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TIKIME PRISIKĖLIMU
Prisikėlimas! Jis įvyko tamso- į į
je, be liudininkų. Tik Tėvas pri- Ą (
silenkė prie Sūnaus ir į jo kūną
įkvėpė gyvybę. Ir viskas pasiZ
keitė. Šabas praėjo. Išaušo pir
moji savaitės diena — naujosios
kūrinijos pirmoji diena, rašo
>
Megan McKenna Velykų Mišių
skaitinų komentaruose.
Dvi liūdesio apimtos moterys
— Marija Magdalietė ir kita Z
Marija — ateina aplankyti kapo. /į
Sudreba žemė ir Viešpaties an-įtfiF
gelas nužengia iš dangaus “
Švysteli žaibas, angelo dra
bužiai žėri kaip sniegas saulėje.
Akmuo nuritintas, angelas ant,
jo atsisėda. Sargybiniai, nustėrę \
iš baimės, parpuola lyg negyvi. .
Moterys — stipresnės, tad ange- V.
las joms ir taria: „Nebijokite! Aš
žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris!
buvo nukryžiuotas. Jo čia nebė-<
ra. Jis prisikėlė, kaip buvo v
sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, -.w.'
kur jo gulėta. Ir skubiai duokite
žinią jo mokiniams: Jis prisikėlė j
iš numirusių ir eina pirma jūsų
j Galilėją; tenai jj pamatysite”.
Mato aprašymas Kristaus pri
sikėlimo labai skiriasi nuo kitų
evangelijų. Čia matome švytintį
Dievo angelą, nužengusi iš
dangaus, skelbiantį pabaigą ir
pradžią. Sudreba žemė ir viskas
po to pasikeičia. Bet angelas
taria: „Nebijokite”. Prisikė
limas įvyksta, kai paprasti,
skausmo priblokšti žmonės ateina apžiūrėti mirties karalystės,
ieškodami Nukryžiuotojo — Jė
zaus.
Lietuvos nacion; line
M. Maž v y du I ) i bl ioidUT ""

