikslus. 
Pedagogų teigimu, vienas iš sulai
kytų turis polinkį viskas naikinti, 
neseniai supjaustęs patalynę, ir 
pagalves. Tačiau dar neatsisakoma 
nuomonės, kad šventovę nusiaubęs 
vienas žmogus. Inf.
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Lietuviai' menininkai koncertuoja Australiioie
Pristatome mūšy menininkus, iš 

Lietuvos, kurie koncertuos kovo 2 
dieną Vila Zelinoj. Štai ką apie juos 
rašo Australijos savaitraštis “Musų 
Pastogė”.

Pagarsėjęs akordeonų duetas (Eduar
das Gabnys ir Genadijus Saukovas) .ir 
žymiausias Lietuvos birbyninkas (An
tanas Smolskus) gegužės 24 d. - birželio 2 
d. koncertuos tarptautiniuose akordeono 
muzikos festivaliuose Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje.

Lietuviams koncertai birželio.8 d. 
(šeštadienį) Sydnėjuje ir. birželio 9 d. 
(sekmadienį) Melbourne.

Australijos lietuviams menininkai iš 
Lietuvos paruošė specialiai nuotaikingą ir 
originalią programą.

E. Gabnys ir G. Saukovas kūrybinę 
veiklą pradėjo 1978 m. Abu atlikėjai yra 
Lietuvos muzikos akademijos auklė
tiniai (baigė 1976 m.) ir pedagogai. 1983 
- 1986 metais tobulinosi Kijevo P. Čai-, 
kovskio konservatorijoje pas žinomus 
pedagogus N. Rizolį, I. Jaškevičių, N. 
Davydovą.

Duetas yra tarptautinių konkursų 
laureatas (1989 m. Klingenthal) ir_ 
diplomantas (1994 m. Castelfidardo), 
surengęs per 500 koncertų'. Koncertavo 
Anglijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Ju
goslavijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Rusi
joje, Slovakijoje, Suomijoje ir kitur.

Dueto repertuare originali akordeono, o 
taip pat įvairių tautų liaudies ir pramo
ginė muzika, kompozitorių klasikų 
aranžuotės ir transkripcijos (dažniausiai 
pačių atlikėjų). Tarptautiniame konkurse 
,,Premio Intemazionale Astbr Piazžolla“ 
(1994 m., Italija) ansamblis buvo 
apdovanotas specialiu prizu už A. 
Piazzollos kūrinių aranžuotes. Daug 
dėmesio duetas skiria lietuvių kompo
zitorių kūrybai..

Apie Antaną Smolskų netenka daug 
rašyti. Visi jį prisimename iš „Žvelsos“ 
ansamblio koncertu Lietuviu dienose

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MOSLĮ LIETUVOS PRENUMERATĄ; 
išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

į PARDUODAMiE1
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
SV. JUOZAPO PARAPIJOJE

Antanas Smolskus.
1992 m. .

A. Smolskus žymiausias Lietuvos __ 
birbynininkas,• Muzikos akademijo 
profesorius, tarptautinių konkursų Jau • 
reatas.

' Niujorke, Tokijuje, Londone, Paryžiuje,, 
Dubline,: Bonoje, Sydnėjuje, Melbourne į 
ir Canberroje, Skandinavijos šalių 
sostinėse, Varšuvoje, Berlyne, Prahoje,— 

Í»HK

MUSIĮ@LETUVA

¥ 
fei
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G. Saukovas (kairėje) ir E, Gabnys. ■■
gw*

PORTUGUÊS - LITUANO 
LITUANO - PORTUGUÊS 

SEGUNDA EDIÇÃO

Sofijoje, Maskvoje, Leningrade, nckal 
bant apie Lietuvos, Latvijos ir Estijc 
miestus, skambėjo Antano Smolskau 
birbynė. Tai ryškiausias ir aktyviausia 
koncertuojantis birbynininkas. Surengęs 
apie pusšimtį birbynės muzikos rečitalių, 
griežė daugiau nei tūkstantyje koncertų.

