
Du tūkstančiai metų krikščionybei^ 
Artėja jubiliejiniai krikščio
nybės metai. Juos pasitikti 
bei švęsti Roma kviečia ne 
tiktai katalikus, ne tiktai 
krikščioniškas Bendrijas, 
bet ir žydus, ir mahometo
nus. Tai istorinis slenkstis, 
reikšmingas visam pasauliui 
ir visiem jo gyventojam.

Vis svarbesnę vietą Katali
kų Bendrijos gyvenime užima pa
sirengimas prasmingai perženg
ti trečiojo krikščionybės tūks
tantmečio slenkstį. Žodis “jubi
liejus” yra kilęs iš hebraiško žo
džio “jobel”, reiškiančio ragą, 
kurio garsas skelbdavo malonės
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metų pradžią. Tokie jubiliejiniai JATIBAIA-JARINÚ: šio kelio 64-tame kilometre yra tokia iškaba, kuri pa-
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Dievo malones metai žydų tau
toje būdavo švenčiami kas 50 
metų. Kas 7 metai būdavo šven
čiami vadinamieji “šabo” metai. 
Septynis kart atšventus “šabo” 
metus, t.y. po 49 metų, penkias
dešimtieji metai būdavo minimi 
kaip jubiliejiniai, Dievo gailes
tingumo ir malonės metai.

Tais metais žydai netgi ne
dirbdavo žemės, nes buvo tiki
ma, jog žemė taip pat yra Dievo 
kūrinys, reikalingas poilsio. Ju
biliejiniais metais būdavo dova
nojamos skolos, išlaisvinami ver-_ 
gai ir pan.: žodžiu, viskas buvo 
daroma Dievo garbei, norint 
pabrėžti, jog Dievas yra žmo
gaus Viešpats, ir joks žmogus 
negali laikyti savo nuosavybe ki
to žmogaus.

Kaip žinome iš istorijos, 
ypač vėlesniais laikais, žydų tau
ta menkai tesilaikė jubiliejinių 
metų tradicijų bei nuostatų. Vi
duramžiais jubiliejinius metus 
atgaivino K. Bendrija. Popiežius

traukia pravažiuojančių, ypač lietuvių dėmesį. Daigiaii 6-tame puslapyje.

Celestinas V pirmasis pradėjo 
gaivinti jubiliejinių metų tradi
ciją, atleidimo bei atlaidumo są
vokas siedamas su jubiliejumi. 
Dievas Tėvas visuomet pasiruo
šęs atleisti, vėl priimti savo glo- 
bon, ir tas ypatingas Dievo san
tykis su žmogumi buvo ypač iš
ryškintas jubiliejaus kontekste.

Popiežius Bonifacas VIII, 
tikinčiųjų prašomas paskelbti at
leidimo, malonės ir Dievo gai
lestingumo metus, pašvęstus Die
vui, 1300 m. vasario mėnesį pa
skelbė pirmąjį krikščioniškąjį ju
biliejų. Pradžioje Šventieji me
tai buvo švenčiami kas 100 me
tų, vėliau, kaip Senajame Įstaty
me, juos imta minėti kas 50 me
tų, o mus pasiekė tradicija Šven
tuosius metus minėti kas 25 
metai. Tai vadinamieji eiliniai 
Šventieji metai. O ypatingieji 
Šventieji metai švenčiami mi
nint Jėzaus Krįstaus~mirtį ant 
Kryžiaus, pagal tradiciją, pradė-

tą 33-aisiais jo gyvenimo metais. 
Paskutinį kartą tokie Šventieji 
metai buvo paminėti regiais
iais, kaip Atpirkimo metai.

Dabartinis popiežius J onas- , 
Paulius II jau pačioje savo pon
tifikato pradžioje įžvelgė artė
jančiame jubiliejuje nepakarto
jamą progą grįžti prie tikėjimo 
versmių, atgaivinti mūsų tikėji
mą, sutvirtinti viltį, pagilinti ir 
išryškinti artimo meilę. 2000-ieji 
metai nuo Kristaus gimimo, kai 
atversime pirmąjį naujojo tūks
tantmečio puslapį, pagal popie
žiaus mintį, išreikštą apaštali
niame laiške “Tertio Millennio 
Adveniente”, turi būti akivaiz
džiausias naujo tikinčiųjų pava
sario pasireiškimas.

Visa Dievo tauta turi jausti 
atsakomybę už pasirengimą ju
biliejui. Pirmiausia ant vyskupų 
pečių gula atsakomybė už sielo
vadą vietinėse bendruomenėse 
Visi sielovadoje besidarbuojan-
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Dievą. Hebraizmo išpažinėjau 
popiežiaus žodžiais tariantį yra 
mūsų vyresnieji broliai. Juk 
krikščioniškasis tikėjimas yra gi
liai įleidęs šaknis į Senąjį Testa
mentą - galima sakyti yra jo tę
sinys, jo atbaigimas. Tad netei
singa būtų palikti nuošalyje, 
mūsų tikėjimo pirmtakus.