VELYKŲ DŽIAUGSMAI

Linksnių m. Velyki) linkime
èisiems nflsų skaitytojams,
rėmėjams ir bendradarbiams!
"MŪSŲ LIETUVA**
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. jie tvirtina tikį prisikėlimu, iv
- SE M A H A n I U
vienas jų neatrodo kaip atpirk
A A §"*501
ICTI l\/A
. ti žmonės”.
MUOLį^LIt 1 U VA Redoje Equipe E®orial:Fone:274-1886
Nepaneigiamas prisikėlin
JORNAL CULTURAL “WOSSA LITUÂNIA"
ženklas yra džiaugsmas, ku
...........
Atskiro numerio kaina:
R$.1,00
įrodo, kad iš tikrųjų esame
Metinė prenumerata BraaSjoj R$20,00
GARBES LEIDĖJAS
R$.50,OT
Prenumerata oro pastų:
RX40.00
RĖMĖJO PRENUMERATA
pirkti. Jį matydami ir patirda
R$.40,00
Užuojautos, sveikinimai, skettHmai(anundos) už viena sküües(coluna) cm. R$.3,00
mi, kiti neišvengiamai. įgyjiStraipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
viltį. Ir ; Jėzumi
remiamai
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėju nuomonę.
i
į
I Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
■ džiaugsmas yra gilus, išliekan
Bet Jėzaus nerasime nei kaSkleisdamas Jėzaus prisikėli tis, net per mirtį, o kentėjimai
ir persekiojimai tik pagilina
puošė, nei jokioje vietoje, kur mo žinią, jos neša į pasaulį ir jo
Jėzaus prisikėlimo džiaugsmą
karaliauja mirtis, sumurtas, įsakymą: Eikite! Grįžkite į
Prisikėlimo džiaugsmas nušvie
pataikavimas, gobšumas, nei savo namus, darbovietes. Eikite
čia gyvenimo naktis ir kviečia
jokia išnaudojimu ir melu .iš pas savo šeimos narius, gimines
pakelti akis į žvaigždes. Jis
silaikanti institucija. Jėzų ir draugus bei priešus. Eikite ir
duoda jėgų aukotis, padeda
rasime pasaulyje-Galilėjoje, jų tarpe raskite Dievą, raskite
realiai atvirai matyti nuodėmę,
tai yra, tarp jieturtingiįjų, silp Jėzų, nuėjusį pas juos pirm jūsų
parodo, kada stotis prieš blogį,
nųjų, kurie-iš paskutiniųjų kabi į Galilėją”. Ir mes esame kvie
kada bėgti, kada priimti smūgį
nasi išsilaikyti neteisingame čiami, apkabinę kojas to, kuris
Prisikėlimo galia padeda vyk
pasaulyje. Jį rasime tarp savo kentėjo ir buvo nukryžiuotas, ir
kaimyhų — tiek tikinčiųjų, tiek jį pagarbinę, vykdyti jo įsaky- dyti sutaikinimo darbą, atsisa
kant smurto, padaro mus jaut
ir netikinčiųjų — kuriuos jau mą, grįžti pas tuos, kuriems jis
seniai pažįstame ir kurie mus plovė kojas ir mylėjo, nes jo rius kitų skausmui. Kristaus
prisikėlimu gyvenantis žmogus
Tėvas juos mylėjo.
Sužinojusios, kad Jėzus prisi pažįsta baimę, bet nėra jos
/Prisikėlimu Jėzus sugrįžta į
/pasaulį ir mus siunčia į pasaulį, kėlė, moterys buvo apimtos bai sukaustomas. Prisikėlimo
dabar jau nebebijančius, bet mės ir didelio džiaugsmo. Jas džiaugsmas padeda nešti savo
vis tiek ieškančius Nukryžiuo sutikęs kelyje, Jėzus jų baimę kryžių ir ryžtingai nustatyti
tojo, tačiau prisikėlusio ir gy pakeitė ramybe, taip, kad toliau veidą į Dievą kiekviename žmo
venančio mūsų tarpe. Moterys skelbdamos Jėzaus prisikėlimą, guje. Prisikėlimas skelbia, kad
nuskuba nuo kapo, „apimtos jos buvo pilnos džiaugsmo ir pergalė yra Dievo ir jo teisin
išgąsčio ir didelio džiaugsmo”, ramybės. Todėl žmonės joms pa gumo, tad padeda ir mums tiesti
skelbti gerosios žinios. Jos tikėjo. Friedrich Nietzsche, 19 ranką į gyvenimą ir išvaduoja
evangelizuoja, nešdamos gyvy šimtmečio filosofas, daug rašė iš vienišumo ir bejėgiškumo,
bės, vilties ir naujosios kūrini apie krikščionybę ir ją gyrė. Jis traukdamas į draugystę su žmo
jos pradžios gerąją naujieną. Jos ją vadino modernaus pasaulio nėmis. Kai tikime prisikėlimu,
patyrė ir skelbia, kad po mirties _ vilties ir ateities pažadu, bet mūsų gyvenimas skelbia: „Mes
vis tik yra gyvenimas, kad blo- pats niekad netapo krikščioniu, nemirsime, bet gyvensime ir
gio ir smurto galia palaužta,- Paklaustas kodėl, atsakė: „Nors skelbsime Viešpaties darbus!”
kad gyvenimas pilnas šviesos ir
nuostabių galimybių. Ir taipjoms bėgant skelbti šios žinios,
prieš jas atsistoja Jėzus ir jas
pasveikina'. Iš džiaugsmo, jos,
PORTUGUÊS
LITUANO
„puolusios žemėn, apkabina jokojas”. O Jėzus jas suramina:
LITUANO - PORTUGUÊS
„Nebijokite! Eikite ir pasaky
SEGUNDA EDIÇÃO
kite mano broliams, kad keliau
tų į Galilėją: ten jie mane pa
_
MŪSUOLIETUVA
matys”.
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Uostas pernai perkrovė daugiau krovinių

