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AR TEKS PRARASTI?
Danutė Bindokienė
Čikagos ir Marquette Parko
aprašoma lietuviu situacija ,
bendrai yra panaši visai
lietuviu išeivijai. Ji ypatingai
atspindi dabartine musu
bažnyčios situacija. Yra ver
ta mums apie tai pagalvoti,
padiskutiuoti ir paimu atitin
kamus sprendimus.
Red.
Kartais susiduriame su tokio
mis neišsprendžiamomis proble
momis, kad daugelis atsisako
net apie jas kalbėti, galbūt išsi
gandę savo bejėgiškumo. Tačiau
anksčiau ar vėliau jų ignoruoti
jau neįmanoma. Panašiai atsi
tiko ir Marquette Parko apylin
kėje, kuri nelabai seniai buvo į
vadinama Čikagos lietuvių šir

dimi — labiausiai lietuviška
kaip bet kuri kita už Lietuvos ■
ribų.
•
Kai po II pasaulinio karo pa- '
baigos iš pabėgėlių stovyklų .
Vokietijoje į JAV atvyko tūks- /
tančiai mūsų tautiečių, turėju
sieji laimės įsikurti Čikagoje,;

Kristaus prisikėlimas

rįaį rpacį įr šiandien esame to
kad mieste, kur etnine ir rasine
paties likimo paliesti, nes visi gyventojų sudėtis yra įvairi,
;aigiame prarasti svetimie- reikia nebijoti pasikeitimų ii
tiems, ką mūsų tautiečiai savo išmpkti gyyenti kartu, arba
lietuvišką aplinką. Apsigyvenę darbu, rūpesčiu ir lėšomis sukū- žmones, kurių finansinis stovis
tose lietuviškumo salose, mūsų rį
neleido pirkti „rezidencijų”
tėvai ir seneliai net angliškai Dalis to praradimo yra mūsų užmiesčiuose. Tačiau kitą pro
neišmoko — nereikėjo. Pas paVų-kaltė: vos pradėjus keis- blemos pusę sudaro spaudiųias
gydytojus, ligoninėse, bankuose, įįs -.pyiinkės rasinei sudėčiai, „iš šalies”. Jį kartais parodo
valgyklose, net „saliunuose — hiūsv. tautiečiai tiesiog sų pa- asmenys ar institucijos, kuriomis
visur galima buvo susikalbėti nika išlakstė į priemiesčius, mes buvome pratę pasitikėti,
lietuviškai.
palikdami apylinkėje arba tik- gerbti ir klausyti. O tai — skau
Zinoma, tai ne vien Čikagos rils užsispyrėlius, įsitikinusius, džiausia.
reiškinys, bet pasitaikęs visuose
didesniuose miestuose, kur buvo
susitelkę gausesni lietuvių bū-

rado čia kone viską, ką buvo
praradę: savo kalba kalbančius
kaimynus, parapijas, įstaigas,
parduotuves ir jaukią, saugią,
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katalikiška ligoninė, aukšto
lygio Maria mergaičių gimnazi
JORNAL CULTURAL ^NOSSA LITUÂNIA"
Metine prenumerata Brazilijoj R$.15,00
ja, gražus parkas, geras susi
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Prenumerata paprastu paštu j užsienj: J c uoi.
I P, Amerika oro paštu: 45 Dol.
siekimas, joje būtų patogu kur
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon; 60 Dol.
I, tolimus kraštus 75 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$<25,00
______________________
Vieno
Numerio £ARBĖS__
LE_____
ID ĖJAS'R $.20.00
tis naujai atvykstantiems iš
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Lietuvos. Juos patrauktų-ir stip
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
čekšas, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
ri lietuviška parapija, juo labiau
mokykla, kur bent viena kita
Nepaisant, kad Čikagoje dar tuos pageidavimus bus atsižve1- mękytoja ■ galėtų susikalbėti
vis gyvena tūkstančiai lietuvių giama (mes žinome, kaip n lietuviškai ir padėti anglų kai
kilmės žmonių, jau likusi mums daug padeda protestai dėl ^v-bqs nemokantiems mokiniams
tik viena parapija, kurią dar Kazimiero kapinių). Sm ia to, • Lietuviai visais amžiais gynė
galime vadinti lietuviška. Tai daromi planai uždaryti parapi- savo tikėjimą ir teisę melstis
Švč. M. Marijos Gimimo, Mar- jos pradžios mokyklą, ;Per’ gimtąja kalba savose bažny
I -rs
1
quette Parke. Nelabai seniai keliant mokinius į netoliese čiose. Jie nepabūgo kazokų,
buvo nugriauta Šv. Jurgio esančią St. Adrian parapiją, nenusileido ateistų kėslams.
bažnyčia Bridgeporte, ^Šv.
Apie šias Marquette Parko Kaip nemalonu, kad šiuo metu
Kryžiaus Town of Lake apylm- lietuvių problemas plačiai rasė peikia prieštarauti Bažnyčios
kėje perėjo Į kitataučių rankas. ,,Chicago Sun-Times, dienraštis atstovams, kurie vadovaujasi
Nekalto Prasidėjimo Brighton spalio 24 d. („Lithuanians hope kažkokiais „nuostatais”, o ne
Parke, nors dar reguliariai turi to save school”) ir tos pačios krikščioniškumu ir žmonis
lietuviškas Mišias, bet taip pat dienos „Southwest News-He- kurnu...
yra ant lietuviškumo išnykimo raid” („Nativity Parishioners
ribos, o Cicero Šv. Antano jau Fear School Will Close”). Kaip
"Pagalbos Lietuvai" pastangomis
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seniai gauna pasitenkinti iš
kitur atkviečiamais kunigais,
kad sekmadieniais tikintieji
galėtų lietuviškai melstis. Todėl
taip branginome šią paskutinę
lietuvišką šventovę... Nors
apylinkėje lietuvių skaičius ge
rokai sumažėjęs, bet žmonės iš
toliau atvyksta į Mišias bei
šventes, užpildydami gražiąją,
neseniai restauruotą, bažnyčią,
parapija finansiškai gerai lai
kosi, tad kur problema?
Pagal arkidiecezijos taisykles,
klebonas, sulaukęs 70 metų,
turi išeiti į pensiją. Skiriant
naują administratorių, stipriai
linkstama į lietuviškai nekal
bančius, nors lietuviai parapi
jiečiai vieningai pareiškė nuo
monę, kad čia būtinas lietu
viškai mokantis. Savo pažiūras
jie jau ne kartą išsamiai išdės
tė arkidiecezijai, bet vargiai į