Islamas taip pat susijęs su 
sa tai turėtų lemti jubiliejinių mūsų tikėjimo ištakomis. Ma- 
metų užmojų sėkmę. ’ ........... ’

Iki šiol Šventieji metai, dau
giau ar mažiau, būdavo švenčia
mi katalikiškoje aplinkoje. Po
piežius Jonas-Paulius II 2000- 
iesiems jubiliejiniams metams 
nori suteikti visuotinį charakte
rį, pirmiausia pažymėdamas 
ekumeninį jubiliejaus pobūdį. 
Jau apaštalas Paulius laiške ko- 
rintiečiams rašė: "... vienas krikš
tas, viena Bažnyčia, vienas tikė
jimas, vienas Tėvas, viena Dva
sia”. Kaip tik todėl ateinantis 
jubiliejus neturi palikti nuošaly- jinių metų figūra yra Jėzus Kris- 
je nė vienos krikščioniškos Ben- tus, o su juo susiję ne tik krikš- 
drijos. Dar šiemet Centrinio pa
sirengimo didžiajam 2000-ųjų 
metų jubiliejui komiteto inicia
tyva įvyks studijų diena apie 
atlaidus ir ekumenizmą, į kurią 
yra pakviesti ir kitų krikščioniš
kų Bendrijų atstovai. O visų 
krikščionių susitikimas jubilieji
nių metų proga turėtų įvykti 
2000-aisiais metais Šventojoje 
žemėje., 1; .. /.j. j

Šventasis Tėvas kviečia Švęsti 
jubiliejinius metus nė tik'krikš
čionis, bet ir musulmonus, ir žy- 
jįus,- visus, išpažįstančius vieną

tys, o ypač kunigai, turėtų būti 
atnaujinto apaštališko uolumo 
nešėjai.

Didžiulis vaidmuo rengian
tis jubiliejui tenka ir pasaulie
čiams - ne tik vyrams, bet ir 
moterims. Šventasis Tėvas ypa
tingai pabrėžia būtinybę sudary
ti galimybes sielovadinėje veik
loje pasireikšti ir moterims. Vi-

Rua Inácio 671 - Vila Zeiina 
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL 
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS______
Redige Equipe Editorial -Fones: 63.59,75 

274-188.86

hometas, kalbėdamas apie Die
vą, savo pasekėjams aiškino apie 
Torąh - Įstatymo knygą ir apie 
Jėzų Kristų, apie jo stebuklingą 
gimimą, kurio nepripažįsta net 
kai kurios protestantiškos Ben
drijos. Korane Jėzus Kristus yra 
iškili figūra. Ten randame para
šyta, kad Jėzus yra “Dievo Dva
sia”. Taigi ne paprastas prana
šas, bet didis pranašas. Todėl ir 
musulmonai tam tikra prasme 
yra šio didžio įvykio tiesioginiai 
dalyviai: juk pagrindinė jubilie- 

čionys, bet ir žydai, ir islamo iš-
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pažinėjai. Belieka pridurti, jog 
centrinis rengėjų didžiajam 2000- 
ųjų metų jubiliejui komitetas 
jau užmezgė ryšius su hebrąiz 

,mo ir islamo religiniais autori
tetais, o tarpreliginis visų trijų 
didžiųjų monoteistinių religijų 
atstovų susitikimas planuoja
mas 1999 m. ant Sinajaus kalno.

Tiesioginį pasirengimą di
džiajam jubiliejui K. Bendrija 
pradėjo 1996 m. lapkričio 30 d., 
pirmojo Advento sekmadienio 
išvakarėse.

Popiežius Jonas-Paulius II 
Šv. Petro bazilikoje iškilmingų 
mišparų metu, savo paties su
kurta malda pradėjo tiesioginį 
trejų metų pasiruošimo jubilie
jui laikotarpį, o taip pat ir pir
muosius metus, skirtus Jėzaus 
Kristaus asmeniui.

“Viešpatie Jėzau, laiko pil
natve ir istorijos Viešpatie, pa
renk mūsų protus su tikėjimu 
švęsti didįjį dutūkstantųjų metų 
jubiliejų, kad tai būtų malonės 
ir gailestingumo metai. Suteik 
mums tyrą ir paprastą širdį, kad 
mes su neblėstančia nuostaba 
galėtume mąstyti įsikūnijimo 
paslaptį, kai Tu, Dievo Sūnau, 
Mergelės įsčiose, Dvasios šven
tovėje, tapai mūsų broliu”. 
(Paruošė Vatikano radijo darbuotojai)

VIDEOO 
LIETUVA

LIETUVIŠKOS 
VAIZDAJUOSTĖS:

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI 
“MŪSŲ LIETUVOS" REDAKCIJOJ

Rua Inacio,671 - V. Zellna
Tel: 63.59.75
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MUSU GRETOS RETĖJA
Kažkas prasitarė: “Ji buvo kaip 
angelas; ir užmigo kaip angelas.,.”