KEIČIASI VILNIAUS
AEROUOSTAS
Jau gegužės mėnesi Vokieti
jos „Siemens” bendrovės specia
listai Vilniaus aerouoste kilimo
ir tūpino take pradės montuoti
naują šviesos sistemą, birželį
bus įrengtos „rankovės”, per
kurias keleiviai tiesiai iš
pastato galės patekti į lėktuvą,
atliekami kiti darbai.
Kaip rašo „Sostinė”, darbų
spartą lėmė iš Europos investi
cijų banko gautas 10 mln. dole
rių kreditas. Dar 4.8 mln. dole
rių investuos pats aerouostas,
lėšų skirta iš biudžeto. Praėju
siais metais valstybės įmonė
„Vilniaus aerouostas” gavo 6
mln. litų grynojo pelno, tačiau
-sparčiai plėtrai jų būtų ne
pakakę.
Dabar iš Vilniaus aerouosto
lėktuvai skraido į 20 Vakarų
Europos' miestų, taip pat į
Maskvą, Kijevą. Pernai Vil
niaus aerouostas aptarnavo
355,600 keleivių. Netrukus bus
atidaryti nauji maršrutai iš
Vilniaus į Romą, Rygą, Palan
gą. Tačiau sumažėjo užsakomų
jų: reisų į Čardžą, Stambulą,
Atėnus, Dubajų, Delį, Pekiną.
Aerouosto vadovai tikisi, kad
šią vasarą pasiturintys versli
ninkai užsakomaisiais reisais iš
Vilniaus keliaus ilsėtis į Vidur
žemio jūros, prie Atlanto vande-

V.Greičiūnas patenkintas 1997
niVtois. Nuotr. iš „Lietuvos ryto” archyvo
Aušra PILAITIENĖ
Pernai Klaipėdos valstybinis jūrų
uostas perkrovė 16,1 mln. tonų kro
vinių- 9 proc. daugiau nei užpernai.
Klaipėdos jurų uosto direkcijos va
dovo V.Greičiūno teigimu, daugiau
krovinių, palyginti su 1996 metais ap
dorojo didžiosios krovos darbų bend
rovės: Klaipėdos jūrų krovinių kom
panija - 800 tūkst., „Klaipėdos Smel
tė" - 200 tūkst. tonų krovinių dau
giau nei 1996 metais. Didžiausią šuolį

nyno esančius kurortus. Vil
niaus aerouoste planuojama
įrengti privačių lėktuvų stovė
jimo ir eksploatavimo kom
pleksą.
Ateinančiais metais Vilniaus
aerouoste ketinama įrengti
tarptautinį verslo centrą su
banko filialais, reorganizuoti
keleivių registravimo ir vaizdi
nės informacijos sistemą, galu
tinai sutvarkyti automobilių
stovėjimo aikštę, senąjį aerouosto nastata. viešbuti.
I

padarė bendrovė „Bėga”, iš viso perk
rovusi 1,24 mln. tonų krovinių.
Sumažėjo bendrovės „Klaipėdos
nafta” darbo rodikliai - pernai perk
rauta 3 mln. 615 tūkst., o 1996 me
tais - 4 mln. 195 tūkst. tonų krovinių.
Jei naftos produktų būtų perkrau*
narna daugiau, Klaipėdos uostas
dirbtų visu pajėgumu ir apdorotų 2021 mln. tonų krovinių per metus.
Uosto direkcija praėjusiais metais
gavo apie 80 mln. litų pajamų. Dau
gumą šių lėšų sudaro žemės nuomos
mokesčiai ir uosto rinkliavos. Už to
ną krovinių direkcijai tenka apie 4
litus pajamų. 1997 metais į Klaipė
dos uostą buvo atplaukę 7400 laivų
iš 64 šalių, 1996 metais - 7200 laivų
su 53 šalių vėliavomis.
Pernai uoste atlikta įvairių darbų
už 105 mln. litų, tačiau susisiekimo
ministras A.Žvaliauskas priekaištavo,
kad uostas nepanaudojo dar 50 mln.
litų. V.Greičiūno teigimų, taip atsiti
ko dėl vėluojančių finansinių investi
cijų, kurias Klaipėdos uostui skiria
Europos Sąjunga ir Pasaulio bankas.
Šįmet į uosto infrastruktūrą’pla
nuojama investuoti 200 mln. litų.