gaila, kad ši apylinkė, išgyvenusi šurmulingą integracijos
pradžią ir besistengianti iš
laikyti gyventojų rasinę, etninę,
ekonominę pusiausvyrą, yra vėl
plėšoma, bet dabar tų, kurie

nuo 1991 m. pradžios ligi dabar Lie
tu«ai pasiųsta 31 krovininė daugiau
negu 24 milijonų dol. vertės vaistų
ir medicinos įrangos bei reikmenų.
Jų svoris — daugiau kaip 298 tonos.
"Pagalbos Lietuvai" vadovas yra detroitiškis Robert S. Boris, žymus Lie
tuvos Vyčių veikėjas.

S.Paulo kardinolas Dom Paulo Evaristo Arus dalyvauja šv. Juozapo
parapijos bažnyčios 60-ties metu pašventinimo jubiliejuje. Priekyje
Lietuvos konsulas Brazilijoje Jonas Valavičius su ponia Rita.
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• yra paskutinė data užsakyti viešbučius ar bendrabučius Vilniuje.
Tačiau spaudoje skaitome, Sąrašus gavusi, PLB valdyba su
kad net ir toks informacijos srau seimo nariais susirašinės ir viską
tas iš PLB valdybos įstaigos Le pranešinės jiems tiesiogiai.
Norintiems papildomų žinių
mon te kažkur įstrigo ir jau nebe
dėl mūsų kaltės ne visus PLB sei adresai: PLB valdyba: 14911 127th
mu besidominčius žmones pasie Str., Lemont, IL, 60439. Tel 630
kė. Todėl vėl prašome užsienio 257-8714, Fax 630 257-9010. PLB
lietuvių spaudos patarnavimo ir atstovybė Lietuvoje: Gedimino
juo naudodamiesi dar kartą pra pr. 53, 215 kamb. (Seimo tech
nešame, kad:
niška organizatorė) Vilnius, Lie
Pasaulio lietuvių bendruome tuva. Tel. 61-34-41, Fax 22-68-96.
nės IX seimas įvyks Lietuvoje, Programos komisija: 11 Wincott
Vilniuje, Gedimino pr. 53, Lie Dr., Apt. 910, Etobicoke, Ont.
tuvos seimo treciuosiuose rūmuo M9R 2R9, Canada. Tel. 416 246Bronius Nainys,
se, 1997 liepos 1-7. Seimo pro 9506
PLB valdybos pirmininkas
gramą ruošianti Irenos Lukoševi i
• I
I
čienės vadovaujama komisija,
IX Pasaulio Lietuviu Jaunimo
bendradarbiaudama su PLB val
dyba, numatė maždaug tokią jo
eigą:
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Seimas prasidės liepos 1, va
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) yra
suvažiavimas, skirtas, įvairių kraštų lietuviškam jaunimui
kare, atstovų susipažinimo vaka
KAS GALI DALYVAUTI KONGRESE?
rone. Liepos 2 bus pradinės iškil
Lietuvių kilmės jaunimas tarp 16 ir 35 metų, susidomėję
dalyviai bei kviesti svečiai.
mės ir prasidės seimo posėdžiai;
KADA VYKS KONGRESAS?
vakare numatytas Lietuvos par
Nuo 1997 m. liepos mėnesio 17 d. iki liepos mėnesio 27d.
tizanų pagerbimas. Liepos 3, 4, 5
KUR KONGRESO ATSTOVAI ir
DALYVIAI KELIAUS?
tęsis seimo posėdžiai. Liepos 5 IX PLJK prasidės JAV sostinėje - Vašingtone, iš Vašingtono
keliausim i, New Yorkaf Kongreso pabaigos iškilmės
darbų pabaiga. Liepos 6 - Kara
vyks Bostone.
liaus Mindaugo šventė - minėji
Liepos 17 ~ 27
mas. Liepos 7 seimo išvyka į Len
1997-JAV
kiją pas Punsko ir Seinų lietuvius.
Kraštų bendruomenės, dar
iki šiol neatsluntusias mums sei
mo atstovų sąrašų, pakartotinai
Kongresas-gera dovana jaunimui!
prašomos paskubėti juos išrinkti
«ž P.O. Box 283,
[O Manhasset New York 11030 USA
ir iki kovo 1 pranešti PLB valdy
516.358.6103 • http://www.pljk.org
KÍ Í
jankauskas@aol.com
bai jų vardus, pavardes, adresus,
telefonus, faksus ir kuriems iš jų
• Lietuviškos spaudos rėmėjai
reikės parūpinti nakvynes, nes tai
savo tautos gynėjai