A. Smolskus giliai pažino plačias 
šiuolaikines .birbynės melodines, tem
brines, dinamines,'virtuozines galimybes, 
subtiliai atskleidžia tautinį lietuviškos 
muzikos charąkterį, visų pirma, pasto
ralinį lyriškumą.- *•

„Maniau, kad birbynė - grubūs liaudies 
instrumentas, o išgirdau be galo gražų 
garsą. Jos diapazonas kone toks pats kaip 
klarneto, nepaprastai gražus vibrato, 
nuostabi intonacija, prilygstanti fleitai“ 
tai žodžiai dr. prof. Kireilio (JAV), vieno 
žymiausių pasaulio klarnetistų.

Bus malonu pasiklausyti šių meninin
kų koncertų Australijoje. m P“ inf.

"Mūsų Pastogė" Nr.211996.5.27 psl.4
WÊ EEUSWES^

Gyvenimas be lietUViskos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

«

■'; <i • ■
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s K RAMUS LAIKAI AFRIKOJE 
(Kuri .Hermano.Šulco laiškas)

Kuanda, Afrika 1997 metų pradžioje
Mielieji Bičiuliai, 

k artu su jaunimėliu ir mano
Ugalvele mamyte sveikiname Jus 
^us ir linkime palaimos, užtektinai 

"eikatos ir džiaugsmo su šiais 
< tujai dovanotais metais!

Per paskutinius du mėnesius Čia 
labai neramus laikas ir paiy- 

ėme didelių pasikeitimų visoje šioje 
ralyje: lapkričio pabaigoje iš Zaire 
radėjo atplūsti Ruandą šimtai tuks-

• mčiai pabėgėlių, kurie grįžo į savo 
•yne po dviejų metų tremties; jų

arpe daug vaikų ir jaunimėlio, kurie 
>vo pametę ar praradę savo tėvus.

* as mus Raudonasis Kryžius atvežė 
l turius sunkvežimius pripildytus

kių vaikų ir jaunimo: mes visiškai 
nebuvome pasiruošę tokiam antplū
džiui, bet musų Ha jaunimėlis su 

didžiausiu naturalumu priglaudė 
isus šituos vaikučius, kurie atvyko 
ha išvargę, išalkę, apdriskę. Pasi
dalino su jais tuom ką turėjo,- mais
tu. rūbais, dekėmis ir beto priglaudė 
tuos visus kuo jaukiau, įjungdami 
/uos į savo gyvenimas grupes.
Buvo kaip dangaus dovana, kad 
šiuo metu pas mus atvyko keli italai 
draugai, kurie įvedė į dar neužbai
gtus namus elektrą, gi vokiečių 
grupė (THIV-Technisches Hilfswerk) 
savanorių vyrų atvedė pas mus iš vie
no šaltinio, kurs yra už 2 kilometrų, 
švaraus geriamo vandens tokiu bū
du didžiausia problema buvo išrišta. 
Tos tik šiek tiek susiorganizavome, iš 
Tanzanijos pradėjo atvykti dar dau
giau Ruandos pabėgėlių: buvo įspū
dinga pamatyti šitą nebaigiamą su
vargusių žmonių minią kuri banga
vo Ruandos keliais... Ir vėl pas mus 
atvedė vaikučių ir jaunimėlio, ši kar
ta labai sukrėstu traumatizuotų nuo 
praeitų laikų baisenybių.
Kaikurie jų išgyveno metus su viršu
mi kur nors savanoje, slapstydamiesi 
nuo tų baisių genocido vykdytojų 
Šitie vaikučiai dar ir dabar bėga nuo 
žmonių, lipa pasislėpdami ant me
džių ir kai pamato žolę, ją valgo, nes 
per ilgą laiką tai buvo jų vienintelis 

J. maistas...Mes bandome juos sugra- 
< tinti į žmogišką gyvenymą ir su 
v dideliu musų džiaugsmu galime 
pastebėti jau pažangos: dauguma jų, __ 

i kai mane pamato, atbėga, apkabina 
mane ir nori būti priglausti prie 
širdies - aiškus ženklas, kad šitie vai
kučiai per ilgą laiką turėjo gyventi be $ 
meilės šilumos... -
Dabartiniu metu musų Jaunimo 
Sodyboje yra virš 300 vaikučių ir' 
jaunimo: juos visus reikia išmaitinti, 