Sumažėjo pajamos
ELTA rašo, kad Lietuvoje
per pirmąjį šių metų ketvirtį su
mažėjo šeimų pajamos. Vieno
šeimos nario tvarkomos paja
mos krito 11 litų, iki 345 litų.
Didžiausias išlaidas sudaro mais
tas - išleidžiama 54.1% pajamų.
Išlaidos būstui, kurui ir ener
gijai padidėjo 4 punktais, iki
15.3%. Miestiečiams vidutinis
namų ūkis kainavo 66 litus per
mėnesį, kaimo gyventojams 29 litus. RSJ
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Kai gamta atbunda ir vi
sur jaučiama besiskleidžianti
nauja gyvybė, mes švenčia
me Kristaus prisikėlimo šven
tą - Velykas.
Tai viena seniausių baž
nyčios švenčių, siekianti
apaštalų laikus. Anais lai
kais krikščionys šventė Ve
lykas kartu su žydais. Tada
žydai minėjo išsivadavimą iš
Egipto nelaisvės, aukojo Die
vui avinėlį ir valgė neraugin
tą duoną, o krikščionys šven
tė Kristaus prisikėlimą.
Kiaušinis dar prieš Kris
taus gimimą įvairiose tautose
buvo laikomas gyvybės sim
boliu. Šiandien margutis li
ko gražiu Velykų švenčių pa
pročiu. Kada pradėta kiauši
nius dažyti, sunku pasakyti.
Senas padavimas sako, kad
Marija Velykų rytą laikiusia
rankoje kiaušinį ir, mintyse
išgyvendama savo sūnaus
kančią, ėmė gailiai verkti.
Ašaros krito ant kiaušinio ir
pavirto gražiausiu raštu. Tik
staiga kiaušinis išslydus iš
jos rankų ir nuriedėjęs per vi
są žemės rutulį. Taip atsira
dęs paprotys Velykoms mar
ginti kiaušinius. Taigi pa
protys dažyti kiaušinius yra
labai senas. Kai kas mano,
kad jis atėjęs net iš Afrikos.
Europoje pirmieji pradėjo
kiaušinius dažyti makedoniečiai. Vėliau šis paprotys pa
plito ir kitose Europos tauto
se. Dažytų kiaušinių aptiktai
IV-ajame amžiuje po Kris

taus Vokietijoje, Vormso ka
pinyne. Čia viename kape
buvo rasti du išmarginti žą
sies kiaušiniai.
Lietuvių literatūroje mar
gutis pirmą kartą paminėtas
1549 metais M. Mažvydo'
knygelėje "Šv. Ambraziejaus
giesmė". Čia jis rašo, kad
margučiai būdavo žinomi tik
turtingųjų tarpe. Vėliau kiau
šinių dažymo paprotys papli
to ir tarp eilinių žmonių. Per
ilgą laiką lietuvių tautoje su-.
sidarė saviti marguęių puo
šimo būdai.
Gražus paprotys Velykų
šventėms dažyti kiaušinius,
tačiau marginimas reika
lauja daug sumanumo ir
kantrybės. Anksčiau Lietu
voje jau Didįjį Ketvirtadienį
pradėdavo kiaušinius dažyti.
Paprastai būdavo dažoma
bent po du kiekvienam šei
mos nariui ir, žinoma, pinti
nėlė lalauninkams.
Lakios vaizduotės ir išra- '
dingumo lietuviams netrūks
ta. Jau nuo seno jie vartojo
natūralius, organinius dažus.
Šieno pabiros suteikdavo
įdomų spalvų mišinį, pri
klausomai nuo jose esančių
žiedų įvairumo. Aprūdiję *
gelžgaliai duodavo rudą
spalvą, beržo lapai - geltoną,
ąžuolo žievė gelsvai pilką,
svogūnų lukštai - gelsvai
rudą. Blunkančių medžiagų
atkarpos nudažydavo kiauši
nius margai.
Margučių spalvos turėjo
ir savo reikšmę, kaip antai,
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balti taškeliai reiškė tyrumą,
nekaltumą Geltona, primenanti
žvaigždes ir mėnulį, reiške
išmintį, žalia - bundanti pa
vasarį. Žydra kaip dangus
reiškė sveikatą, raudona
kančią ir viltį, oranžinė - t am
žiną jaukumą, juoda - iškil
mingumą arba liūdesį. Vio
lėtinė - karališkoji spalva,
reiškė tikėjimą ir viltį.
Lietuviški margučiai pa
sižymi ne tik savo spalvomis,
bet ir raštais. Senieji raštai
buvo nesudėtingi, geometriš
ki, sudaryti iš lankelių, taš
kučių ir jų derinių. Vėliau
buvo pradėti naudoti augali
niai ženklai, kaip pavyzdžiui,
eglutės, rūtelės, tulpės, katpėdėles, saulutęs ir 1.1. Šie
simboliai ypač buvo naudo
jami 19-ajame amžiuje. O
20-ajame amžiuje žmonės
pradėjo kiaušinių ornamen
tuose naudoti gyvūnų figūrė
lės. Čia sutinkame plaštakes,
arkliukus, vabaliukus, vištos
kojytes. Nepriklausomybės
laikais margučiuose dažnai
iškildavo ir patriotiniai moty
vai: Gedimino pilis, Gedimi
no stulpai, Vytis ir.t.t. Daž
nai naudota ir skutinėjimo
technika: ant dažytų kiauši
nių būdavo išskutinėjami
įvairūs raštai bei figūros.
Gyvendami išeivijoje,
sudarykime sąlygas šeimoje,
kad ir jaunoji karta pamėgtų
mūsų gražius velykinius pa
pročius. Neužtenka gėrėtis
mūsų tautos menu tik iš kny
gų ar stebint kitų darbus.