*

Ruoskimcs Bendruomenes seimui
Apie Pasaulio lietuvių bend
ruomenės (PLB) valdybos veiklą,
numatytus darbus ir kitus reika
lus pranešinėjame bendraraščiais,
siuntinėdami juos kraštų bend
ruomenių bei jaunimo sąjungų
valdyboms, JAV LB tarybos na
riams, o paskiausiu laiku ir JAV
LB apygardų bei apylinkių valdy
boms. Svarbesnius iš jų siuntinėjame VIII PLB seimo nariams,
spaudai (beveik visus), Lietuvos
ambasadoms, konsulatams. Iš vi
so iki šiol buvo parašyti ir išsiun
tinėti 26 bendraraščiai.
Apie PLB seimo vietovę pra-'
nešėme 1996 kovo 20 bendraraš
čiu nr. 22. Bendraraščiu nr. 23
1996 birželio 14 pakartojome pra
nešimą apie seimo vietovę, pro
gramos komisiją ir pranešėme jos
adresą. Bendraraščiu nr. 24 1996
rugsėjo 11 vėl pakartojome pra
nešimą apie seimo vietovę ir pra
nešėme tisklią datą. Taip pat pa
darėme ir 1996
gruodžio 20
bendraraščiu nr. 25. Visus tuos
bendraraščius išsiuntinėjome už
sienio lietuvių laikraščiams. PLB
seimo vietovę ir datą pranešėme
ir 1997 sausio pabaigoje asme
niškais adresais (iš viso 6100) iš
siuntinėtame PLB valdybos lank
stinuke “Pasaulio lietuvių bend
ruomenė”.
Visoms kraštų bendruome
nėms pranešėme kiekvienai nu
matytą atstovų į seimą skaičių ir
visais tais raštais taip pat ragino
me juos išrinkti pagal PLB kons
tituciją bei savo kraštų įstatus ir
nurodėme datas, iki kurių atstovų
sąrašus atsiųsti PLB valdybai, kad
laiku galėtumėm parūpinti jiems
transportą, nakvynes, maitinimą
bei kitus patarnavimus seimo vie- tovėje.____________

• GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA- ‘
išrašyti tekį PETRAS RUKSYS vard
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
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RAŠO IS LIETUVOS

wwtZw, Teisiate ūz nū kilnią va-

kla, nuoširdžiai padėkoti Jums, gerbiamas Kunige
Pas mus, Lietuvoje, pasibaigus nau
jiem Seimo rinkimams (juos laimėjo
patriotinės partijos - konservatorių bei
krikščionių demokratų koalicija), jau
čiasi didžiulis dvasinis pakilimas, pasi
tikėjimas savo valstybe Žinoma, po 50
“marxistą-leniniečių” valdymo metų
mūsų Lietuvėlė dar sunkiai keliasi
(dabar pas mus, kaip ir sovietmetyje
pagausėjo pavienių išpuolių prieš Baž
nyčią, vandalizmo aktą.Matyt, taip sie
kiama “atsirevanšuoti” už pergalę Sei
mo rinkimuose). Tačiau tikimės, kad
su Aukščiausiojo pagalba greitai atsi
gausime - svarbu, kad būtumėm laisvi
Baigdamas, savo ir Redakcijos var
du, noriu Jums, Kunige, palinkėti kuo
stipriausios sveikatos ir begalinės Die
vo palaimos! Broliški linkėjimai Mag
dalenai Vinkšnaitienei, p. Albinai Ambrozevičienei ir visiems brangiems
Brazilijos lietuviams.
Su gilia pagarba
Kęstas PranckeviČius
Vilnius, 1997 sausio 16 d

Kaip norėtųsi daug kam ir daug ką
parašytį. Jug daug kas ir laukia. Tik
kad..... dieną pritingiu, o naktį reikia
miegoti, o sekretoriaus neturiu. Ir nei
atostogų.
Betgi šiandien, gavau šių metų MLvos Nr. 1, norėtųsi ką nors brūkštelėti;
ir
- sveikinti visus ir visas, kurie man
dar stovi akyse, ypač gi mūsą prezi
dento iškeltus naujus “kavalierius”,
- pasidžiaugti kolonijos gyvastinumu,
naujom šeimom, generaliniu konsula
tu, Jaunimo lapu, kitais reikšmingais
politiniais ir socialiniais laimėjimais,
- nors širdimi ir malda palydėti daugelifne tik senų, o ir apyjaunių bei vi
sai jauną) iškeliavusių į amžinąją
Tėvynę,
- pasidžiaugti dar vis gyvuojančia ir
gaivinančia ML-vą,
- pasidalinti rūpesčiais dėl lietuvių
parapijos padėties ir ateities,
- ir dar daug kitą dalyku.
O itin tikrai norėčiau priimti kvie
timą kovo 9-tajai - ir Atibajoje su ju
mis dalintis džiaugsmu švenčiant kun.
Juozo Šeškevičiaus JL BILIEJL.
Tačiau nei šio troškimo negalėda
São Paulo, 1997 m. vasario 23 d
mas įgyvendinti, iš tolo tiesiu jam - ir
jums - nors šaltą, nuoDzukijos sniegy
D. Gerb. Kun. Petras Rukšys
nu nušalusią ranką, bet su karščiau
Malonėkite man paštu pasiųsti K-7
siu Šukiu:
juostelę “Gaudžia Trimitai”.
VIVA O PADRE JOSÉ!
Siunčiu Jums Čekį R$ 30,00 už
VIENYBĖ TEŽYDI!
juostelės ir “Mūsą Lietuvos”prenu
Kun. Pranas Gavėnas meratos 1997 metams sumokėjimą.
Liksiu Jums labai dėkingas.
Sveiki, gyvi,
Su gilia pagarba,
mielas ir brangus Kunige,
_____Jonas Musys
Dar gerokai prieš šv. Kalėdas gavau
kunigo ir savo geriausio dvasinio mo
kytojo - Kazimiero Ambrazo laišką
Laiške įdomiai , gražiai aprašyta Jo
kelionė po nuostabią Braziliją susiti
kimai su šiame krašte gyvenančiais
mielais tautiečiais. Tėvelio Kazimiero
įspūdžiai išspausdinti šiame kalėdiniume “Apžvalgos” numeryje Labai šiltai
jame atsiliepta ir apie Jus, gerbiamas
Kunige Tiesiog nuostabu, kad Jūsų
dėka Brazilijoje nesustoja tautinis gy
venimas, kruopščiai ir kantriai “kurenama”lietuvybės židinys. Savo ir reda-

MR. 5(2330(1997. III. 15

LIETUVA

Mielas Klebone!
Kaip girdėjome likote vienišas lietu
viškoj parapijoj. Sveikiname ir linkime
geros kloties. Nors ir daug, daug darbo
Jums atiteko, bet Jus jau pripratęs
daug dirbti. Mes linkime Jums gero
pasisekimo ir sveikatos.