išmokinti ir paruošti savistoviam gy
venimui Grynai žmogiškai žiūrint, 
yra tiesiog nesąmonė užsikrauti tokią 
didelę atsakomybę, bet jaučiu, kad 
nebusime apleisti - kaip praeityje, 
taip ir dabar Dievas, kurs yra Tėvas, 
parūpins gerų žmonių, kurie mums 
ateis į talką, nes šitie vaikučiai labai 
daug perkentėjo ir dabar jiems reikia 
labai daug meilės; jaučiu, kad ir iš 
Lietuvos bus tokiu talkininkų...
Nežiūrint šitos nelengvos padėties, 
šv. Kalėdas ir Naujus Metus 
praleidome labai pakilioje nuo
taikoje: povidumakčio šv. Mišių 
jaunimėlis dainavo ir šoko iki antros 
trečios nakties ir grynas džiaugsmas 
tryškė iš jų širdžių bei akių. Tarpe 
dainų ir šokių šventes “banketas ” 
buvo duona ir arbata
Galima klausti, kaip įmanoma 
džiaugtis tokiame neturte ir po tokių 
žiaurių pergyvenimu? Gal būti atsa
kymas yra, kad čia Sodyboje jau
nimėlis jaučiasi gan saugioje gie
drioje nuotaikoje ir ypatingai jaučia, 
kad yra mylimas daugelių gerų šir
džių, tarpe kurių ir Jus, mielieji bi
čiuliai. Beto čia prisideda ir mano 
mama, kuri nežiūrint visų sunkumų 
ir rizikos, jau beveik metus čia mus 
palaiko savo solidarumu ir tęsia būti

visų musu motina.
Patyrę tiek gerumo iš įvairių pusių, 
su pasitikėjimu tęsiame nelengvą šir
džių atstatymo darbą ir žvelgiame 
tam tikru giedrumu į ateitį, kuri, tiki
mės, bus palaiminta, ko linkime ir 
Jums visiems!

Nuoširdžiai, kun. Hermanas Šulcas, 
mama ir jaunimėlis

Umudugudu - B.P.1258 - Kigali - 
Rwanda/Afrika

ps - pavasaryje (gegužės pabaigoje- 
birtelyje) tikiuosi vėl atsirasti 
Lietuvoje ir pabūti ilgesnį laiką su 
viltimi, kad iš svajonės - sukurti ir 
Lietuvos jaunimui smagia krikščio
niškojo auklėjimo Sodybą - pasidarys 
tikrovė!
Mielieji draugai Eugenija, Vytai ir 
mielieji Palangos skautai!
Su dideliu džiaugsmu sulaukiau 
Jūsų įdomia Palangos 23 m. atvirutę 
džiaugiuosi, kad Palanga taip 
puikiai gyvuoja!
Norėčiau Jus tuoj pat aplankyti, bet 
čia, labai nesibaigia, priešingai 
daugėja! Bet turiu vilties, kada nors 
galėsiu atvykti pas Jus...!
Broliška širdimi

! AFRIKA-KIGALI: misionierius KUN. HERMANAS SULCAS su keliais 
. savo globotiniais. Tokiu vaikučiu ir našlaičiu kun. Hermanas turi 

virs 300 savo globoje.

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP 
Atendimento Domiciliar fone :273-5438
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SKAUTU JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

Sausio menėsį įvyko dar viena 
skautų, vasaros stovykla, šį karta 
paminėti 90 metu skautavimo 
pasaulyje.

Puikiai pavyko suplanuota pro
grama, kurias pravedė 9 prityru
sieji skautai-skautes: vyresnė 
skautininkė Eugenija Bacevičiene, 
paskautininkas Jurgis Prokopas ir 
skautas vytis Paulius Butrima- 
vičius, Stovyklos komendantu buvo 
Klaudijus Kupstaitisy kuris 1996 
metais, liepos mėnesį stovyięilvo ir 
lankė vadovų kursus Siaurės 
Amerikoje.

Tarp įvairių^ programą smagiai 
praėjo Havaietiškas vakaras, lauko 
virtuvės pietūs, dainavimas, susi
mastymo diena, paruošta vyresnės 
skautininkės ir mamytės Astos 
praslauskienės. Vakare kun. Juozas 
Šeškevičius atlaike misiąs ir isklau- 
se ispazinciu. Po mišių visi stovy
klautojai nuėjo į mišką, kur buvo 
uždegtas iškeltas lauželis ir kiek
vienas įmetė i ugnį popieriukus, kur 
buvo užrašyti atsiprašymai už nede
rą elgesį ir kita( kur buvo užrašyti 
pasižadėjimai kaip būti geresniais.