ČESLAVA VALAVIČIŪTE“ 
gimė 1920m. Zarasų aps. Dusetų 
valse., gražiausioje vietovėje mūsų 
tėvynes Lietuvos. 1939m. Panevėžy
je baigė Mergaičių Gimnaziją, - ten 
siekia mano prisiminimai, nes Cesė 
skyrėsi savo šviesiomis garbanomis, 
mėlynomis akimis atspindyje jau
nystės smalsumo ir džiaugsmo. Su
tikdavau ją gimnazijos koridoriuje 
pertraukos metu visada draugių 
būrelyje. Ji pasižymėjo kaip sporti
ninkė. Menu, - vienose rungtynėse 
lengvo sporto estafetiniame bėgime 
Česė visus aplenkė, kai žiūrovai 
skandavo: ”Če-sė! Če-sė! “- ji lai
mingai peršoka finalo liniją, publi
ka pašoksta, ploja, šaukia... o ji šy
psosi iškėlusi įkaitusi veidelį, vi
siems pamoja plona ranka...

Tikiu kad jinai turėjo daug 
gražių momentų! Įstojo į Dotnuvos 
Žemės Akademiją 1941 m. ir 1942m 
ištekėjo už Aleksandro Boguslaus- 
ko. Baigus studijas mokytojavo 
Kuršėnų Žemės Ūkio mokykloje. 
Vėliau persikėlė į Šiaulius. 1944m. 
iš ten išvyko t Austriją. Rusams ar
tėjant visa šeima persikėlė ęKufš- 
teina Tyrolyje, 1947m. išvyko i Bra
ziliją. Valavičių šeima apsigyveno 
Vila Zelinoje. Boguslauskai čia su
silaukė trečios dukrelės. 1953m. su
sitikome S.Paulyje. Man tai buvo

JUOZAS MISIŪNAS 
mirė rugsėjo 5 dieną. Lapkričio 13 
būtų sulaukęs 90 metų. Velionis bu
vo gimęs Panevėžyje 1907 metais.

brangiausia dovana, nes praeitis iš Su tėvais ir broliais Broniu, Albinu

Panevėžio laikų, surišo tamprią 
draugystę.

Savaime aišku, kad išsivieti- 
nus iš savo krašto 1944m. buvo ne
lengva svetur pritapti, bet vien gali
mybė kalbėti savo kalba (lietu
viškai!) mūsų šeimas jungė.

Šiais metais sukako 50 metų 
aukso jubiliejus”gyvenimo Brazili
joje (Valavičiai atvyko . rugpjūčio 
m. Mošinskiai, rugsėjo m. 1d. minė 
pėdas Brazilijos kontinento!)

Čia subrendo miisų vaikai, 
čia jie jau savo šeimas sukūrė. Česė 
išaugino 3 dukras: Silvija vyriau
sioji ištekėjus apdovanojo 3 anū
kais. Namuose buvo kalbama lietu
viškai. Lietuvą lankant iš ten visada 
parsiveždavo savo krašto tautodai
lės kuriais puošė savo namus, ypa
tingai turtinga Lietuvos Dainų dis
koteka! Boguslauskai visada daly
vaudavo lietuviškuose parengimuo
se. p. Aleksandras dalyvavo L.K.B. 
chore, rašė straipsnius mūsų spau
doje. Buvo lietuviškų sekmadienių 
valandėles kūrėjas S.P. radijo ir 
reiškėsi visuomenėje aktyviai ypač 
prel. P. Ragažinsko parapijos jung
tyje, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Brazilijoje steigimo šulas.

Netekome mielos Česlovos, 
bet liko šeima kurį garbingai tesės 
gautą, paveldą mūsų tautai ir žmo
nijos gerovei, Apvaizdos palaimoje!

Halina Mošinskienė

ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOS ŠVE- 
NTORIUS: prie dažomu lietuviško 
kryžiaus Albertas Pavilionis ir Vla
das Zizas su kun. Petru Rukšiu.

ir Vladu atvyko Brazilijon 1930 me
tais ir dirbo Sao Martins fazendoje.

1934 metais vedė Adelę 
Ceplinskaitę ir Rokiškio ir išaugino 
gražią šeimą: sūnų Juozą (miręs) ir 
dukras Bruną, Heleną(mirusi), Eu
geniją, Vandą ir Mildą.

darbininkas mokėjęs daug amatų. 
Dirbo Refinadoroj Paulista, taip 
stalius, motoristas, mechanikas ir 
audėjas.

Žmona Adelė mirė 1974 m. 
liepos 13 dieną.

Velionis buvo pašarvotas Vi
la Alpinos šermeninėj ir palaidotas 
Ceramokos kapinėse. Religines 
apeigas atliko kun. Petras Rukšys.

STASĖ MAKUŠKIENĖ, neat
sigavusi nuo širdies operaci- 
jos, mirė rugsėjo 14 dieną. Kūnas 
buvo sudegintas V. Alpinos krema
toriume.

7-tos dienos mišios bus Vila 
Zelinoj saekmadienį, rugsėjo 21 d

J

FISIOTERAPEUTA
>

Felix Ricardo Andrusaitis 
formado pela USP 

Atendimento Domiciliar fone :273-5438
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MUSŲ ŽINIOS
BAR LIETUVA
Yra sunku atsispirti žin

geidumo pagundai, kai matai 
ką nors labai (domaus kėliau-j 
jąnt keliu, ypač kai pamatai 
ką nors lietuviško.