Rymantė siunčia Jums Čeki už
“Musų Lietuvą”. Tai vienintelė musą
paguoda. Dėkojame ir linkime, kad ji
niekados nedingtą. Tai musą visas lie
tuviškas gyvenimas. Sutinome ne tik
kas dedasi musą kolonijoje, bet ir my
limoj tėvyjėj Lietuvoj. Nuoširdžiausias
ačiū!
Jei kada važiuosite į Guarują būti
nai užsukite pas mus. Būsime netik
nepamirštos, bet ir labai dėkingos.
Viso geriausio
Stasė Steponaitienė
Guarujá 02.03.97

MŪSŲ MIRUSIEJI
MARIJONA, KRUTULYJE AL1NAUSKIENÉ, po ilgos ligos mirė ko
vo 12d. Jardim Ivá ligoninėj. Savaite
prieš, velionė buvo atšventusi 90-ta.
gimtadieni. Marijona buvo žinoma
kaip Monika, gimusi Alytuje. Brazi
lijon su šeima 1927 m., pradžioj gy
veno Mokoj, vėliau persikėlė gyventi i
Vila Alpina. Ištekėjo uz Juozo Alinau
sko ir išaugino tris vaikus: sunu Juo
zą, dukras Olga ir Ona.
Velionė buvo giliai tikinti mo
teris, priklausė moterų maldos apaš
talavimui ir niekad neapleido mišių,
ligos metu ja dažnai lankė seselė Ima
culada, keletą kartu buvo kun.P.Ru
kšys.
Monika buvo pašarvota V.
Alpinos kapiniu šermeninėj ir palai
dota Ceramikos kapinėse. Laidojimo
apeigas atliko kun.P.Rukšys.
Liūdesy liko sūnūs Juozas,
dukros Olga ir Ana, žentas Dorival,
keturi anūkai , keturi proanukai u
kiti giminės. 7-os dienos mišios bus
kovo 20d. ketvirtadieni, 19:30 \al
N.Sra.do Carmo bažnyčioje -V.AIpi
noj, kurioje ji visada dalivavo, gaila
ten nėra kunigo, tai kun.P.Rukšys
mielai sutiko atlaikyti mišias, pagal
šeimos prašymą.
LEIA UM I IVRO POR MOKA
UM JORNAL EM Ml IA HORA

DINAMICA
Leitura E Memória

CIRURGIÃ DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63-8349
VILA ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
CRIANÇAS E ADULTOS
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GRÁTIS
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RESERVAS E INFORMAÇÕES

(011): 296-7700
FAX(Oll): 296-8148
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MIRTIS NEPANAIKINA TROŠKIMO GYVENTI
Mieli Broliai, Sesės,
Antrasis Vatikano
susirinkimas, aptardamas žmo
gaus troškimą gyventi amžinai
rašo: “Visi technikos laimėjimai,
nors ir labai naudinai. nonaiėaia
nuraminti žmogaus baiminimąsi;
biologinis gyvenimo prailginimas
negali patenkinti troškimo gy
venti po mirties, neišpiėšiamai
įdiegto jo širdyje”. (Pastoracinė
Konstitucija).
Kaip pilnas ir prasmingas
bebūtų mūsiį gyvenimas, kaip
sąžiningai rupintumėms savo
šeimos ir tautos gerbūviu, kaip
dideliu kulturiniu ar ekonominiu
įnašu praturtintumėm žmoniją,
mūsų džiaugsmas nebūtų pilnas,
nei laimė tobula, jei prieš akis
stovėtų mus sunaikinanti grasi
nanti mirtis.
Netikintiems į amžinybę,
pagal ateistą filosofą J.P.Sartre,
mirtis “principiškai atima gyve
nimui bet kokią
prasmę.” |
(L.E.p.261)
Velykų šventė mums, ti
kintiems krikščionims, yra tokia
džiugi ir brangi, nes joje prisime
name ne vien istorini Kristaus
prisikėlimą, bet ir jo iškilmingą
užtikrinimą, kad mirtis yra tik
perėjimas iš laiko į amžinybę:
“Aš esu prisikėlimas ir gyveni
mas. Kas tiki mane,- nors ir nu
mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas,
kuris gyvena ir tiki mane, nera
gaus mirties per amžiusf.....). Aš
ji prikelsiu paskutiniąją dieną”.(Jn.11,25-26;6,54)
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Skirtinguose luomuose ir
profesijose atliekame savo gyve
nimo misiją pasaulyje. Musų gy
venimas, kaip ir Kristaus, yra at
žymėtas kančia ir apsivylimais.
Tačiau vargai ir kančios bei neiš
vengiamai artėjantis laikinas sielos^atsiskyrimas nuo kūno, mūsų
nežlugdp, priešingai, mus dvasi
niai brandina ir viltingai ruošią
amžinos laimės po miltiniam gy
venimui.
Paslaptingame Dievo pla- ne, teigia šv. Raštas, “mes savo
kančiomis papildome tai, ko trū
ko Kristaus asmeninėje kančioje
dėl Bažnyčios. ”(pig. Kol. 1, 24)
Kančia, ypač moralinis
blogis, visuomet liks nesupran
tama paslaptimi. Laisvės kovo
tojas Petras Paulaitis, 35 metus
praleidęs sovietų lageriuose, ra
šo: “Tik Dievui vienam yra žino
mas kančios reikale kelias, kurį