Stefanija STASi ta NÊ
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skaudžiausia, kad vienas iš jų,
Judas, išdavė Jėzų, kitas jų va
dovas, Patras, po priesaika išsi
Išeivijos vyskupo PAULIAUS BALTAKIO, OFM,
gynė nepažįstąs Jėzaus, o visi
žodis Kristaus iš numirusių Prisikėlimo šventėje
likusieji, išskyrus Joną, bailiai jį
Mieli Broliai, Sesės Kristuje,
paliko.
Ramybė Jums! Šiais žo
Prisikėlusio iš numirusių
džiais prisikėlęs iš numirusiųjų
jų Išganytojo pirmasis linkėji
Išganytojas sveikino apaštalus.
mas apaštalams ir mums vi
Jo linkėjimu sveikinu ir Jus šį
siems, kurie gyvenime neišven
šventą Velykų rytą.
giamai, dėl vienų ar kitų prie
Taika ir ramybe yra cha
žasčių prarandame vidinę ramy
rakterizuotas visas Jėzaus gy
bę ir buvo ramybės dovana:venimas.
Prieš grįždamas į dangų
Jau šimtus metų prieš jo
Jėzus įsteigė susitaįkinjmo sak^
gimimą pranašas Izaijas jį va
ramentą, kad apaštalai ir jų įpė
dino taikos kunigaikščiu, kuris
diniai vyskupai ir kunigai, jo va
turi galios suteikti vidinės ra
rdu galėtų žmonėms grąžinti si
mybės ir gyvenimo džiaugsmo
elos ramybę. “Kaip mane siuntė
dovaną atskiram žmogui ir pa
Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.[...J
VYSK. PAULIUS A. BALTAKIS O.F.M.
Imkite Šventąją Dvasią, kam at
saulio tautoms. Jėzui gimus Be
tliejuje angelai giedojo: “Garbė ir ypač kaltės jausmas, kurio leisite nuodėmes, tiems jos bus
Dievui aukštybėse ir ramybė jo negalime pilnai nuslopinti nei atieistos”(Jn. 20, 21-23).
mylintiems žmonėms”. Paskuti vaistais, nei alkoholiu, nei psiKo šiandien modernus,
nės vakarienės metu savo tes chologų-psichiatrų pagalba.
nuo Dievo nusigręžęs žmogus,
Velykų išvakarėse apašta
tamentinėje maldoje Jėzus pra
ypatingai pasigenda, tai tos Kri
šo Tėvo, kad į jį įtikėję galėtų lai buvo nuliūdę, praradę vidinę staus teikiamos vidinės ramy
gyventi taikoje ir džiaugtis ra ramybę. Jie mylėjo Jėzų Ir pa bės. “Ateistinis materializmas ir
likę viską sekė jį. Jame matė
mybe.
sekuliaristinis humanizmas že
tautos
vilčių
išsipildymą
tūks