Savaitgalį buvo suvažiavę keli 
skautai-vyčiai ir kelios vyr.-skautės.

MUSU LIETUVA
. ..............  *wwi ijhi ■.

Visi dėkoja tėvams, kurie padėjo 
nuvesti, virtuvės šeimininkėms p. 
Eugenijai Greičienei, p. Marijai 
Garkauskienei ir p. Elisai Bertasso, 
p. Juliai Tylienei už užleista šeimi
ninkėms savo nanuĮ ir ypač Dievui, 
už gamta, už šiltas dienas, už saulę, 
už lietuv ir už savo didelę meilę, su 
kuria globojo visus.

Palanga 
São Paulo, Brazilijos skautai

P. ASTA BRASLAUSKÍENE, praveda paukštytėms ir vilkiukams susimastymo popiete

NR 3 (2328) 1997 n

JUOKAI
Amžiaus požymiai

Du vaikiščiai kalbasi
— Man jau septyneri metai O kiek 

tau?
- Negaliu pasakyti.
- Gerai, tuojau pamatysim Ar
~ Ne, atsako mažiukas.
- Ar bėgioji paskui mergai tęs 7
- Ne.

12- EXCURSÃO VILNIUS 97
r É R I A S N A L I T L A N I A 
O MELHOR INVESTIMENTO DO ANO 

COMEÇA JÁ COM UMA PEQUENA 
ENTRADA E FAÇA TODA FAMÍLIA FELIZ.

SAÍDA - “VILNIUS 97” - 02 de julho
VOLTA - 25 de julho

FOLHETOS, RESERVAS e INFORMAÇÕES:
BRASTUR TURISMO LTDA.

Com Patricia - Tel. 521.4088 - Fax 521.6687
ou com Aleksandras Boguslauskas - Tel. e Fax 241.2831

A LUFTHANSA FONE: 236-77.00 (5) Lufthansa
BEVMIÃ8 BOS EXCUBSIONISTAS: dia 22 de fevereira às 10 hs. oa casa nareiuial, V. Zeliia
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MŪSŲ ŽINIOS
SESELIU AUKSINIS JUBILIEJUS

Vasario I dieną 16 valandą, 
Šv.Juozapo parapijos bažnyčioje, 
buvo iškilmingos jubiliejinės 
mišios seselių Kristinos, Izabelės 
ir Margaritos 50-ties metų vie
nuoliško gyvenimo sukakčiai 
paminėti.

Seselės gražiai išpuošė 
bažnyčią. Mišias koncelebravo 
kun.Juozas Šeškevičius, naujas 
klebonas kun.-Ulisses, kun. Edu
ardas ir kun.lvan. Giedojo Liet. 
Katalikų Bendruomenės choras ir 
seselių mokyklos vaikų choras. 
Musų choro giedojimas padarė 
ypatingą įspūdį visiems mišių 
dalyviams,' ypatingai Adrianos 
Elanes Bellucci Jakutienės gie
dotas “Panis Angelicus”. Chorui 
vadovavo Elvira Kilciauskaitė 
Bellucci. r

Aukojimo eisena buvo 
labai graži: seselės Kristinos 
vardu aukas nešė jos giminaičiai, 
seselės Izabelės - broliai ir 
seselės Margaritos, brolvaikiai.

įspūdingas buvo taip pat 
seselių įžadu atnaujinimas.

Mišiose dalyvavo labai 
daug žmonių atstovaujančiųorga 
nizacijas, buvusius mokytojus ir 
bičiulius. Dalyvavo tai pat daug 
seselių ir dvi atvykusios iš Ameri
kos: seselė Janete ir seselė 
Eveline.

Po mišių seselių vienuo
lyne buvo priėmimas ir vaišės.

SVEIKINAME seseles -Kris 
tiną Margaritą ir Izabele, atšven
tusias auksinį [žadu jubiliejų ir 
linkime dar daug pasidarbuoti 
jaunimo labui.

III ■■■ III IIH       I—II»

- JAV-se dabar yra 93 lietuvių kata
likų parapijos. Jau net apie 40 tų para
pijų turi nelietuvius klebonus. Tik mu
sų išeivijos jaunimas, pasirinkdamas ku
nigystę, gali dar kitas gelbėti. Šiuo me
tu tik du išeivijos lietuviai jaunuoliai 
ruošiasi kunigystei, eidami teologines 
studijas.

——  LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS

SAN PAULYJE

v Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS 
Consul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado 207 
04718-000 São Paulo - SP 
Fone: 522-4224 e 247-0871

VAKARONE SĄJUNGOJ
Kovo 1 d. 20:00 vai. Sąjungos Rūmuose bus pasirodymas 

su aukšto meninio lygio instrumentistais iš Lietuvos.

Prisistatys birbynininkas ANTANAS SMOLSKUS 
akordionistai EDUARDAS GABNYS ir 

GENADIJUS SAUKOVAS

Maloniai kviečiame savo narius ir mėgėjus apsilankyti ir smagiai praleisti laka Sąjungoje.
ĮĖJIMAS su užkandžiais ir alumi kainuos tik R$ 5,00 
VIETAS UŽSISAKYTI IKI VASARIO 26-tos DIENOS 

Telefonais: 273-3224 (bet kuriuo laiku); 63-6022 (darbo valandom);
692-7263 ir 965-4440 (tik vakarais)

50 METU DIEVO 
TARNYBOJE

JUBILIATĖ SESELE KRISTINA 
JANINA ZAKAREVICIUTÉ

Seselė Kristina šiemet atš
ventė 50 metų vienuoliško gyveni
mo sukaktį. Tai ilgas Dievo malo
nėmis ir vaisingų darbų nueitas 
kelias. Seselė Kristina, visuomet 
linksma ir gerai nusiteikusi, apie 
save nenori nieko pasakoti. Gal 
per kitus įstengsime sužinoti apie 
jos darbus ir padarytus stebuklus. 
Čia pateiksime tik keletą žinelių.

JANINA ZAKAREVICIUTE, 
dar maža mergaitė, su tėveliais iš 
Rokiškio Brazilijon 1928 metais. ■■■*' -*■** — '

• Kas bėga nuo lietuviškos span 
1 dos. bėga nuo savo tautos.

111 1 1  "" ..III—III.

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO CREC1 

COMPRA - VENDA
Rua Topazio n° 76 - Aclimação Rone: 277-4855
04105-060-São Paulo-SP. Fax: 277-6948

Pradžioje gyveno Mokoj, o paskui, 
kai pradėjo statyti VZelinos baž
nyčią persikėlė į V.Belą. Čia lankė 
lietuvišką Vytauto Didžiojo moky
kla. Atrodo, kad buvo gera moki
nė, nes dabar gerai kalba lietuviš
kai. ___________

ŠVENTAS ŽMOGUS

Aš gyvenau, toje tuštumoj, 
Ieškodamas tenais, to žmogaus. 
Ir kuomet viltis, paskutinė, 
Apleido skaudžiai mano krutinę, 
Kas žino, gal negrįž jau daugiau?

Ir parpuolęs, ten baugioj nakty 
Nežinojau, jeigu galėsiu vėl pasikelt? 
Gal neturėsiu jau daugiau jėgų 
Liūdnoj tuštumoj — vilties keliu ten 

keliaut.
Aš kalbėjau su juo,
Mano Dieve, kiek kančių, to skausmo 
Kiek gyvenimo dienų sunkių,
Lengviau buvo praleist prie maldos 
O širdyje, to malonaus švento jausmo.

Ir vėl minty, jis, pas mane gyvena
Man ištiesė savo ranką švelniai, 
Jis kviečia mane keliaut prie jo šono 
Dabindamas, mano kelią šviesiai.

Palietęs, jam ranką prašiau atleidimo 
Tartum girdėjau, jo ramų šventą balsą. 
Prie kryžiaus jam prie kojų, padėjau 

rožes baltas
Ir mano širdy // turėjau - tikiu - jo 

žaizdas.
Vytautas Skripka
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1947 metais įstojo [seselių 
pranciškieČių vienuolyną kur tesą $ 
mokslus. 11 metu buvo VŽelinoj ir $ 
paskui 20 metų mokytojavo sese- « 
lių gimnazijoj Morumbi.Gr^usi [V. S 
Zeliną prieš 15 metų buvo moky- • Jį 
klos direktorė ir ėjo kitas atsako
mi ngas pareigas.

Seselės Kristinos, mama ir 
sesuo su šeima gyvena VZelinoj. 
Seselė visuomet rūpinasi lietuviš
kais reikalais. Kas sekmadienį ma
tome gražiai išpuoštą bažnyčią ir 
altorių, per Kalėdas gražią pra
kartėlį ir per Velykas gražiai įren
gtą Kristaus kapą Jos išpuošta 
bažnyčia patraukia visų simpatiją 
ir dėkingumą

Gaila, kad seselė Kristina 
turėjo atšvęsti jubilieju sugipsuo
ta ranka. Mes tikimės, kad greit 
galės pilnai naudoti savo rankas 
gražiems ir naudingiems dar
bams.

Visa lietuviu kolonija svei
kina sesele Kristina atšventusia 
50 metu vienuoliško gyvenimo ju
bilieju, dėkoja jai uz nuostabu 
darba musu kolonijos labui ir lin
ki, kad -Dievas duotu visuomet 
geros sveikatos ir laimintu Ja ir 
visa vienuolija.

K.P.R.
VYTAUTO LOŠINSK0 PAGERBIMAS

Vasario 9 dieną sekma
dienį, lietuviškos mišios buvo už 
VYTAUTĄ LOSINSKĄ, kuriam 
šiemet sueina 100 metų nuo jo 
gimimo dienos. Mišiose dalyvavo 
sūnus Henrikas su žmona 
Amalija, duktė ir kiti giminės bei 
artimieji.

Vytauto Lošinsko vardu 
yra pavadinta viena gatvė Vila 
Luzitana (SP) rajone.

šiemet sueina 100 metų n 
gimimo dienos. Mišiose dal

LIETUVOS NACIOMaiMARTYNO MAŽVYDO 1̂

Kovo 2 d

LIETUV©^ GLOBĖJO

MISIOS 15:00 VAL 
ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOJE 

VILA ZELINOJE

MALONIAI KVI
BIRBININKO ANTANO SMOLŠKAUS
AKORDEONISTŲ: EDUARDO GABNIO ir

GENADIJAUS SAUKOVO

Sekmadieni kovo 2*.diena -16 vai.
SESELIŲ PRANCISKIECIU SALĖJE - Rua Campos Novos, V.Zelina 

PAKVIETIMAI PRIE ĮĖJIMO

MUSU MIRUSIE JI
ONA SERBENTATTE OPSENDORF 

mirė sausio 31 diena turėdama 
85 metus. Is Marijampolės i Brazi
lija su seimą atvyko 1927 m. Prad
žioj gyveno Mokoj, vėliau V. Pru- 
dentej ir paskutiniais metais 
Utingoj. Velione dalyvaudavo 
visuose lietu-isuose parengimuose ir 
pamaldose

Buvo pasarvote ir palaidota 
Quarta Parada kapinėse.

7-tos dienos misios buvo S. 
Carlos Boromeu bažnyčioje vasario 
6 diena

PRANEŠIMAS
Vasario 21 diena, 20 vai. yra 
šaukiamas SV.JÚOZAPO 
R.LK.BENDRUOMENÉS 
VALDYBOS POSĖDIS JAUNIMO 
NAMUOSE.

Pirmininkas
Kun. Juozas Seskevicius

Sekretorius
Vytautas J.Bacevicius

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML
Alfonsas JOCYS RS. 15,00
Danute Jones SILICKAITE 15,00 
Viktoras KLIAUGA 25,00
Vytas KIAUŠAS 20,00

LIETUVOS DIENA LITUANIKOJ
KOVO 9 DIENĄ

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO /KOVO 11-sios/ MINĖJIMAS
KUN. JUOZO ŠEŠKEVIČIAUS 75 METŲ JUBILIEJUS IR VARDADIENIS

POILSIO NAMŲ PAŠVENTINIMAS
10:00 VAL. MIŠIOS IR POILSIO NAMU. PAŠVENTINIMAS
12:30 VAL. IŠKILMINGI PIETUS

■I OÃQAOAUTOBUSAI IŠVYKS IŠ VILA ZELINOS 7:00 VAL

Bilietus galima gauti klebonijoj ar pas Angelinį Tatarūnienę 
Visus kviečia Šv. Juozapo Bendruomenė

PASTABA: Kovo 9 d. NEBUS lietuviškų mišių V. Zelinoj 11:00 vai.
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