Nei vienas nesame tobu
las - be įdų ir be nuodėmės. Visi
esame reikalingi to Kristaus mi
nimo apvalymo, kad musų gyve
nime galėtų pilniau reikštis krikš
čioniška meile.
Kiekviena musų nuodėmė,
J kaip ir Pirmųjų
‘ Tėvų, neša su saJ| vimi bausmę. Išganymoi esmė
gludi čia, kaip Kristus šių
šie baus
mę prisiėmė ant savęs ir savo
mirtimi, vartojant šv. Rašto išsi
reiškimą, mūsų mirties sprendi
mų prikalė prie kryžiaus, o savo
prisikėlimu visiems atvėrė vartus
į amžiną gyvenimą.
“Kristus prisikėlė, savo
mirtimi sunaikino mūsų mirtį ir
mus gausiai apdovanojo gyve
nimu, kad tapę sūnūs Sunuje,
Dvasioje šaukiame Abba-Tėve”
(II Vatikano Bažnyčia dabarti
niame pasaulyje, p.189).
Velykų šventės turinį gra
žiai išreiškia mūsų velykinė gies
mė:
“Linksma diena mums nušvito ,
visi troskom džiaugsmo šito,
kėlės Kristus, mirtis krito,
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
Geluonį
mirties
išrovė,
Nuodėmes mūsų
nuplovė,
Pragaro vartus išgriovė. Aleliuja”
Kristaus, verkusio dėl sa
vo tautos likimo, mirtis ir prisikė
limas yra mums asmeniškai, mū
sų tautai oei
bei visai žmonija
žmonijai pa. ■ .... ....
BHl%'guodos, stiprybės ir viltingo,
SB * i jimo į tiesos ir gėrio pergalę
pergalę šal
tinis bei laimingos amžinybės užtikrinimas.
Džiugių ir viltingų šv.
Velykų linkiu jums visiems, mieli
Broliai, Sesės Kristuje.
Vysk. Paulius A. Baltakis OFM
V. GARBUKAS, OFM
Bethlehem

ALELIUJA!
Jis leidžia ir teikia jėgų juo eiti”(G.D.G. p. 34).
_
Kristus, mūsų gyvybinius
ryšius su juo ir išganomąją misi
ją nusakęs palyginimu apie vyn
medį ir šakeles, sykiu paaiškina
ir kančios priežastį bei prasmę:
“Mano Tėvas - vynininkas, kiek
vieną vaisingą šakelę apvalo,
kad jis duotų dar daugiau vaisių.”(Jn.15,1-2)
Kiekvienas apgenėjimas
yra skauskmingas, bet reikalin
gas ir būtinas.

Aleliuja \'di žvakės,
Jų liepsnų ės dėl to plakės,
Kad sujauė'ntų tų. širdį,
Kurie džiaugsmo nebegirdi.
Džiaugsmą gaunam iš Jo veido,
Kurs pražūt, nebeleido:
Magdalenai, jprarn latrui —
Netgi apaštalu Petrui!

Gi mes. eiliniai sekėjai,
Ar paklusim Atpir.ėjui?
Kaltes į meilę išma ",e, —
Gausim amžiną svei'dnę.
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MUSŲ ŽINIOS
ŠVENTE LITUANIKOJ
praeitą sekmadienį, kovo 9 d.
Lituanikoj buvo didelė šventė,
tai buvo Kovo 11 dienos Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo šventė ir poilsio namų paš
ventinimo iškilmės.
V. Zelinos lietuvių kolonija
įstengė pripildyti tris autobusus
ir būtų pripildžiusi dar ketvirtą,
bet pabijojo, kad Lituanikoj ne
bus vietos tiek žmonių sutal
pinti. Žmonių visgi nestigo, nes
dar nuvyko apie 30 automobilių.
Buvo problemų su pietum, nes
kai paprastai daug kas iš anks
to jų neužsisako, tai paskui bu
na visokių nemalonumų.
Keliaujant turėjome dar vie
ną staigmeną: du autobusai su
gedo, tai keliauninkai atvyko Lituanikon gana pavėlavę.
Mišios, kurias koncelebravo
kun. Juozas Šeškevičius ir kun.
Petras Rukšys, prasidėjo 11 vai.
Kun. J. Šeškevičius pamoksle
trumpai pakalbėjo apie Nepri
klausomybės atstatymą ir miru
sius prie televizijos bokšto sau
sio 13 dieną. Kun. P. Rukšys
prisiminė kun. Juozo jubiliejų ir
Jo nuveiktus darbus, palinkėjo
visų dalyvių vardu sekmingaiį
dirbti su lietuviais, seneliais ir|®
susilaukti visų įvertinimo bei
paramos.
Po mišių buvo trijų kaspinų
atrišimas prie poilsio namų įėji
mo. Pirmą kaspiną atrišo pir-Į
moji poilsio namų gyventoja Ve
ra Petrokienė ir didelis kun
Juozo rėmėjas Gastão Fraguas.
Kitą kaspiną atrišo namų pla-j
nuotojas Norbertas Mecelis ir
kasininkas Vincas Banys. Tre-!
cią kaspiną atrišo BLB-nės
pirm. Vera Tatarunienė ir lietu
vių parapijos klebonas kun.
Petras Rukšys. Kun. Rukšys
taip pat pašventino poilsio
namus, o kun. Juozas pašlakstė e
švęstu vandeniu.