Gyvenimas liudija, kad ne
mėje sukūrė ne žadėtąjį rojų,
tančiais
metų
lauktą
Mesijąturtai, ne garbė ir net ne fizinė
bet pragarą”.
sveikata-yra brangiausias mūsų Išganytoją. Tad suprantamas
Bažnyčia, vykdydama jai
buvo jų apsivylimas, kai tik
turtas, o vidinė sielos ramybė.
pavestą misiją, nuo sausio 1 iki
Kaip kūnas nyksta nuo fi praslinkus kelioms dienoms po gruodžio 31, per visus metus,
zinės ligos, taip mes dvasiniai- Jėzaus iškilmingo įžengimo į kiekvienoje šv. mišių aukoje
Jeruzalę Palmių sekmadienį,
psičhiniai merdime praradę sie
perteikia Jėzaus linkėjimą tauta
pareikalavo
iš
pavergėjų
los ramybę.
“Viešpaties ramybė telydi jus”,
romėnų
jam
gėdingiausios
mir

Mūsų ramybę sudrumsčia
o kunigas, švenčiant susitaiki
ties ant kryžiaus. Šalia to, ir
skaudūs išgyvenimai; nesantai
nimo sakramentą, mus palydi
ka šeimoje; nerealizuotos viltys
užtikrinimu: “Viešpats atleido
tau nuodėmes. Eik ramybėje. ”
Džiugių šv. Velykų ir Iš
ganytojo taikos bei ramybės lin
kiu Jums visiems, mieli Broliai
sesės Kristuje.
Vysk. Paulius A. Baltakis O.F.M.
1998 m. Velykos

MÜSU TURTAS - VIDINĖ SIELOS RAMYBĖ

Lo: Show
• EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÕES
• INFORMÁTICA
* LOCAÇÃO & VENDAS

Leandro Tijūnėlis
__________ Celular: 9945-9632__________
RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS, 46 TEL/FAX: 272-2774
CEP 03141-090 - VILA ZELINA
SÀO PAULO

E-mail: locshow@sti.com.br
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ŠVIESOS VARPAI
Švintantis Velykų rytas. Toli
mame saulėtekio spalvomis virpan
čiame horizontą iškyla neramus ir
ir giliai susimąstęs Gotbės Fausto
veidas.
' Mes jį matome. Niūrus, auk
štais skliautais gotinis kambarys. Į
viršų bėgančios jo linijos skęsta mi
stinėje tamsoje. Tamsu, kenčiančiai
' tamsu ir Fausto sieloje: tiek studi
juota, tiek metų gyvenimo prasmės
ieškota moksle - ir jokio džiaug
smo, jokio vidinės šviesos spindulio.
Gili
dramatinė
įtampą.
Geriau visai nebūti nei būti be
prasmės!.. Ir virpanti jo ranka jau
tiesiasi prie taurės. Jos nuodai turi
pabaigti visa.
O kaip sunku, kaip bega
liniai sunku atsistoti ant ribos tarp
čia ir anapus ir pažvelgti į
juodas nebūties gelmes! Tačiau
nuspręsta. Ir nuodų taurė jau prie
lūpų.
Ir staiga girdi jis - šviesos
aidai. Jie vis stiprėja ir pamažu
užlieja visą jo pastogę. Įsiveržia ir į
jo sielą, kurioje jau - nei vieno
šviesos krislo.
Faustas klauso, ir jo veidas
giedrėja. - Tai prisikėlimo varpai.
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Su jų aidais sugrįžta vaikystės ir
jaunystės dienos, kuriose tiek buvo ŠVENTĖ UBATUBOJ
šviesos ir grožio ir kurių jis su
Pakviesti draugų, išva
niekad nenutylančiu skausmu il žiavom keliom dienom į pa
gėjosi Varpai tebeaidi...
jūrį prie Ubatubos miesto,
Tebeaidi jie ir šiandien. Ir garsųjį Itamambukos kamp
kokie jie galingi! Ir kokia galinga ir ingą, kur apsigyvenome dra
skaidria šviesa nutvieskia jie ugų treileryje.
žmogaus kelią į prisikėlimą. Į
Šeštadienio vakarą mus
prisikėlimą ne mirusiųjų, bet nuvežė į ūkį prie kalnų k
Į prisikėlimą negęstančiai upės. Čia mūsų draugai sr.
šviesai, gėriui ir grožiui.
Jezinho ir dona Ana paruošė
V. Kavaliūnas
šurasko savo sūnaus Bruno