Kas nori išvengti dide
lio judėjimo ir kelio praplė
timo darbų vykstant Fernão 
Dias keliu, iš Lituanikos gali 
vykti namo per JARINU mie
stą naudojant Edgard Maxi
mo Zamboto kelią. Šio kelio 
64-tame kilometre randasi 
iškaba su užrašu ‘BAR LIE
TUVA’. Išvažiavus iš pagrin
dinio kelio, tuoj randame I 
gražų medinį jpastatą, kuri 
veikia LIETUVIŠKAS RESTO-F 
RANAS. Tai Aleksandro Mak- į 
simaviciaus rankų darbas. g 
Pavadinimas baru tokiai I 
gražiai vietai yra per kuklus,I 
nes Aleksandras ir žmona j 
Birutė lankytojus vaišina nei 
tik kavute, bet galima užsi-i 
sakyti ir gerus pietus ar va-1 
karienę. Čia galima užsisa- j 
kyti ir LIETUVIŠKŲ VALGIŲ! 
paskambinant telefonu 408-1 
32.67. Dėl kainų, tai tikrai I 
nustebsite, o ir valgiu busite! 
patenkinti.

Birutė mums jau pąžįs-1 
tama, nes trumpą laiką buvog 
“Mūsų Lietuvos” sekretorė. • I 
Sveikiname Birutę ir1 
Aleksandrą, kad savo verslui 
pasirinko lietuviška vardą, 
Imkime geros sėkmės ir 
tikimės, kad daug mūsų 
skaitytojų pasinaudos jų 
paslaugomis. Janete

ŠV. JUOZAPO L. R. K. i 
BENDRUOMENĖ

Šv. Juozapo bendruomenės valdy- 
bos susirinkimas įvyko rugsėjo 11 
dieną bendruomenės būstinėje- pa
rapijos klebonijoje. Susirinkime 
dalyvavo kun, Juozas Šeškevičius.
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---------------- LIETUVOS RESPUBLIKOS
■ generalinis konsulatas

SAN PAULYJE
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 

FAX: 523 7441
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STASEI MAKUSKIENEI, 
iškeliavus iš šio pasaulio, 

brolišką užuojautą reiškiame 
anūkams, Palangos vietinin

kuos skautams Anahy, Artūrui, 
Igorui ir Juriui.

Taip pat užjaučiame velionies 
vyrą Stasį,dukteris, susus ir 

kitas gimines.
Palangos vietininkijos 

skautei k'skautės

JARINU: Aleksandras ir Birutė MAKSIMAVIČIAI prie jų statyto ir 
vedamo restorano BAR LIETUVA 

kun. Petras Rukšys, Vytautas Bace
vičius, Adilsonas Puodžiūnas, Vin
cas Banys, Algelina Tatarūnienė, 
Jonas Jodelis ir Lucija J. Butri-
mavičienė.

Buvo svarstyta ir nutarta 
atstatyti sudegusį Beržo 
Gudavičiaus namą, patvirtinti 
parapijos planuojamus bažnyčios 
bei kitų pastatų remontus ir 
reikalauti įvesti skambutį prie 
klebonijos vartelių iš Inacio gatvės.

DIVÓRCIO - INVENTÁRIOS 
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS

AFFONSO ALIONIS 
ADVOGADO

Rua Ingai n“ 34 
ao lado da Igreja Sto. Emidio 
Tel.: 273-9003 - Vila Prudente 
Residência - 273-8024

Nuotr. Janete N. Zizas
Buvo taip pat kalbama apie 

visuotinį narių susirinkimą rugsėjo 
28 dieną ir apie reikalą paruošti 
kandidatų saraša naujos valdybos
rinkimams.
KsssEaamrasE

V-I

UŽSIMOKĖKITE
ML-VOS PRENUMERATĄ PASU 

Išrašykite čeki Petras Rukšvs
V L •>

vardu ir pasiųskite laiške 
paprasu paštu

ADVOCACIA
EM GERAL
Ramiro Camargo Filho 

advogado
CAUSAS: CÍVEIS, 

TRABALISTAS, 
CRIMINAIS, FAMÍLIA 

E OUTRAS 
PÇA. REPÚBLICA LITUANA 

NR. 48, Salas 5, 6, 7 
Fone:272-04.68
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PO TĖVYNĖS DANGUM
(tęsinys iš praeito numerio)

Magdalena Vinksnaitienė
Klaipėdoje ir apskrities 

miesteliuose bei kaimuose vyko Lie
tuvos klojimu teatrų krivūlė. Pasi
rodė net 10 teatrų. Buvo suvaidin
tos 8 komedijos, 1 drama ir viena 
pjesė. Ta proga teatrui nusipelne 
žmonės buvo apdovanoti.”Didžiojo 
Gintaro”ordinais. Už dviejų metų 
bus minima 100-osios metinės pir
mojo lietuviško dramos spektaklio, 
pastatyto Palangoje - Keturakio 
“Amerika pirtyje”.

Skapiškyje (Kupiškio raj.) 
vyko panašus teatrų festivalis, pa
vadintas “Pienių vynas”. Jame da
lyvavo Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Norvegijos ir penki Lietuvos kaimo 
teatrai.

Užsienio lietuviams svarbus 
įvykis - IX P.L.B-nės seimas, šiais 
metais taip pat ivyko Lietuvoje . 
(Pirmasis buvo sušauktas 1958m. 
New Yorke). Kadangi “Musų Lie- 
tuva”duoda platų seimo aprašymą, 
tat man tenka tiktai pridurti, kad 
IX-ame P.L.B.-nės seime Brazilijos 
lietuviams atstovavo pirmininkė 
Vera Tatarūnienė, Jonas Silickas, ir 
Magdalena Vinksnaitienė. Pirmi
ninkė padarė pranešimą apie Brazi
lijos lietuvių veikimą.

Liepos men. 5d. P.L.B.-nės 
valdyba surengė Lietuvos partizanų 
pagerbimą, kuris vyko Vilniaus Pe
dagoginio universiteto rūmuose, da
lyvaujant 160 išlikusių gyvų parti
zanų ir daugumai P.L.B-nės seimo - 
atstovų. Programoje: Lietuvos ir

S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juoste- 
le(kasete) su visoi^i koncerte 
atliktom muzikom,!
Galima gauti ar 'užsisakyti 
Musu Lietuvos redakcijoje. 

partizanų vėliavų pagerbimas, pra
kalbos, dainos, poezija. Minėjimo 
nuotaika labai rimta, patriotinė, 
jaudinanti. Buvusieji partizanai - 
dabar jau žilagalviai seneliai.

Kitas partizanu pagerbimas 
buvo Lukiškių aikštėje, kur parti
zanai šiemet pirmą kartą buvo pa
gerbti taip viešai ir oficialiai. Buvo 
paruoštas didingas renginys “Lais
vės amžina ugnis”. Pagerbimą už
baigiant, partizanus jautriai rankų 
paspaudimu sveikino Lietuvos sei
mo pirm. Vytautas Landsbergis ir 
ministras pirm. Gediminas Vagno
rius. Dalyvavo taip pat ir Lietuvos 
kariuomenės dalinys su vadais.

Ypatingai plačiai ir iškilmin
gai šiais metais buvo paminėta 
Mindaugo karūnavimo diena - lie
pos 6-oji, tapusi valstybinė švente. į 
já suvažiavo j sostinę iš visos Lietu
vos laisvės kovotojų sąjūdžio daly
viai su vėliavomis ir dalyvavo Vals
tybės vėliavos iškėlime Nepriklau
somybės aikštėje. Iškilmėse dalyva
vo taip j>at aukštieji valdžios parei
gūnai, Švedijos karališkasis karinis 
orkestras ir didelė minia žmonių. 
Kalbėjo seimo pirm. Vytautas Lan
dsbergis. Paskui visi vyko į oficialų 
Valstybės vėliavos pakėlimą prie 
prezidentūros, o iš ten - į iškilmin
gas šv. Mišias arkikatedroje, daly
vaujant prezidentui Algirdui Bra
zauskui, vyskupams, diplomatams 
ir valdžios atstovams. Vakarop, la
kūnas Jurgis Kairys, Valstybės die
nos proga atliko rizikinga skrydi po 
Baltuoju tiltu. Prie to tilto ivyko 
taip pat jūros šalių sporto žaidynių 
uždarymas. Vandens motociklais 
žaidinių vėliava Neries upe simbo
liškai išplaukė į Baltijos jūrą. Spor
to žaidynės vyko dvi savaites. Var
žybose dalyvavo vienuolikos valsty
bių^ sportininkai.

Dar tenka paminėti keletą 
įvykių iš religinio, mokslinio ir or- 

I Geriausia šventinė i
į dovana: I

UŽSAKYKITE “MŪSŲ LIETUVĄ" Į
S J
! GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g
I §
« Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

ganizacinio judėjimo šiais metais 
Lietuvoje.

Popiežius Jonas Paulius II, 
isteigė naują. Šiaulių, Vyskupiją, o 
jos pirmuoju Vyskupu paskyrė 
Kauno kunigų seminarijos rektorių 
kun. Eugenijų Bartulį. Taip pat bu
vo paskirti dar du nauji vyskupai: 
kun. Rimantas Norvilą - Kauno 
arkivyskupo auxiliaru ir kun. Jonas 
Boruta SJ. - Vilniaus arkivyskupo 
auxiliaru..

Lietuvių Katalikų mokslo 
Akademijos XVII suvažiavime, po 
balsavimų, buvo suteikti vysk. Jo
nui Borutai S.J., prof.Vytautui 
Landsbergiui ir prof. Vaciui Miliui, 
akademiku moksliniai vardai. Be ju 
Lietuvoje yra dar keturi katalikų 
mokslo Akademijos nariai: prof. 
Zigmas Zinkevičius, prof. Giedrius 
Uždavinys, prof. Antanas Tyla ir 
prof. Bronius Grigelionis, o užsie
nyje dar vienuolika.

Šiauliuose, po šešerių metų, 
vėl susirinko muzikai į muzikologų 
konferenciją, kuri šiemet buvo pa
vadinta “Religine muzika: tradici
jos vertė ir šiandiena.” Priešpieti
nius pranešimus skaitė 13 dalyvių, 
o popietėm vyko bažnytinės muzi
kos koncertai su orkestrais, chorais 
ir solistais. Tarp kitų pasirodė aklų
jų choras “Vilnius” ir Švedijos Ka
rališkojo dramos teatro choras.

Berčiūnuose, prie Nevėžio 
upės, gražioje kurortinėje vietovėje. 
Panevėžio Vyskupas Juozas Prei
kšas pašventino kun. Rimanto Gu
delio rūpesčiu atstatytą (1957m. bu
vo sudeginta) bažnyčią, kuri vėl pa
vadinta Tautos Kankinių vardu. Ta 
proga iš Čikagos šv,Jurgio bažny
čios, kuri nustojo veikti, buvo per
siųsti £ Berčiūnus 3 dideli varpai. 
Berčiūnai randasi netoli Panevėžio 
ir dabar yra ateitininkų stovykla
vietė, kuri yra Vyskupo žinioje.v
Šiemet ten veiks 5 stovyklos.

Palangoje, liepos 11-13 die-
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nomis, vyko Nepaprastoji Ateitinin
kų konferencija. Lygiai prieš 70 
metų, Ly.l927m. tokia pat konfe
rencija taip pat vyko Palangoje. 
Tiek tada, tiek dabar konferencija 
nepaprasta, nes daroma esminių 
pakeitimų. Naujai išrinkta valdyba 
dirbs ir plės veikimą Lietuvoje, kur 
jaunimui labai truksta krikščioniš
kos dvasios. Šioje konferencijoje 
dalyvavo 90 moksleivių, 60 studen
tų, apie 100 sendraugių ir daug 
svečių, kuriu tarpe vysk.S.Tamke- 
vičius, S J., išeivijos vysk.P.Baltakis, 
OFM., vysk. A .Vaičius, vyskJ.Bo- 
ruta, SJ., daug kunigų ir užsienio 
lietuvių. į konferenciją atsilankė 
taip pat Lietuvos seimo pirminin
kas V.Landsbergis, švietimo ir mo
kslo ministras Z.Zinkevicius ir įvai
rių Lietuvos jaunimo organizacijų 
atstovai. Iš Brazilijos konferencijo
je dalyvavo prel.J.Šeškevicius ir M. 
Vinkšnaitienė, kuri ten įteikė Mo
ksleivių at-kų Sąjungos pirminin
kui Mindaugui Kuliavui Sanpaulo 
lietuvių auką - 300,00 US dolerių. 
Laikas parodys, kiek Lietuvos jau
nimo užsidegs šv.Pauliaus ugnimi: 
“Visa atnaujinti Kristuje”.

Jurbarke vyko “į Laisvą” 
fondo pastangomis VI-oji Studijų 
Savaitė lietuviškos kultūros ugdy
mo temomis. Šių metų tema buvo 
“Lietuva XXI amžiaus išvakarėse: 
tarp Europos ir Euroazijos.”

Panevėžyje buvo suvažiavu
sios Katalikių Moterų atstovės. Pla
tų pranešimų suvažiavime padarė 
Aldona Šlepetytė-Jonacienė, kuri 
yra Pasaulio L.K.Moterų organiza
cijų pirmininkė. Ji ta proga sugra
žino įLietuva^organizacijos vėliavą 
išsaugota 50 metų išeivijoje. Vėlia
vos centre kryžius, ir po juo įrašas 
‘Šiuo Ženklu nugalėsit”.

Taigi visi čia suminėti šios 
vasaros rengimai Lietuvoje parodo 
musų tautos kuribingumą ir orga
nizuotumą. Musų, išeivijos lietuvių, 
tautinė pareiga - sekti Lietuvos 
kulturinį gyvenimų, ir juo gaivinti 
patriotizmo dvasią.

MŪSŲ LIETUVA
9MMOÍ

Gi visiems, kurie gali, nuo
širdžiai linkiu nuvykti į tėvų ir se
neliu šalį-pasigerėti jos gamta, kul
tūra, istoriniais paminklais ir pa
bendrauti su žmonėmis. Tada, ir to
limi giminaičiai taps artimi ir mieli.

Lietuva yra tikrai graži ir 
idomi. Todėl vasaros metu ją gau
siai lanko Europos kraštų turistai. 
O mums, lietuvių tautos ainiams, ti
krai dainos žodžiais tariant: -“tew 
pradžiugs krutinę, atgaivins 
jausmus!,.. ”

Magdalena Vinkšnaitienė
Ačiū labai p.M.Vinkšnaitienei 

už gražiai pateiktas žinias, smagu 
žinoti kad Lietuvoje yra daug 
veiklos, laukiame ir kitų keliau
ninkų įspūdžių ne tik Lietuvoje, bet 
bendrai apie musų kolonijų {Red.)

VISITA OFICIAL
Conforme amplamente di

vulgado pela imprensa, esteve em 
visita oficial ao Brasil, o Exmo. Sr. 
Antonio Gutierrez, Primeiro Minis
tro da República de Portugal. Aten
ta aos acontecimentos, aliado ao 
momento sócio-econômico europeu, 
a Colonia Lituana de São Paulo di- 
rigiu-se a esta autoridade, enviando 
para a Embaixadada desta Repú
blica, em Brasilia, a seguinte men
sagem:
São Paulo, 23 de julho de 1997.

SUA EXCELÊNCIA
ENG0 ANTONIO GUTERREZ 
PRIMEIRO MINISTRO DA 
REPÚBLICA DE PORTUGAL

Excelentíssimo Senhor:

Cumprimentando Vossa Ex
celência, desejo enfatizar o momen
to pelo qual grande parte das na
ções européias integram-se no 
emergente sistema eçonômico leva
do a efeito pela “UNI A0 EUROPÉIA” , 
do qual o povo representado por 
Vossa Excelência dele pertence.

Por tal motivo dirijo-me à 
vossa honrosa presença para que o 
ilustre Primeiro Ministro, e conse
quentemente o DD.Govemo da na-
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ção portuguesa, possam voltar-se. 
como um de seus objetivos diplo
máticos e comerciais, a estreitar la
ços de cooperação junto às nações 
bálticas, de modo a integrá-las à 
atual conjuntura.

Reiterando minhas felicita
ções ao ilustre Dignatário, com os 
melhores votos pela sua visita ao 
Brasil,

Cordialmente.
ADILSON PUODZIUNAS 

Colonia Lituana de São Paulo

Uma viagem pela Lituânia
Com grande expectativa e 

presença dos integrantes do 
Coral Lituano de São Paulo, 
realizou-se no dia 16 de Agosto 
ultimo uma reunião informal na 
residência da Sra. Angelina Dir
syte Tataruniene, ocasião em 
que foram mostrados filmes e 
fotografias da “patria-mãe”, 
produzidos pela anfitriã, egres
sa de sua recente viagem.

A atenção e o interesse de
monstrado pelos presentes 
marcaram o desenrrolar do 
evento, desdobrando-se Sra. 
Angelina para responder inú
meras perguntas que lhe eram 
dirigidas. Ao todo foram 3 ho
ras desta autêntica “viagem” 
pelas incontáveis florestas, la
gos, aldeias que compõe a exu
berante paisagem campestre 
primaveril, e por que não, sob
ressair a cultura do povo litua
no em vista do asseio de suas 
cidades.

Considera^ndo que no pró
ximo ano será realizado na Li
tuânia o Festival de Corais, al
guns co-ralistas estão lançando 
a idéia da participação do nos
so Coral neste evento. Fazemos 
votos que de fato a intenção se 
concretize.

Agradecemos sobremaneira a 
dis-ponibilidade e o interesse 
demonstrados pela Sra. Angeli
na Dirsyte Tataruniene em ofe
recer esta oportunidade, e que 
por mais uma centena de oca
siões traga a Lituânia perto de 
nós.

Coral Lituano de São PauloMES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų • spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga jų remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk I
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ŠVENTĖS, ŠVENTĖS...
Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

14 dieną, mūsų vienuoliktos valan
dos mišios turėjo kelias ypatingas 
intencijas. Pirmiausia šventėme 
ANGELIKOS TRUBIENĖS gimta
dienį. Kiek jai metų suėjo, tai nek
lausėme, bet prašėme Dievo jai 
sveikatos ir dar daug gražių dienų. 
Mišių a|kas nešė p. Angelika su 
anūkais, kurių vienas švenčia gim
tadienį tą pačią dieną - rugsėjo 10.

Kita mišių intencija buvo už 
VANDĄ ir JUOZĄ KRUMZLIUS, 
kurie kaip tik tą dieną minėjo savo 
40 metų vedybų sukaktį.

Pavakarėj Angelikos ir sū
naus Vyto namuose susirinko daug 
svečių pasidžiaugti su gimtądieni- 
ninkais ir vedvbininkais. ♦

Tarp svečių buvo taip pat 
MONIKA ir JOSE AUGUSTO, ku
rie taip pat atšventė 40 metų vedy
binio gyvenimo: gavo šliūbą Vila 
Zelinoj pusę metų anksčiau.

Visi gražiai pasilinksmino ir 
nepabijojo trumpo bet labai smar
kaus lietaus. Angelika dar nenori 
pasiduoti ir žada paruošti sekan
čius spaudos pietus.

DAUG LAIMĖS IR SĖKMĖS 
VISIEMS SUKAKTUVININKAMS.

VANDA ir JUOZAS KRUBZLIAI laimingai atšventė 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Susituokė Vila Zelinoj rugsėjo 14 dieną 1957 metais

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS VALDYBOS

PRANEŠIMAS
BLB-nės valdyba praneša, 

kad statutų reikalaujami naujos 
valdybos rinkimai bus spalio mėne
sio 12 dieną, 15:00 vai., Jaunimo 
namuose per SPAUDOS PIETUS.

APRENDA A CANTAR

EM
COM A FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARES LITUANOS 
Dicção clara. Acompanha a letra

ANO

LINKSMAI 
DAINUOKIME

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

ANGELIKA su anūku prie gimta
dienio torto. Šventėje buvo daug 
vaikų.

DĖMESIO ‘UŽSIENIEČLV m
Brazilijos valdžia reikalauja vi- 

sus užsieniečius atnaujinti asmenį-BS 
nius dokumentus (CARTEIRA ■ 
IDENTIDADE) iki spalio (outubro) 
13 dienos. Tam padaryti reikia 
skambinti į Policia Federal ir JOSE ir MONIKA AUGUSIO su 
užsisakyti dieną, kuria bus galima Vanda ir Juozu švenčia 40 metu 
tą dokumentą atnaujinti. vedybinę sukakti. SVEIKINAME.

J<ener imóveis ltda
CRECl J-684

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO 
COMPRA-VENDA

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

Hone: 277-4855
Fax: 277-6948
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠILUVOS IR TAUTOS

ŠVENTE
Kitais metais buvome pratę 

švęsti Šiluvos šventę Mokoj, šv. Ka
zimiero patapijoj. dabar jau treti 
metai, kai tą šventę švenčiame Vila 
Zelinoj.

Atrodo, kad čia ši šventė dar 
nėra tapusi gyva tradicija, taigi ir 
nesutraukia daug maldininkų. Šie
met mūsų šventė sutapo su Brazi
lijos nepriklausomybės paskelbimo 
švente - rugsėjo 7 diena. Lietuvos 
garbės konsulas Jonas Valavičius 
turėjo dalyvauti Brazilijos valdžios 
surengtame minėjime, taigi mūsų 
šventėje negalėjo dalyvauti. Mūsų 
tautinių šokių ansamblis NEMU
NAS taip pat turėjo pasirodymą 
Suzano mieste ir nespėjo ant šven
tės sugrįžti.

Šiluvos šventė prasidėjo su 
procesija aplink bažnyčią. Joje da
lyvavo keletas skautų ir žmones su 
gėlėm. Buvo nešamas šv. Kazimiero 
estandartas ir Šiluvos Marijos pa
veikslas. Per mišias giedojo šv. Juo
zapo bendruomenės choras vado
vaujamas Elviros Kilčiauskaitės 
Bellucci ir lydimas vargonais Pau
liaus Butrimavičiaus. Per pamok
slą kun. Petras Rukšys ypatingai 
pabrėžė ryšį tarp Lietuvos valstybės 
išsivystymo ir katalikybės bei pa
maldumo į Mariją.

Per Šiluvos šventę paminėjo
me taip pat ponios ONOS KISE- 
LIENÈS 90-ties metų gimtadienį. 
Visi meldėmės už sukaktuvininkę ir

SPAUDOS ŠVENTE
V

- H:OO MISIQS ksA snaaa.inid.oss darbnoto juB

- 12:30 vai. SPAUDOS PIETŪS

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

metine .MŪSŲ LIETUVOS’

SPALIO - 125 - OUTUBRO

gale mišių jai sugiedojome “Ilgiau
sių metų”.

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas 
buvo labai kuklus. Choras padaina
vo keletą liaudies dainų. Kun. Pet
ras Rukšys viešai padėkojo Vladui 
Zizui ir Albertui Pavilioniui už sun
kų ir atsakingą darbą gražiai per
dažant šventoriaus lietuvišką kry
žių. Tai buvo prasminga dovana Ši
luvos Marijai. Vladui ir Albertui 
buvo įteiktos kuklios dovanėlės pa
dėkai išreikšti.

Kun. Petras Rukšys pravedė
COMUNIDADE LITU ANA CATÓLICA ROMANA DE SÃO JOSÉ

Rua Inácio, 671 — 03142-001 -São Paulo — SP. - Fone: 63-5975 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Gera!Ordinária

A COMUNIDADE LITU ANA CATÓLICA ROMANA 
DE SÃO JOSÉ, sediada na Rua Inácio, 671, Vila Zelina, nesta Capital, 
CONVOCA TODOS SEUS SÓCIOS, para a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, conf.arts.34 a 37 de seus Estatutos, a realizar-se 
em 28 de setembro de 1997, ás 15:00 horas em primeira convocação e, 
não havendo quorum, em segunda convocação às 15:30 horas, com qual
quer número de presentes, a fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia

a) Eleição da Diretoria Executiva;
b) Eleição do Conselho Fiscal;
c) Assuntos Gerais de interesse da Comunidade; j

Para que o presente chegue ao conhecimento de todos, 
é afixado na sede, bem como, comunicados os sócios, verbal, telefônica
mente e por escrito.

São Paulo, 13 de setembro de 1997. į
Pe. Juozas Seskevicius - Presidente

______ Vytautas Bacevicius - Secretário ____________ į

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKtrumpą pasill___________ _

pijos reikalai 
darius naująjį 
klebonu,
geriausia spręsti dialogu ir išsiaiš
kinimu. Bus įtaisytas skambutis 
prie klebonijos vartų rua Inacio, 
kad lietuviai galėtų laisvai susitikti 
su savo kunigu. Kun. Petras primi
nė, kad yra lietuvių parapijos tele
fonas su elektroninę sekretore, kad 
būtų galima palikti skambinimo 
priežastį. Telefono numeris vra 
274-18.86.

Šventė užsibaigė suneštinėm 
vaišėm, kuriomis rūpinosi Angelina 
Tatarūnienė ir Ona Coralon.
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