Pietus pradėjo patarnauti
apie pirmą valandą. Tai buvo ti
piški lietuviški pietus su košeliena, kugeliu, agurkais, kopūs
tais ir kt. Nors ir buvo daug
žmonių, bet valgio visiems užte
ko, visi valgė, ir pakartojo.
Preiš vykstant namo svečiai
dar buvo pavaišinti kavute ir py
ragaičiais. Kelionė į namus už
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truko 2 valandas ir visi grižo na
mo sveiki ir laimingi
Diena buvo graži ir. nors da
bar kiekvieną popietę lija, Die
vas mus apsaugojo nuo lietaus,
taip kad visi galėjo pasinaudoti
gražia gamta. Didelis ačiū kun
Juozui ir visiems talkininkamskėms už gražiąšventę. Laukia
me kitos panašios progos.

Poilsio namo pašventinimas
Vera Petrokienė ir Gastào Fraguas atriša
s
t atriša Norbertas Metelis ir Vincas Banyi
® trecia Vera Tatarunienė ir kun. Petras Rukšys
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Sveikiname

Jau trečią kartą mus lanko
Mielą ir nenuilstama w
S
garsus muzikas, birbynininkas
kun. juozą Šeškevičių
<
Antanas SMOLSKUS, šį karta
vardiniu proga.
S
lydimas akordionistų Eduardo
Linkime, kad šv. Juozapas Ji nuolat glo>
GABNIO ir Genadijaus SAUKObotu,o Dievas duotu geros sveikatos ir
VO.
gausios palaimos ryžtingai tęsti pradeSvečiai iš Urugvajaus ai
tuosius labdaros ir artimo meilės darbus
vyko vasario 25 d. ir buvo sutikt
savo tautiečiams.
Jono Valavičiaus, kuris juos prie
Lietuviu, koloniją ir parapijiečiai
mė į savo namus. Musų koncertįstams nebuvo laiko nuobo
džiauti: pirmiausia juos nuvežė L delį spalvoti plakatai, bet tas ne
patraukė vietinių žiūrovų. Tačiau,
savo ūki, o paskui prie jūros.
Kovo 1 d. ,šeštadienį, va jeigu kiekvienas iš mūsų koloni
Kovo 27 diena sueina 4 me
kare, Lietuviu Sąjunga Brazilijoj jos lietuvių būtų pasikvietęs bent
vieną kaimyną, tai salėje jau būtų tai nuo t VINCENTO PUPINIO
surengė VAKARONE svečiams
S.J. mirties, o kovo 30 d. jau
buvę dvigubai daugiau žiūrovų.
pagerbti ir savo narius pralinks
Mums susidaro dilema: ar bus 39 metai kai mus apleido t.
minti. Svečius pasveikino Sąjun
mes galėsime ateityje kviesti kokį Antanas Ausenka OSB. Mišios
gos pirm. Algimantas Saldys.
Koncertistai išpildė dalį savo re meninį vienetą ir garantuoti jam
už šiuos mirusius tėvus bus
pertuaro, kuri turėjo pristatyti se tinkamą ir skaitlingą publiką. Vila
Zelinoj retai kada turime koki kul atlaikytos Velykų Rytą po Pri
kančią dieną Vila Zelinoj. Po to
buvo pasivaišinta užkandžiais ir tūrinį parengimą, o kai kas nors sikėlimo procesijos.
būna, tai tik lietuvių vienetų pri
alumi. Svečiai turėjo progos susi
sistatymas Manau, kad mes galė
pažinti su sajungiečiais ir su jais
tume sudominti taip pat brazilus
pabendrauti.
Sekmadienį, kovo 2 d. sve su mūsų kultūriniais parengimais
čiai dalyvavo šv. Kazimiero šven ir pasirodymais.
tės mišiose ir paskui ėjo į seselių
salą koncertui. Instrumentistų
koncertas buvo gražus šv. Ka
zimiero šventės apvainikavimas.
Koncertas buvo aukšto
meninio lygio. Buvo išpildyta
daug klasinių kurinių, o taip pat
ir lietuvių liaudies melodijų. Visi
trys koncertistai yra Vilniaus uni
versiteto muzikos profesoriai ir
laureatai laimėje daug tarptau
tiniu konkursu.
’
TANAS AUSENKA OSB
Mūsų kolonija šį kartą ne- VILNIAUS TKIO
pripildė seselių salės. Buvo iš S.Paule koncertavusiu meni
spausdinti ir visur iškabinėti di- ninku įgrota muzikos juoste-
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- GRAŽI LIETUVA
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le(kaséte) su visom koncerte
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti
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PASIŪLYMAS - PRIMINIMAS

Organizatoriams12a ESCURSÃO
VILNIUS 97 norėčiau pasiūlyti
neužmiršti įtraukti programon ir
GEOGRAFINI EUROPOS CENT
RĄ su EUROPOS PARKU. Ypač
pastarasis - tai unikalumas. Nesi
gailėkite ji aplankyti!
(Pr. Gavėnas)

P. VINCENTAS PUPINIS S.J.
1920

1993
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MŪSŲ ŽINIOS
VELYKŲ ŠVENČIU
PAMALDŲ TVARKA
- Kovo 23 d.- VERBŲ SEKMA
DIENIS: 11 vai. Verbų šventini
mas, procesija ir mišios kaip
kiekvieną sekmadienį.
Atsineškite savo Verbas.
- Kovo 27 d.- DIDYSIS KETVIRTA
DIENIS: 19 vai. Paskutinės Vaka
rienės mišios.
Kovo 28 d.; DIDYSIS PENKTA
DIENIS: 15 vai. Kristaus kančios
paminėjimas, šv. Kryžiaus pagar
binimas ir komunija. Apeigos bus
tik portugališkai.
„ v
Kovo 29 d.- DIDYSIS SESTADIENIS: 19 vai. Velykų vigilijos
apeigos ir mišios.
Kovo 30 d.- VELYKŲ RYTAS:
6 vai. Prisikėlimo procesija ir
mišios.
11 vai. mišių NEBUS.
Kviečiame kiek galint daugiau
lietuvių, kad ir toliau gyvenančių,
dalyvauti lietuviškose Velykų
apeigose, ypač Velykų rytą.
PALAIKYKIME MUSU RELIGINES
IR TAUTINES TRADICIJAS.

APRENDA A CANTAR

EM
LITUANO
COM A FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra

r

Šio “ML”numerio B
GARBĖS LEIDEJAS1^^
POVILAS PIPIRAS

minėdamas žmonos ONOS SADAUSKAITĖS PIPIRIENĖS
penktąsias mirties metinesfsausio 6 d.)
Širdingai dėkojame mielam MŪSŲ LIETUVOS skaitytojui
už paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename a. a. Ona
prieš penkeris metus iškeliavusią į Tėvo namus.
ÊOF,
Redakcija ir administracija «

NAUJI PERTVARKYMAI
ŠV.JUOZAPO PARAPIJOJ.
Greit pradės veikti nauja
parapijos raštinė vietoje, kur
anksčiau buvo šermeninė (velorio). įėjimas bus per bažnyčios
prieangi. Raštinės darbo valan
dos nuo pirmadienio iki penkta
dienio 8 - 12 ir nuo 13:30 iki 17
vai. Šeštadieniais nuo 8 iki 11
vai.
Kun. Petras Rukšys pri
ims tautiečius klebonijoj bet
kurią valandą išskyrus antra
dienį (jo laisva diena). Laisvą
dieną kunigas lankys tautiečius
gyvenančius tolimesnėse vieto
vėse. Jei kas norėtu kalbėti su
kun. P. Rukšiu (užsiprašyti mi
šias, užsimokėti prenumeratą ir
pan.), geriau paskambinti iš an
ksto ir sutarti valandą.
Kun. P. Rukšys laiko mišias
kiekvieną dieną 7 vai. ryto.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS
Po ilgų vasaros atostogų
LUCIJA JODELYTÉ BUTRIMAVICIENÉ vėl pradės lietuvių kal
bos pamokas, kurios vyks kiek
vieną antradienį 19:30 vai. Jau
nimo namuose. Pamokose gali
VISI dalyvauti.
5.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE

Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(FITA + CORREIO= R$ 5,00)

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo - SP
Fone: 522-4224 e 247-0871
FAX: 523 7441

SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Kitais metais buvome pratę at
švęsti Lietuvos globėjo šventę Jo
vardo parapijoje, Mokoj. Šiemet
mėginome kiek galint iškilmin
giau pagerbti šv. Kazimierą šv
Juozapo parapijoj, V Zelinoj.
Šv. Kazimieras yra Lietuvos
jaunimo globėjas, tai ir skautai,
pilnu savo sąstatu, dalyvavo
šventėje. Skautai įnešė į bažnyčią
Brazilijos, Lietuvos ir Palangos
vietininkijos skautų vėliavą. Kun
Petras Rukšys procesijoj neše
šv. Kazimiero relikviją.
Mišias, su šv. Kazimiero gies
mėm, giedojo šv. Juozapo bend
ruomenės choras. Pamokslas bu
vo gan ilgas ir ne visiems supra
ntamas, dėl to gal daugiausia nu
kentėjo jaunimas.
Mišiose dalyvavo iš Lietuvos
atvykę muzikai, instrumentistai
Antanas Smolskus, Eduardas
Gabnys ir Genadijus Saukovas.
Buvo taip pat nemažai žmonių iš
tolimesnių S. Paulo apylinkių.
Per mišias buvo prisiminti gy
vi ir mirusieji Kazimierai.
X
Sv. Kazimiero šventė šiemet
gražiai praėjo. Tikimės, kad se
kančiais metais bus dar gražesnė
ir, kad bus dar daugiau lietuvių
maldininkų.

f
j
į
į
i

■
,

7

'

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.

Ksevera PETROKAS
R$. 20,00
Stasė STEPONAITIS
“ 25.00
Albina MAKAREVICH IT
Silva
30.00
Silvana de MESQUITA
•* 30.00
Algirdas ŠUKYS
••50,00
Vito Algirdas ŠUKYS
“ 50.00
Danutė Šukys SATKUNAS “ 50,00
Eduardo PAŽĖRA
“60.00
Hercules CELIŠAUSKAS
“ 100,00
Antanas ZA LUBAS
*‘20,00
Elena MONSTAVIČIUS
** 40,00
Aušra ŠIMKEVIČIUS
“ 150,00
Jonas MASYS
“25,00
Stasė KIZELIS
** 50.00
Julius MEKŠĖNAS
“20,00
Ana BareišisvJOČYS
“15,00
Aldona KLIŠYS
“ 20,00
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ENCARTE EM LINGUA PORTUGUESA DO JORNAL MUSŲ LIETUVA.
MARÇO - 1997.
ANO I
N° 04

Neste número do nosso jornal falaremos um pouco mais sobre a origem da Língua Lituana, da festa
da Independência da Lituânia, dos eventos passados e futuros , sem esquecer porém, da
importante
festa cristã que é a PASCOA, também comemorada na Lituânia, assim como no Brasil. Esperamos poder
continuar com o apoio nos dado, e retribuí-lo da melhor maneira possível.
r

italiano, o francês, etc.)
derivados do latim vulgar, do
latim popular; o alemão e seu
priminho o inglês; o russo, o
polonês, o tcheco; e acreditem,
as línguas faladas em boa parte
da índia o hindustani, bengali,
etc.; assim como o persa; e
muitos outros.
Olhando um grupo de
línguas assim tão diversificado
fica difícil acreditar que elas
são aparentadas, não é? Mas,
elas
possuem
muitas
semelhanças
em
graus
diversos. Algumas são mais
próximas, enquanto outras
mais
distantes,
e
são
comparadas
por
seu
vocabulário,
formas
de
conjugação verbal, maneira de
pronunciar e por outros tantos
elementos que as assemelham
entre si.
E como isso acontece?
Como é que elas são parecidas
e como elas se diferem?
Esta é uma questão que
continuaremos no próximo
número.
r

LITU ANO:
UMA LÍNGUA INDOEUROPÉIA

O
idioma
lituano
pertence à família das línguas
indo-européias,mais
especificamente
ao
ramo
báltico. Bom, e daí? O que
isso quer dizer?
Esta é uma questão
complicadinha,
mas
basicamente
refere-se
a
divisão que os estudiosos
fizeram
para
as
aproximadamente
3000
línguas que existem no mundo.
Há um grupo que
abrange a maioria das línguas
faladas na Europa e em parte
da Asia, este é o indo-europeu.
Nesta família de línguas são
muitas, e bem conhecidas: o
nosso português e seus
parentes (o espanhol, o
r

} CONGRESSO

IX CONGRESSO
MUNDIAL DA
JUVENTUDE LITUANA

Entre os dias 17 e 27 de
julho acontecerá nos Estados
Unidos o IX Congresso •
Mundial da Juventude Lituana.
Washington, Nova York e
Boston sediarão este evento,
onde
participam
jovens
lituanos de todo o mundo afim
de discutirem suas atividades,
problemas e fortalecerem os
seus vínculos e relações.
Podem
participar
deste
congresso todos os jovens
descendentes de lituanos entre
16 e 35 anos. Maiores
informações com Alexandre
Indriūnas Fone 274-0114.
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AULAS DE INGLêS
Continuamos
a *•
cadastrar alunos para nossas
aulas de inglês. Para podermos
dividir os horários e as turmas
precisamos que os interessados
preencham uma ficha com
nome,
idade,
endereço,
telefone,
informando-nos
também se estuda ou já
estudou inglês (se sim, em
qual escola) e qual seu horário
disponível (dia e hora).
Enviem-na para Rua campos
novos, 318- Vila Zelina CEP
03145-020, ou entrem em
contato
conosco
pelos
telefones:
274
0114
(Alexandre) ou 277 4855
(Silvia).

NEMUNAS
O Grupo de Danças
Folclóricas Lituanas Nemunas,
participou
com
grande
empolgação e emoção da
comemoração do Dia da
Independência da Lituânia,
Dia 16 de Fevereiro, que este
ano caiu nó terceiro domingo
do mês passado.
Foi uma festa muito
bonita, que além da missa,
realizada na Igreja de São
José, também contou com as
performances
do
Coral
Lituano de São Paulo, do
Grupo de Escoteiros Palanga
da Vila Zelina e-dò; Grupo de
Dãnças Folclóricáé .Lituanas
Nètnunàs, que se apresentaram
nó anfíteâtfb dó Colégio São
MJguéLArçanjo.
uxHNo dia 09 de Março foi
inaugurada a Casa de Repouso
narÉitúâhika - Atibaia. Houve
i A*

£

uma missa na Capela da
Lituanika, depois da qual o
Nemunas
apresentou alguns
números de dança, em seguida
foi
servido
o
almoço,
organizado pelo Padre José,
que também aproveitou a data
para se despedir, pois ele está
se aposentando de suas
funções na casa paroquial da
Igreja de São José, e deverá
trabalhar
na orgaização e
administração da Casa de
Repouso. Foi um dia de muito
sol, encontros e bate-papo.
O Grupo de Danças
Folclóricas Lituanas Nemunas
agradece o apoio e os elogios
recebidos em ambas as
apresentações, avisa qüe seus
ensaios são realizados nas
tardes de domingo, e convida a
todos que quizerem assistir,
participar, ou contatar o Grupo
pára
algum
evento,
a
comparecerem
às
nossas
reuniões.
Para
maiores
informações quanto a horário e
local, entrar em contato com
Silvia Tūbelis (tel. 277 4855),
ou Sandra Mikalauskas (tel.
6914 3969). Esperamos o seu
contato.

A Páscoa na Lituânia é
comemorada como uma festa
religiosa, e de um modo muito
parecido com o nosso aqui no
Brasil.
Além dos saborosos
ovos de chocolate, na Lituânia
é costume cozinhar ovos de
galinha, e depois pintá-los com
motivos lituanos, então no
Domingo de Páscoa, cada um
dos membros da família pega
um ovo e com ele bate nos
ovos dos demais, até que

somente um ovo fique com a
casca inteira, e o dono deste
ovo terá sorte.

AGENDA
Dias 15 e.22 de Março
os escoteiros do Grupo
Palanga estarão dando um
curso de pintura em ovos
(margučiai), que se realizará
na Paróquia de São José, às
9:30 horas. No dia 15 o curso
será direcionado aos adultos,
que precisarão dos seguintes
materiais:
© alguns ovos bem cozidos;
• 3 ou 4 alfinetes de metal;
@ 1 tampa de metal (tipo a de
requeijão);
® 1 lápis preto comum;
® 1 vela;
• 1 colher de sopa velha.

Já no dia 22, o curso
será direcionado às crianças,
que deverão estar, com os
seguintes materiais:
• alguns ovos bem cozidos;
• canetinhas coloridas;
• aquarelas.
Para maiores informa
-ções, entrar em contato com
Janete, pelo telefone 273 9637.

EQUIPE TÉCNICA
Telefone/fax: (011) 2774855
Alexandre Indriūnas
Daniele Werner
Fábio Umaras
Sílvia Tūbelis
Sílvio Dulinsky