VENDE-SE
NA LITUANICA
CASA MOBILIADA
TEL.: 274-56.19

16 gimtadienio progą.
Ten, kartu (iš anksto su
si t arę) ir kita šeima šventė
Mauricijo .ir Ivones sūnaus
Petro Bendoraičio 11-tą gim
tadienį. Tarp draugų ir gimi
nių, buvo ir lietuvių būrys:
Ona Puodžiūnienė-Popic, Adamėnai, Simone Laucis ir
Paulo Ramašauskas.
Kartu su tradicine dai
na "Parabens à você”, skam
bėjo ir "Ilgiausių metų”.
Sveikiname Petrą ir
linkime jam daug sveikatos,
laimės ir ilgiausių metų su
Dievo palaima prie tėvelių,
sesutės Dainos ir artimųjų.
Bacevičiai

EXCURSÃO “VILNIUS 98”
RETORNO AS ORIGENS
O MELHOR INVESTIMENTO DO ANO!!!
PARTIDA “VILNIUS 98” - 09 DE AGOSTO

Solicite folheto descritivo através de:
Brastur turismo ltda. com Patricia
tel: Oil 5181.4088 fax: 011 5181.6687
E-mail: brastur@man.dic.com.br
ou
com Aleksandras Boguslauskas
Telefax: 011 241.2831
E-mail: bogus@nutecnet.com.br

Lufthansa

viLmus
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WILISU ŽINIOS
LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU,

KATECHUMAS IR MARBBČIAI

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS
DŽIAUGSMO IR RAMYBES
VISIEMS PARAPIEČIAMS IR
BRAZILUOS LIETUVIAMS
. L3HKS v
Juozas Šeškevičius
'etras Rukšys SDB
Kun

Verbų sekmadięnį lie
tuvių parapijos vaikučiai, ku
rie ruošiasi pirmąjai komuni
jai, turėjo ypatingą pamoką.
kus nusivedė i bažnyčią, kur
jiems
parodė visus bažny
tinius daiktus ir išaiškino jų
prasmę. Paskui vaikai apėjo
kryžiaus kelius.
Pamoka tęsėsi mūsų ke
tvirtoje salėje. Janete Ziziene
vaikams ir tėvams, kurių buvo
gana daug, kalbėjo apie Velykų
tradicijas Lietuvoje. Viena iš
gražiausių velykinių tradicijų,
tai
kiaušinių
marginimas-1
dažymas.
Vaikučiai
turėjo |
progos pramokti, kaip marginti |
velykinius kiaušinius. Nebuvot

vaikų, bet čia i pagalbą atėjo!
tėvai ir taip viskas gerai j
pasisekė,
Vaikučiai
namo
parsinešė,
ne
tik
savo»
margučius, bet ir tuos kuriuos,
gavo iš moky-tojų Emilijos ir
Janetes. Klebonas kun. Petras
Rukšys
t
pat
vaikus
šokoladiniais
apdovanojo
Pirmosios Komunijos vaikučiai su zuikučiais ir jų numargintais velykiniais margučiais^
kiaušiniais.
Prel. Juozas Šeškevi
čius,- po šv. Juozapo Bend
ruomenės susirinkimo, norėjo
pasveikinti
Pirmosios
Ko
munijos vaikus ir tėvus. Dėdė
Juozas davė velykinę dovanėlę
mokytojoms Emilijai ir Janetei,
pasidžiaugė, kad toks didelis
būrtelis
lanko
katechizmo
pamokas ir pakvietė visus
pravęsti
vieną
pamoką
Lituanikoj.
Sveikiname
mokytojas
Emiliją ir Janetę taip gražiai
pravedančias katechizmo pa
mokas, o taip pat tėvus, ku-rie
su dideliu susidomėjimu seka
LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
‘
SAN PAULYJE
Consulado Gorai da Republica
da Lituania ęm São Paulo

Pret. Juozas Šeškevičius su Pirmosios Komunijos mokytojom Janete Ziziene ir Emilija
Bendoraitiene katechizmo pamokoj Verbų Sekmadienį

ÍJONAS VALA VIČIUS -

Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo-SP
Fones: 51.83-24.43 e 51.82-08.71
Fax: 51.82-74.41

r

.

CRECi J-684

ADMINISTRAÇAO - LOCAÇAO
COMPRA - VENDA
Rua Topazo n° 76 - Aclimação
04105-06( -São Paulo-SP.

fioíw: 277-4855
Fax: 277-6948
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MUSŲ ŽINIOS
VIL I AS ŠV. JUOZAPO
PARAPIJOS KERMOŠIUS
Prieš metus paskirtas šv.
Juozapo parapijos klebonas,
po Velykų palieka šią pa
rapiją.
Išėjo kalbos, kad jau
daugel) metų rengiamas pa
rapijos kermošius, šiemet
nebeįvyks, nors seniai yra
iškabinti plakatai ir juostos
su kermošiaus propaganda.
Buvo sušauktas tuo rei
kalu susirinkimas su kermo
šiaus organizatoriais. Suži
nota, kad nebus galima da
ryti kermošiaus prel. Pijaus
Ragažinsko gatvėje dėl tos
gatvės gyventojų priešingo
nusistatymo.
Kun. Petras Rukšys ap
siėmė kermošiaus tvarkymo
atsakomybę ir leido kermo
šiui naudotis visa laisva vie
ta aplinkui bažnyčią.
Buvo apgailestauta, kad
lietuviai neturės savo paviljono-barakos: nerandama
žmonių, kurie galėtų ruošti
tradicinius lietuviškus val
gius ir gėrimus.
Kermošius veiks per
paskutinius du balandžio mė
nesio. savaitgalius: 18-19 ir
25-26 balandžio.

ŠV. JUOZAPO R. K. L.
BENDRUOMENĖ
Šv. Juozapo Romos Ka
talikų Lietuvių Bendruome
nės narių nepaprastas susiri
nkimas, kaip buvo skelbta
spaudoje, įvyko sekmadienį,

S
i

íí —_

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

____ I

ŠIO ML-VOS numerio!
GARBĖS LEIDĖJ/^“^^
Mylimo vyro a. a. VLADO JURGUčIO 6-tų mirties
metinių proga(balandžio 26 d).
Mišios bus atlaikytos sekmadienį, balandžio 26 d.
11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.
Su ilgesiu prisimename mirusį mielą VLADĄ ir
kviečiame bičiulius dalyvauti jo pagerbime.
Redakcijair administracija

balandžio 5 dieną Jaunimo
Namuose.
Susirinkime
dalyvavo
40 narių. Susirinkimui pirmi
ninkavo prel. Juozas Šeške
vičius ir sekretoriavo Adilsonas Puodžiūnas.
Buvo svarstomi statu
tų pakeitimai.Daugumas su
sirinkusių narių buvo prie
šingi paragrafui, kur tei
giama,
kad Lituanika ir
Jėzuitų namai Mokoj butų
palikti S. Paulo vyskupijai.
Buvo
nutarta
atsik
lausti tėvų Jėzuitų nuomo
nės ir tik paskui pravesti bal
savimus dėl statutų pakei
timo.

lú

MIRTIES METINĖS

ATEITININKŲ SUSITIKIMAS KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS
mirė prieš 26 metus balandžio
LITUANIKOJ
20 dieną Čikagoje.
Šių metų blandžio 26 d.
dėdė Juozas kviečia visus
buvusius ir esamus ateiti
ninkus į subuvimą Lituani
koj. Bus gera proga gražiai
praleisti sekmadienį gamtoje
Pasikvieskite ir kitus
BU
kuriais palaikose ryšius.
Pradžia 10 vai. su Mišiom,

Vila Zelinos bažnyčios sta
tytoją prisiminsime per 11 vala
ndos lietuviškas pamaldas, sek
madienį, balandžio 19 dieną.
Kviečiame tautiečius šiose
mišiose dalyvauti ir pagerbti ku
nigą palikusi mums tokį brangų
palikimą - savąją bažnyčią.

GEGUŽES 24 DIENA
BUS PAGERBTAS BENDRUOMENĖS CHORAS

10:00 VAL. LIETUVIŠKOS MIŠIOS
Autobusai išvažiuos iš V. Zelinos 7:00 vai.
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IRPRALEISTISEKMADIEIĮ SAMIOJ
RENGIA ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖ

