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«KRISTUS KĖLĖS,

I

Per skausmus i garbe
J. G. S. J.

MIRTIS KRITO»

Velykų varpai linksmai gan 
džia skelbdami džiugią nau
jieną: «Kristus. kėlės, Kristus 
kėlės». Didžiojo Penktadienio 
liūdesys daugiau negrįš. Rau
das prie mirusiojo Išganytojo 
kapo pakeitė džiaugsmingas 
«Alleliuja».

Velykos yra Kristaus trium 
fo diena, tai yrą Jo kančios 
ir Jo darbo apvainikavimo 
diena. Jo priešų visiško nu
galėjimo ir jo dieviškumo ne 
sugriaunamo įrodymo diena

Tas paniekintas, išjuoktas, 
pasmerktas Nukryžiuotasis ši
andieną pasirodo visame sa
vo garbės spindėjime: šviesus 
kaip saulė, gražus kaip ryt 
mečio aušra, l\g pirmasis 
sniegas Kančios ir skausmų 
gyvenimo lapas užverstas. Jo 
ateitis šviesi ateitis, nemirš 
tančios, nepaprasto džiaugs
mo ir neišsemiamos Jaunės 
ateitis.

Visi Jo priešai nugalėti, su 
traškinti Tiesa, jie nerims, 
stengsis jį sunaituinii, kovos 
prieš jį visais frontais ir vi
sais galimais ir negalimais gin 
klais, bet visos 10 jų pastan 
gos atsimuš kaip šėlstančios 
bangos į nepajudinamas pa
krančių uolas, suduš į tūks
tančius gabalėlių, lyg porce- 
lano indas, sviestas į akmeni 
ne.b grindis. O Jis — Kristus, 
s ov‘ s kaip stovėjęs, tvirtas, 
nepajudinamas, žavus, spin
dįs garbės aureole ir trauks 
prie savęs tūkstančius ir mi
lijonus žmonių, vargo ir skaus 
mo prislėgtų, kovos užgrūdin 
tų, bet pilnų aukštų idealų ir 
nemarių siekimų.

Velykos tai Kristaus dieviš 
kūmo svarbiausias įrodymas 
— gyvybės, nuplėštos garbės 
atstatymas Kristaus gyveni 
mo ir mirties Viešpats pilna 
te žodžio prasme. Jo rankose 
gyvybės paslaptis «Jei tu esi 
Dievo sūnus. nuženk nuo kry 
žiaus» — tyčiojęsi žydai Ne 
t.k kad jis nužengė nue kry
žiaus. Jis išėjo iš mirties guo 
lie at-imainęs,nemarus Amži 
no Garbės Viešpats.

II.

Kristaus prisikėlimas buvo 
jo pirmųjų sekėjų atspirtis. 
«Jeigu Kristus neprisikėlė, tai 
ir mes neprisikelsime .. tuš
čias yra mūsų tikėjimas», šv. 
Povilas koriiitiečiams rašė, 
Krikščionybė plito, nes žade 
jo tą, ko niekas kitas negalė 
jo duoit, būtent, nemirtingu
mą Viltis išeiti iš šio gyveni 
mo vargų ir kovos laimėtoju, 

. skynė sau kelią žmogaus šir 
dyje, minančio šios ašarų pa 
kalne» kelius.
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Kiek nuostabių istorijos pus 
lapių yra prirašyta Bažnyčios 
istorijoj, kiek žygdarbių atlik 
ta ir visa tai Prisikėlusio Iš
ganytojo šviesoje. Iš jo sėmė 
si sau stiprybės pirmieji kan 
kiniai, pirmieji vienu* lynai 
kūrėsi Jo meilės vedami. Ti 
kėjimas į Prisikėlusį sukūrė 
didžiausius meno paminklus 
architektūroje, tapyboje irmu 
zikoje. Ta dvasinė ir medžią 
ginė galia, kuria stebisi kiek 
vienas žmogus, kas jis bebú 
tų,’turi savo išaiškinimą tik 
prisikėlusio Išganytojo trium 
fe.

III.

Velykų varpai neša džiau
gsmą ir į mūsų širdis ir kelia 
jauna viltimi j naują gyveni- 
mą.

Kiek daug svajonių, iliuzi
jų išsineša žmogus į pasaulį. 
Jos viena po kitos, lyg tie 
pražydusios rožės lapeliai, 
ima kristi, kol nelieka nė vie 
no.

Kiek daug didžių užsimoji
mų, kiek žygdarbiu tikėjosi 
žmogus atlikti žiauri tikrovė 
sumaišo visus planus, sunai
kina dažnai su dideliu pakišę 
kimu, pradėtąjį darbą it tik 
trupinius, šukes kai kas pajė 
gia išgelbėti.

Žmogus išėjo reiškučiomis 
semtis laimės, bet ji išslydo 
pro pirštus liko tuščios ran 
kos Kadaise medės ir džiau 
gsmo d*ina daiavo žmogaus 
siela, šiandien ji užmiršo ana» 
dainų melodijas Iš suvargu
sios žmogaus krūtinės išsiver 
žia liūdesio ir skausmo ato
dūsis.

Bet Velykų varpai gaudžia. 
Jis vėržiasi ir į kenči 1 čią 
žmogaus sielą Jo nesulaiko 
aklinai uždarytos žmogaus 
širdies langinės ir tvirtai pa 
remtos durys Lūžta atsparos, 
sutriuškinamos visos kliūb s 
maloniai gaivinančio oro sr© 
vė įsiveržia įžmogaus širdį 
Ji im» kartu plakti, visais są 
vo polėkiais jausti Velykų 
džiaugmą, gerti iki apsvaigi 
mo iš tos laimės taurės: «Ti 
kiu, kad mano Viešbats gy
vas ir savo kūno akimis regė 
ėiu Dievą savo Išgabytoją».

Tikiu, kad mano Išganyto 
jas gyvas Tas naniekintas. 
tas nukryžiuotasis kuriame 
aš savo visą vilti sudėjau, jis 
gyvas, nemarus kėlės mirties

DIDELĖS SIELOS IR ŠVELNAUS JAUTRUMO 
LIETUVIUI KUNIGUI

Dr. ANTANUI AUSENKAI, OSB.
UŽBAIGUS RAMYBĖJE ŽEMĖS RŪPESČIU KELIONE 

JO LIŪDINČIUS TĖVELIUS, BROLIUS IR SESERIS 
GILIAI ATJAUČIA

Klemensas Jūra 
ir šeima.

KUN. ANTANUI AUSENKAI O S.B.

mirus, jo artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Moinho Velho lietuviai.

varžtus sutrupiės. Ir aš, ne 
kas kitas, savo akimis regė
siu Dievą, savo Išgelbėtoją. 
Aš jį regėsiu po šios žemės 
vargų ir skausmų, po šios 
žėmės nusivylimų ir apgaulių, 
po šios žėmės kovos regėsiu 
savo Viešpatį, kuriame visą 
savo viltį sudėjau: «Kas tiki 
j mane, tas nematys mirties 
per amžius» Jis laukia ma
nęs Visų mano kelionių ir 
mano klaidžiojimų pabaigoj 
laukia mane. Jis, mano Vieš
pats, kad apvainikuotų mano 
skausmo sugeltus skruostus 
pergalės vainiku, mano sielą 
nemariu džiaugsmu pripildytų 
ir kovos i išvargintą dvasią 
įvestų į ramybės ir taikos k a 
ralystę «Palaiminti, kuri© jam 
savo ištikimy ės niekada ne
mainė»

Velykų tarpų aidai pripil
dė mūsų dv-iiHą, pripildo nau 
ja, amžinybės viltimi ir šutei 
kia mūsų sielai ryžto kantriai 
pakęsti dienos kaitrą, nepa 
lūžti po gyvenimo našta kad 
dygiais erškėčiais klotais ke 
liais, žinant, kad skausmas 
ir vargas tai pakopos, kurios 
veda į mūsų Velykas, į per
galės diena. Kito kelio nėrė. 
Jei butų tikresn s kelias, Kris 
tus bitui ji mums nurodęs. 
Visos laimės rodyklės, kurios 
neveda šit o keliu, yra apgau 
lingos. Tik laimės kelio rody 
klė rodo tikrąjį kelią , vedan 
tį mus prie musų galutinio 
tikslo prie džiaugsmo ir lai 
mės šaltinio Joje aiškai para 
šyta: «Per skausmus į garbę»

— Maskva praneša, kad sus 
tabdė atominių ginklų sprog
dinimus. Vašingtonas šį rusų 
pranešima laiko tik propagan 
oa, padėties nepakeičia

— Kanadoje šią savaitę par
lamento rinkimuose laimėjo 
konservatoriai išrinkdami 210 
atstovų, kai tuo tarpt; stipriau 
si jų konkurentai liberalai tik 
47 atstovus pravedė. Užsie
nio politika liks nepasikeitus, 
artimai bendradarbiaus su A- 
merikft.

— Iš Amerikos pranešama, 
kad yra surasta priemonė ap 
siginti nuo raketinių tolimo 
skridimo ginklų. Juos ore, 
dar toli ir aukotai nuo taiki 
nio gali susprogdinti tam ti
kri atominės energijos spindu 
liai. Šių spindulių buvimas o- 
re yra tikriausia apsauga.

A. A. KUN. DR ANTANO AUSENKOS - DOM ESTANIS 
LAU O.S B. Tėvams, Broliams ir Seserims liūdesio va 
landoje reiškiame nuoširdžią užuojautą Jūsų broliai 

Kristuje.

Mik. E. E. Ivanauskai.

Ausenkų šeimai ir giminėms liūdintiems del 

A. A KUN. ANTANO AUSENKOS 

mirties, nuoširdžiai užjaučia 

«Mūsų Lietuva*.

— Brazilijon atvyko Pran
cūzijos ekonominė misija, ku
rios tikslas yra užmegsti glau
desnius ryšius su Brazilijos 
agrikultūra ir industrija.

— Kolumbijos vyriausybė 
ruošiasi kontroliuoti kavos ū- 
kį. Per didelis kavos ūkio iš
plėtimas iššaukia, kainų kri
timą.

— Iš Amerikos pranešama, 
kad yra padaryta didelė pa
žanga vėžio ligos tyrinėjime. 
Tikimasi greitu laiku suras
ti vaistus prieš vėžio 
Bandymai jau daromi.

ligą.

— Brazilija stengiasi 
tiprinti Europos rinkoje.

į«18-

— Brazilija atnaujino 
kybos sutartj su Jugoslavija. 
Brazilijos Jugoslavijos preky 
binis metų balansas siekia 10 
milijonų dolerių.

pre-

— São Paulo arkivyskupi
jos kurija atsišaukė į gyvent© 
jus ir organizacijas, kad Didį
jį Šeštadienį susilaikytų nu© 
pramogų rengimo. Kitados Di
dįjį Šeštadienį Brazilijoje bu
vo duodami šliūbai.
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Velykos Gedulo šešėlyje TU BUVAI...
Kovo m 31 d ryte, S Pau

lo 1 etiivių tar e žaibo greitu 
mu liūdna žinia sklido: mirė 
kun. Antanas Ausenka • Dom 
Estanislau O S B. Ši žinia y- 
uac stipriai pribloškė Vila Ze 
linos ir apylinkės lietuvius, 
kur gyvena kun Antano tė
vai, broliai, seserys ir kiti gi
minės, daugybė pažįstamų, 
kur sekmadieniais atvykdavo 
kun Antanas talkinti lietu
viams- kunigams, laikydavo 
šv. mišias, sakydavo turinin
gus. bet kariu ir populiarius 
pamokslus.

M'rė staigiai, sekmadienio 
naktį, grįžę* iš vieno- pa 
ranijcs, kur prr ėe®ijo® metu 
vakare gatvėje pasakė pa 
mokslą Grįžę- venudynan 
d.-ir nėjo ilsėtis, bet sėdo prie 
darbo st Jo, raš-* ruošėsi se

8tasys Laucius

VELYKOS
Kristus prisikėlė, 
girdim linsksmą žinią. 
Kiekvienoj lūšnelėj 
spinduliai auksiniai.

Gieda Aleliuja 
choras pre var.onų.
Ant altoriaus akys 
nuostabiai malonios.

Stebi jos ir guodžia 
prašančius padėti.
Sala tyros širdy s. 
tirpsta širdys kietos.

Džiaugiasi kri1- ščionys. 
nors \ ely.kos' liesos 
Per pasauli eina 
Jis, rankas.ištiesęs.

Pro sargybų postus, 
pro vielas ir grotus 
Jis aplanko žmogų 
saule vainikuotas

Tad pamato dangų 
didelis ir mažas, 
o ant stalo tartum 
po margutį gražų. 

kančios dienas pamokoms, gi 
mnazijoje dėstė matematiką 
ir fiziką Ir taip bedirbantį iš 
tiko širdies priepuols, atsis
kyrė su šiuo pasauliu. Anks
tybą 3l d. kovo rytietį, gar
sieji S. Bento varpai skelbė, 
kad vėl naują auką paviliojo 
kapai.

Gedulingos mišios egzekvi
jos buvo atlaikytos M vai S. 
Bento bazilikoje Liūdni var
pų aidai maišėsi su giedamo 
mis benediktinų vienuolių re 
quiem melodijomis.

15 vai Libera atgiedojus, 
išsitiesė ilga virtine automo 
b:liu, gedulinga laidotuvių pro 
ce®ija. nėr miesto centrą, 
Consolação kanų linkui. Į ka 
P s atlydėjo vienuoliai bene 
dūrinai. K.urin chora® giedo 
jo liturgines laidotuvių gies-

MCSIJ LIETUVA

AfA Kun. Antanas Ausenka 
Dom Estanislau 0. S. B.

mes. lietuviai kunigai (Mons. 
K. Miliasskas, kan, J Kar- 
dauskas, kun. J Giedrys SJ, 
kun. A Milius, kun. P, R- ga 
žinskas, kun J Šeškevičius) 
ir šimtai lietuviškos visuome 
nės atvykusios į kapus atsis 
veikinti ir palydėti taip nelai 
ku iš šios ašarų pakalbės pa 
sitraukusio mielo ir brangaus 
kunigo.

Susirinkusių prie kapo vei
dus dengė gilaus liūdesio še 
šėlis, riedėjo ašaros Ypač ši 
valanda buvo skaudi seneli
ams tėvams, seserims, broli 
ams ir kitiems artimiesiems, 
kurie niekumet nesitikėjo, 
kad iš jų tarno taip staigiai 
pasitrauks jiems mylimiausias 
asmuo. Bet Aukščiausiojo ki 
toki buvo planai. Čia pasili- 
kusiems telieka tik nulenkti 
savo galvą prieš dieviškąją 
valią tariant: tebūna pagar
binta šventa Jo valia.

BIOGRAFINĖS ŽINIOS

Velionis gimė Lietuvėje 
Balninkų parapijoje. 1914 
m 18 d lapkričio mėn. sDar 
nedidelis berniukas, kartu 
su tėvais ir kitais šeimos na 
riais atvyko Rraz lijon 1927 
m São Paulyje. Įstojęs kata
likiško?! mokyklon, pajuto sa 
vyle našaukima vienuoliniam 
gyvenimui. Įstoja į benedikti 
nų vienuolyną, kur išeina rei 
kalingą mokslo kursą, visuo
met nasižvmėdamas kaipo ga 
bus ir uolus studentas 1935 
m. gruodžio mėn. 14 d. pada 
ro vienuolio įžadus. Be teolo 
gijos, universitete studijuoja

(AfA KUN. DR. A. AUSENKOS. OSB ATMINIMUI)

Tu buvai . Ir sopuliu širdis sugrudus,
Ir skausmas — be ribų — užtvinsta sielą!
Ir saulė nebe ta! Ir vakarai vėl gūdūs...
O sielvarto maldoj — mintis į Dievą kyli.

Tu buvai ..Ir — In perpetuam memoriam —
Mintis paklydus jieško žodžio...
Širdy suprast ir patikėti tuo nenorim:
Jau Tavu mielą šypsnį karstas vožia...

Didžios sielos, tyro® širdies, tyrų minčių lietuvi!
Buvai didus tik Dievo meile ir neribotu kuklumu!
Ir nuodėmėj, ir abejonėj lūžtančius — z
Tu neatstūmei, nors kelio vingiuos klupę buvom: — 
Visiems žadėjai v sus kvietei į De^o Palaimįs Namus!

Savos tautos - likimo išb’aškytus brolius
Tu kėlei — žadinai prie šveato tebulumo.
Tėvelių kalbą m y ėjai skleidei uoliai —
Tu knygnešiu buvai -- tarp miglų abuojumo!

Vienuolių e senoj siūbuoja Tavo karstas:
Bažnyč os diktarai. prelatai ir kanauninkai susikaupę,.
Tik molinos sielvartas, sesutės rauda širdis varste;
Tik br.'lių skausmas - karštoj maldoj priklaupia. .

Šit tibi terra tevis — kužda lupos..
Ir skęsta :naid >:e mišri marga minia...
Užgęsta iiraudu inės . Bet skausmas tebeklūpo— 
Kai išs.sklaido vėl savais keliais minia!

Ne Tu buvii, bet — Tu esi tarp mūsų!
Sielos, širdies, taurių minčių kėlėjau!
Tu — atmin mtios — amžiais gyvas busi!
Tu musų kryžkehuos — ir ateity budėsi!

Klemensas Jura 
1958 m. balandž o 2 d.
São BauH-Biasil

tiksliuosius mokslus, matema 
tiką. fiziką. 1941 m lapkričio 
mėti 31) d. šventinamas kuni
gu Pirmas iškilmingas šv. 
mišias atlaikė VilaZelina lie 
tuvių bažnyčioje.

Kun. Antanas pradeda rao 
kytojaut! São Bento gimnazi 
joje ir koledžiuje Dėstė ma
tematiką ir fiziką. Buvo pas 
kirtas internato vice prefektu 
Be šių darbų, ordeno anatas 
pasiskyrė ’ savo asmeniniu 
sekretoriumi. Lankiusieji São

1958 m balandžio 4 d.

Bento mokslo įstaigas moki
niai kun. Antaną prisimena 
kaipo šviesią asmenybę, suge 
bėjusį ne vien gerai dėstyti, 
bet taip pat kaipo turintį di
delio pasitikėjimo ir įtakos 
auklėtoją

KUN. ANTANAS LIETU VIŠ 
KOJE VEIKLOJE

Nors kun. Antanas visą lai 
ką, mokykloje, vienuolyne 

(pabaiga 3 pusi.)

Paulius Jurkus

Kregždės ant Niikryznotoja pečiu
Buvo pavasaris. Paukščiai 

grįžo į s i ve lizdus ir gyrė 
saulę. Grįžo ir kregždė Sva
jotoja Ją taip praminė moti
na, nes ji ramiai sėdėdavo liz 
de ir žiūrėdavo į gatvėje žai 
ūžiančius vaikus ir atsisukda 
vo Į saulę ir jai Čiulbėdavo, 
nulipu® ant telefono vielų

Kelionėje pre dideliu ma 
riu. kur ji pamatė pirma kar 
tą laivus, jos motina suginu 
dė cpffnus ir pasakė — ga 
na Padėkojo saulei, kuri tiek 
laiko šildė puolą rūbeli; pade 
kojo vėjui ir lietui, kurie plo 
v? ir šukavo jos baltą ®kepe 
tai tę no kaklu, ir tarė dukrai, 
kad ji turinti skristi prie Bal 
tijos jurų, kur jos tėvų tėvai 
gy e no

Svajotoja pre didelių ir ne 
ram:n vandenų supylė mažy
tį smėlio kapa Apverkė savo 
motina, apraudojo, n mariu 
vandenv®. giliai atsidusę, iš
metė iš savo gelmių ginta
rėlį.

Ji buvo atsilikus nuo dran 
giu, kurios čiulbėdamos npš>'> 
vasaros š lumą į šiaurę Tada 

Svajotoja pamatė kitą kregž
dę, kuri lėkė greičiau negu 
pavasario vėjas Jos vardas 
buvo Greituolis Jis taii> pat 
buvo vienas Ir jam patiko 
Svajotoja, prie motinos kapo 
liūdinti. Jie abu pakilo ir nūs 
krido ten. kur žvejai, iš ma
riu sugrįžę, veža menkes j 
miestelį.

Virš krautuvės langu, pas
togėje, turėjo kregždės lizdą, 
ir vaikai ši pavasarį, mėtyda. 
mi akmenėlius, pataikė į jį ir 
išmušė jam šoną, o pavasari
nis vėją®, eidamas oro namus 
nudraskė ir išnešiojo po lau
kus

Jos nutūpė ant pastogės len 
tu pailsėti ^altas vėjas šla
vė gatves ir gasd n»» pavasa
rio žiedus Ji® buvo atėjęs šį 
vakarą tyliai ir nelauktai na 
sijnnkti iš hesdž’angianę'iĮ 
kregždžių, kurios turėjo par
nešti vasaros kaitras Ir jom 
buvo salta — susiglaudė vie
na nrie kitos ir liūdnai cyp
sėjo

Krautuvoie nž didelio s alo 
snaudė šeimininkas ir pi o mie 

gus išgirdo kregždes. Atsikė 
lęs rustus pravėrė langą ir 
iškišo laukan susivėlusią gal 
vą.

- A štiš, raganos! Vėl prie 
langų kaip pernai triukšmą 
kelsit. — užgrisudė kregždėm 
susišaukė vaikus ir liepė jas 
nuvyti Traukdamas galva vi 
dun įsidaužė į rėmus ir dar 
labiau su y ko:

— Pamėginkit tik grįžti, — 
grūmojo skrendantiem paukš 
čiam Tai atėjo laikai: visi 
gyventi rrnkdo

Kregždės pakilo ir norėjo 
skristi tolyn, bet vėjas buvo 
šaltas' ir stinrus, ir jų pavar 
gę sparnai nenaiėgė irtis. Iš 
kilusios tuoj pat niro palei 
augštus bokštus ir susirado 
užuovėja antro augšto lange 
Bet vėjas ir ten užtiko

Kregždės drebėjo nuo ša) 
čio Čia pastebėjo lange iš 
mu^ta rutę Čypsėdamos. spar 
neliais daužydamos stiklą ir 
kovodamos su vėju, skrido 
pr e lango skylės ir lindo vi 
dun.

Patekusios į tamsia didelę 
erdvę, nutūpė ant palangės ir 
dairėsi, ar neatpuls koks pik 
tas šeimininkas vyti laukan.

Viduje buvo ?ilta tr tylu. 
Tik vėjas, rūst udamas ir ne 

galėdamos jų pasiekti, daužė 
si ant skardinio stogo. Kregž 
dės, įsižiūrėjusios į sutemų 
pilna erdvę, pamatė besisu 
pantį raudoną žiedą, kuris 
dieną buvo sugavęs saulės 
spindulį ir savy uzdáres Nun 
spindulys žaidė įvairiomis spa 
Ivomis. ir jos nuskrido ton pú 
sėn. norėdamos pabučiuoti žie 
do taurę, kuri išsaugojo sau 
lės spindulį, bet rado jį ap 
vožtą stiklu Nul údusios paki 
lo ir susirado netoliese viete 
lę. Ten buvo šilta ir gera, ir 
jos užmigo.

Rytmetį kregždės pabudo 
išsigandusios Kažkas ūžė ir 
griaudė lyg tolima jūra, ku 
rią matė pietuose Priešais 
spindėjo metaliniai vamzdžiai 
Je nūnai švilpė ir dūdavo. 
Svajotoja pažino vargoninin 
ka. Gyveno jis priešais krau 
tuvininką ir prie atv'ro lango 
gėrė kvepiančią arbatą ir 
skambino p:aninu

Dideli saulės pluoštai veržė 
si pro langus ir spalvuotom 
šviesom liejosi į aslą, kurkiu 
pėjo keletas žmonių Pasilen 
kusios žemyn, išvydo klebo 
na Motiejų, baltuose rūbuose 
bestovintį ir begiedantį.

Suprato esančios bažnyčio 
je, kur gyvena Dievulis. Pri 

siglaudė viena prie kitos ir 
tylėjo, kol išsiskirstė žmonės. 
Tada pašoko abi ir pamatė, 
kad jų miegota ant nukryžiuo 
to žmogaus pečių. Jo galva 
buvo prismaigstyta erškėčių, 
kruvina, akys pilnos liūdesio, 
o kūnas nugultas dulkių.

— Vyt, vyt. skriskime pus 
ryčiauti, — kalbėjo Greituo 
lis.

— Oi, ne, ne, — stabdė Sva 
jotoja, — tas žmogus kentės, 
kol susigaudysim uodų. — Ir 
jos abi sparneliais nuvalė dul 
kės nuo pečių, galvos ir vei 
do. Abi susikibusios traukė 
erškėčių spyglius, bet jie tvy 
rojo kietai į galvą, ir vos vie 
ną tepajėgė ištraukti. Pavar 
gę sutūpė ant Nukryžiuotojo 
rankos ir klausė Jo:

—• Kas čia tave prikalė?
— Žmonės, — atsakė Nu 

kryžiuotasis.
— Vyt, vyt, žmonės. . Už 

ką. ką tu blogo jiems pada 
rei?

— Aš juos mylėjau...
- Vyt, vyt ot negeri žmo 

nės, — šaukė kregždės. Jos 
buvo girdėję iš savo senuo 
lių, kad žmonių giminė esan 
ti žiauri ir negera.

(B, D)
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kaipo mokytojas gyveno tarp 
svetimų, tačiau išmoktos iš tė 
vų lietuviškos kalbos neužmir 
šo ir nenutraukė ryšių su lie 
tuviais ir lietuvių kultūriniu 
veikimu.

Neretai atsitinka, kad siu 
dejuojantieji pusėtinai pamirš 
ta lietuvių kalbe. Su kun An 
tanu buvo kitaip. Jis ne tik 
neužmiršo iš tėvų išmoktos 
gimtosios kalbos, bet lituanis 
tikos žinias, savo iniciatyva 
žymiai praplėtė. Ne tik taisy 
klingal lietuviškai kalba, bet 
ir rašo laikraščiams straips 
nius. su dideliu dėmesiu ne 
tik seka, bet platina lietuvių 
spaudą Jis platino «Aidus», 
«Darbininką» ir kt., bendra 
darb avo «Mú»u Lietuvoj». Jo 
sirai psniai rimti, nuoseklūs, 
logiški. Mokėjo pagerbti kitų 
įsitikinimus, bet prineipiniuo 
se klausimuose nėjo į kom 
promisus.

Kun. Antanas dar daugiau 
įsitraukė į lietuvišką darbą, 
kai praėjusių metų pradžioje 
sulig šventoje Tėvo enciklika 
«Exul Família», Konsistoriali 
nės Kongregaeijoa buvo pas 
kirtas lietuvių misionieriumi 
São Paulyje Lietuviai São 
Paulyje gyvena įvairiose mies 
to dalyse. Didesniuose cen 

truose lietuviai kunigai laikas 
nuo laiko vxksta laikyti šv. 
mišias ir teikti kitus dvasi 
nius patarnavimus Kun Anta 
nui Iš traukus talkon darbas 
buvo galima sklandžiau atlik 
ii Šiais metais vienuolyno 
vyriausybė leido dar daugiau 
laiko pašvęsti lietuvių reika 
lams i ūtų lankęsis ne vien 
Vila Zelinoje. bet ir kituose 
priemiesčiuose: vila Zelinoje 
pora sekmadieniu būt paeiti 
kęs ištisa dieną, be darbų 
bažnyčioje, dar. dalyvauda 
mas draugijų susirinkimuose. 
Naujas planas buvo numaty 
tas pradėti vykdanti balandžio 
mėnesį

Kuo Antanas keletą kartu 
buvo nuvykęs į Sorocabos 
vyskupiją, apie Itapetįninga. 
Angatuba Araçatuba. São Mi 
guel Arcanjon gyvenantiems 
1 etuviams teikti religinį pa 
tatnavimą.

Deja, pas Dievą buvo kiti 
planai,. Kun Antano asmeny 
je netekome uolaus Kristaus 
vynuogyno darbininko, kurio 
apaštališkas uolumas labai ir 
labai reikalingas ypač čia 
1 razilijoj, kur taip maža yra 
k unigų.

Lietuvių visuomenė neteko 
lietuvybės švyturio, stipraus 
kultūrininko, Ilsėkis Viešpa
tyje. Kunige Antanai!

MŪSŲ LIETUVA

Magdalena Vinkšnaitienė

KAI VELYKŲ RYTA...
Kai Velykų rytą gaus varpai bažnyčių — 
Kryžiaus pergalę vėl pasauliui skelbs — 
Į gimtąją žemę mintimis sugrįšiu: 
Nukankintas Kristus ten ar prisikels?! —

Ten sulaužė budeliai pakelėj smuikelį 
Ir krucifiksą įmetė į raistą...
Jie išvarė tautą eiti kryžiaus kelią! 
Tyčiojas, užmetę jai raudoną skraistę!

Kai Velykų rytą nuo beržų rasa kris, 
Laisvas vyturėlis užgiedos laukuos... 
Kas broliams uuo širdies akmenį nuris? 
Kas pančių nuveržtas rankas išliuosuos?

Gal tik nerimas linguos juodais arimais...
Tik plėšoma viltis klaikiai; raudos...
Kada gi auš rytas prisikėlimo 
Nukankintos, nukryžiuotos Lietuvos?! —

Kai triumfuosi, Kristau, Tu Velykų rytą 
Ir Tavo galybei nusilenks kalnai, 
Pažvelk, pažvelk į kenčiančią tautą - 
Ir ištiesk gailestingą ranką jai! - —

São Paulo.

KATALIKU STUDENTŲ SKaI 
Č;US JAV

Pagal kataliku žurnalo «A 
mer ca» paskelbtą statistiką, 
šiuo metu 270 tūkstančių stu 
denių lanko katalikų univer 
sitetus bei augštojo mokslo 
kolegijas Praėjusiais melais 
studentų skaičius yra padidė 
jęs 10 tūkstančių. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse katali 
kai turi 31 universitetą, 174 
kolegijas su ketverių metų 
kursu ir 23 jaunesniųjų kole 
gijas. Didžiausieji universite 
tai su pilnu kursu yra Mar 
quptte universitetas su 9949 
studentais, Detroito ir Seton 
Hall universitetai, kurių abie 
jų studentų skaič.us yra per 
9 tūkstančius.

— Ruošiamas Hollvwoode 
Urnas iš vienuolės šv. Pran
ciškos Cabrini gyvenimo Mo 
tina Gabriui, gimusi Italijoje, 
iS89 m. be jokių lėšų su sese 
lėmis nuvyko į New Yorką 
Po 28 metu, t y. 1917 m . kai 
ji mirė Ch’eągoje, jau buvo 
įkūrusi Jungtinėse Amerikos 
Visybėse 70 l'gnniniu daug 
mokyklų. na-Pa čių nrn ų>r v e 
nimlių konventu, o jos įstei 
gto- vienuolijos misionierių 
seselių jau buvo 4,000

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Griškabūdis. Žana viki joje, 
karo metu nenukentėjo Koks 
buvo prieš karą, toks ir da 
bar yr&.

Šakiu miestelis, taip pat ir 
bažnyčia per karą buvo visiš 
kai sugriautas išdegintas Li 
ko t’k Gelgaudiškio gatvė. 
Tačiau bažnyčia kun. Gustai 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misija* iždininko p. Petro Šimoni®, ar kun. P Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

čio uolumu, atitaisyta, užden 
gia ir pamaldos joje laikomos. 
Kudirkos Naumiesčio bažny
čia taip pat atremontuota Sin 
tautų bažnyčia s’tovi neatre- 
montuota

Vilkaviškis karo metu irg1’ 
labai nukentėjo Katedros vie 
toje, griuvėsius nuvalius, liko 
tik sodas. Klebonijų nė pėdsa 
kų nėra. Parapijos salė buvo 
sugriauta. Buvo likę tik dalis 
sienų Dabar ją atstato ir pa 
didina miesto šeimininkai.

Virbalio bažnyčių ligi pama 
tų išgriauta ir sunaikinta^ tai p 
pat ir pats Virbalis, iš Lietu 
vos vėl mažiau laiškų ateina. 
Matyt žmones prisibijo rašyti. 
Nenori, kad už netyčiomis 
išsprukusį žodj tektų Sibire 
atsidurti.

Vasario 16 s os minėjimai vi
same pasaulyje

(E) Visose lietuvių koloni. 
jose visame laisvajame pašau 
lyje pasiruošta Vas ri© 16 ją 
paminėti šiemet kuo Įsoėdin 
giau Ypač plačiai apvaikščio 
jama toji diena JAV se. kur 
ir šiemet lietuviu parengiamo 
so sutiko kalbėti atskiru vate 
lybiu gubernatoriai, Kongre 
so atstovai ir šiaip žymios 
asmenybės, netik pagerbdami 
Lietuvą, bet ir sustiprindami 
laisvės solidarumą Kai kuri
ose lietuvių kolonijose jubilie 
jinai parengimai buvo pradė
ti jau vasau® 9 d ir tęsėsi 
iki vasario 16 d ( vz , Toron 
te. kur pasižadėjo kalbėti Ka 
nados uis. reik ministeris 
Smith) Per spaudą, radiją, 
televiziją Milijonai kitų tautų 
žmonių tąja proga bus supa 
žindfnti su Lietuvos laisvės

1968 m. balandžio 4 d.

reikalu. Netik Amerikos žemy 
ne, bet ir tolimoje Australijo 
je ir Naujoje Zelandijoje ir 
įvairiose Europos vietovėse 
mūsų tautiečiai šventė tą die 
ną susikaupę ir pasiryžę.

Is Sovietinio Heeioio

Didžiausi žmogaus priešai 
Sovietuose

Rytų Vokietijoje praneša
ma, kad namų valdytojam de 
damos papildomos pareigos. 
Lig šiol jie tik maisto korte
les išdalydavo, ® dabar jie tu 
ri virsti «politiniais aktyvis
tais», vadinas, sovietinio rėži 
mo akim ir ausim. Taip yra 
Rusijoje ir kituose sovietinio 
režimo kraštuose.

Į klausimą: koks sovietinio 
žmogaus priešas yra įkyriau 
sias? Maskvos darbininkas at 
sako; radijas, blakės ir namų 
valdytojas. Radiją galiu dar 
užgesyti; blakes galiu sutrip- 
ti; bet prieš namų valdytoją 
esu bejėgis...

«Post» žurnale Alsop pasa
kojo, kad Sovietų Chruščio
vas priklauso prie tokių dikta 
torių, kurie mėgsta anekdotus 
ir apie save. Sykį Chruščio
vas pasakojęs:

«Kremliaus koridoriais ėmė 
bėgioti vaikinas šūkaudamas;

«Chruščiovas pakvaišo, Chu 
ščiovas pakvaišo» Sargyba jį 
tuojau suėmė ir perdave tar
dytojam Tuojau buvo teismas 
ir jį nuteisė 23 metam Trejus 
metus už partijos sekretoria 
us įžeidimą, kitus dvidešimt 
metų už valstybės paslapties 
išdavimą »

— Gegužės mėn. 5 d. São 
Paulo miesto teatre numatyta 
didžiulė mokytom demonstra 
cija, kurios tikslas yra pražy 
ti pakelti 50 nrocentų atlygi 
n;mą ir reikalauti, kad vyri
ausybė daugiau susirūpintų 
reikalinga patalpų statiba Šis 
judėjimas apima vidurinių, au 
kštesnių ir pradžios moky
klos mokytojus.

— Ruošiamas įstatymas su 
lig kuriuo bus draudžiama 
vakarais lankyti gimnazijas 
jaunesniems kai.) 14 metų

MIRĖ SENIAUSIAS PASAU
LYJE- ŽMOGUS

Lig šiol seniausiu pasauly
je žmogumi buvo laikomas 
Javier Pereira, kolumbietis, 
168 m Visą amžių išgyveno 
šiaurinėje Kolumbijoje, išski 
riant kelis mėnesius praėju
siais meta:s. kada aplankė A 
meriką. kur gydytojai jį išcy 
rė. Jis mirė 1d balandžio, te 
sirgęs vos 15 dienų Visad tu 
rėjo sveika protą, atmintį 
Paskutinėmis dienomis sunkiai 
kalbėjo, žodžius su didel u 
sunkumu tegalėjo ištarti Bu
vo labai godus pinigams, kur 
tik galėdavo gauti imdavo, g 
niekam nieko neduodavo.

— Kaikurios Brazilijos po 
litinės partijos, kaip sccialis 
tai trabalistai su komunistais 
tiek susibičiuliavo, kad net 
nori surasti bendrą politikes
bazę ir į rinkimus eiti išvien.

Su Carlos Prestes, komunis 
tu vadu, ieško progos susit* 
kti ir dabartinis S. Paulo pre 
feitas, Adhemar de Barn s 
Jam reikalingi komunistų teal 
sai. UDN vadovybė irgi r u 
Luiz Carlos Prestes kalbėjosi
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Kiškeliu Rūpestėliai
V. Frankienė

Ten toli toli, - visai arti 
saulės ir mėnulio karalystės 
ant aukšto kalno Kevalų dva 
re, gyveno visų vištelių Kara 
lienė Baltutė ir jos vyras Gie 
dorėlis gaidelis Turėjo jie 
daug daug, vištelių. Vištelės 
buvo baltutės, greitutės ir dė 
jo baltus stiprius kiaušinius, 
buvo skyriami yekykų kiške 
lianas. Kiškeliai juos puikiai 
išdažydavo, išmargindavo ir 
Velykoms vaikučiams dova
nodavo Kiekvieną pavasarį, 
prieš pat Velykas, keliauda
vo kiškeliai kiaušinių parsi 
nešti, pas Baltutę vištų Sara 
lienę į Kėvalų dvarą. Štai, 
ir šiuo metu, keturi jsik ukę 
į gražius ratukus, skuba b^ga; 
o kaip jų kaileliai apdulkėję, 
auselės suprakaitavusios, snu 
kilčiai išvargę, matyt, kad ii 
gai jie keliavo, kol pasiekė 
ši aukštąjį kalną kurio virš t 
nėję yra Kevalų dvaras, o 
jame Karalienė Baltutė gyve 
na Pribėgę aukštąjį kalną, 
jie sutūpę pakalnėje pasilsėti 
ir nutarė, kad reikia pasigra 
žinti, nes kaip gi tokie dul 
kini stos prieš garbinąją viš 
tu karalienę Baltutę Nusiprau 
sę kiškeliai čia pat tekančia 
me šaltinėlyje, išsvalė dulki 
nūs kailelius, ūselius sušoka 
vo. nusišypsojo patenkinti ir 
ėmė lipti į kalną Lipo ir vėl 
pavargo, o Kevalu dvaro vis 
dar nematyt, bet jie pamatę 
tykiai čiurlenantį šaltinėli, 
kurio vanduo bu^o skaidrus 
kaip stiklas, pradžiugo kiške 
liai: nusiprausę šabynėlyje 
ir atsigėrę šaito gaivinančio 
vandenėlio, o tada pasijuto 
kaip drugeliai ir greiti kaip 
vėjas, mat šaltinėli» buvo ne 
paprastas užburtas Sutrepse 
jo kiškeliai kojomis ir pašilti 
do bėgti į kalno viršūnę; nė 
nepasijuto, kaip at-idurė prie 
sidabrinių Kėvalų dvaro v a f' 
tu Ten juos pasitiko keturi 
sargybniai gaideliai žaliano 
degėliai Kiškeliai, žemai nu 
silenkė; labą dieną pasakė ir 
paprašė įleisti į dvarą pas 
Karalienę Baltutę

— Ka Ka rieku. mums įsa 
kyta jūsų neleisti, pasakė iš
didžiai sargy bi,niai

— Mes kiaušinių prašyti 
atkeliavome. Jau pavasaris 
žemę puošia, gėlytės pražydo, 
paukštelei pragydo. tuoj ateis 
Velykos»— pasakė drąsiausias 
kiškis.

— Ka‘ K a riekti! Kas mums 
įsakyta pranešame: šimet ki 
aušinių negausite, nes vaikai 
įžeidė visą garbingąją vištų 
giminę, todėl liks be velykei 
čių. Keliaukite iš kur atėję, 
Nusiminė kiškeliai ir begalo 
nustebo, nes kiškių gyveni 

mo istorijoje dar nubuvo nie 
kandos taip atsitikę, kad Ka 
ralienė Baltutė neduotų jiems 
Velykoms kiaušinių. Begalo 
nuliūdo kiškeliai pasiuntiniai 
ir, auseies nuleidę, snukučius 
suraukę, verkdami atgal iške 
liavo.

Didelėje gir oje. Beržu aikš 
telėje, stovėjo puikūs beržų 
rūmai su žalių samanų stoge 
liu. su laukinių rožių dure 
lėni Prie namų aut didel o 
kelmo sėdėjo kiškių Karalius 
Iigauasis. A' link Karalių susis 
pietę tupėjo maži ir dideli 
kiškeliai ir kiškytės ir Kara 
liaus mokami maišė įvairias 
palv'iis dažus, piešė popierių 
je gražius piešinėlius i giau 
sis Karalius valde ki k ų gi 
minę daug'au kaip šimtą metų. 
Jis buvo labai gražus ir pro
tingas svarbiausia buvo gar 
sus meninkas Jis per ilgąją 
ž emą mokė kiškelius piešti, 
kad atėjus Velykų šventėm 
jie sugebėtų gražius vėl' kai 
čins išmarginti. Jo p>eš;mr> 
mokyklą lankė jauni kiškeliai, 
gi se ' kiškiai per- ilgąją zie 
mą pintinėles nynė Ir dabar 
kiškeliai sus r nkę pas kurą 
• iii nekantriai 1 ūkė grįšiant 
pasiuntiniu su kiaušiu a s, k; d 
galėtu pradėti juo» dažyti, 
nes Velykos ča pat T k ką 
griže* iš nve-to Ptlkelis kiš 
kutis pasakojo matęs limeno 
se daug negvvn ktšk*ltu. het 
puikių, kurie visada prieš 
‘ elykas sulenda į I tngūs ir 
duoda ženklą, kad tikrieji kiš 
kelini prisiruoštu, nes Vely 
ko»' artėja įtaiga sušlamėjo 
medeliai, sudundėjo žemė ir 
keturi pavargę labai nusimi 
nę pasiuntiniai įbėgo j aikš 
telę Nosie ik ę pagarbiai 
karaliui ir verdami prašneko:

— Negavon e kiaušinių, ne 
turės vaikai velykaičių, pas 
karabenę neį'e’do! .

— Ka>p tai gali būti? Negir 
dėta, nematyta! Tai įžeidimą» 
visos kiškiu giminės! - sušuko 
karalius O, tai svarbiausia 

skriauda vaikučiams Vely
kos be margučiu Argi tai 
įmanoma? - nervinosi kara
lius . i

— Vaikai įžeidė višteles - 
atsiliepė vienas pąsiuntinys.

— kaip, kokiu .bfid^.u? • sušti 
ko visi kiškiai , .

Mes nieko nežinom, neį 
leido pas karaliene, verkė 
kiškeliai.

Susimastė Ilgasis karalius 
ir begalo nuliūdo Liepė visi 
ems kiškeliams ;jŠsikirstyti į 
namus ir laukti kol jis pakvi 
es ąs ir prašė, neliūdėti, nes 
jis karalius, turis, vijtį gauti 
kiaušinių. Atsisveikino kiške
liai su karaliumi ii- išbėgiojo.

MŪSŲ LIETUVA

Danutė Lipčititė

Velykos! \ dykos kainais atsrovena.
Velykos! Padangėj paukšteliai čirena;
\ ėjelio sunūstar žibutės žiedelis; - 
1'ėlykos! Puriena žvilgėdamos kelias...

Velykos kalnuose. Vehkes balutėj . 
Lašeliai dar dreba iš sapno nubudę 
ir kuždąs su vėju, ir klausia kas bus. 
kad rytas toks šventas, toks giedras dangus.
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Velykos. velyko>-! Ir žemė jau rąžos visa,
Ir prausias, ir velkas žieduota jupa, 
Ir tiesias keliai per lankas lyg žalčiai... 
Iš kalnų, iš padangių — Velykų varpai..

lig i seuėjo kiškių karalius 
susimastęs ir pagaliau kažką 
rUgai\o..ęb, pasisaukė savo 
ištikimąjį tarną kiškeli Buka- 
nosj ir li'-pe jam atnešti ap 
siaustėlį ir lazdelę Tarnas 
žemai nusilenk ę». tuoj viską 
į\vkdė. Karalius apsivilko 
apsiaustą, ir ąžuoline lazdele 
pasiramdiodamas k: žkur nu 
e.jo. Jis ėjo per gir os tanku 
mym.s ilgai «•iisirūpinęs ir 
liūdnas ir pagal nu priėjo lau 
kinių rožių aikštelę o toje 
aikštelėje iš tolo matomi st<> 
vėjo gražus balti nameliai. 
Pasibeldė karalius į dureles; 
jos tuoj atsidarė ir jį paeiti 
ko sena senutėlė btirtinirfkė 
Papasakojo karalius llgaasis 
burtininkei t-avo bėdas ir ši 
jam patarė pač'ain nuvykti 
pas karalienė Baltutę O. kad 
laiko negaišti davė jam gero 
ji burtininkė vežamėlį -Grei- 
tolėlį. kuris lekia greičiau už 
vėją ir kilimėli kuriuo apsi
dengus, jis galėsiąs nemato 
mus kai reikės” Beto paaiš 
kino visas paslaptis kaip vai 
dvti ta stebuklingąjį vežimė
lį ir nuoširdžiai palinkėjo kiš 
kiu k- raliui laimingo? kelio 
nes. Padėkojo jai karalius 11 
gaasis. atsisėdo j vežimėlį ir 
apsidengęs kilimėliu uždaina 
vo:

— Vežimėli Greituolė!] 
skrisk; gre’čiau už vėją.

1 aukštąjį kalnelį, j Kevalų 
dvarelį

Pakilo vežimėlis, stidundė. 
jo subildėję ir nuskrido grei 
čiau už t ėją Po valandėlės 
nusileido v- evalų dvarelį Su 
judo visi dvaro gyventojai to 
kio garbingo, stečio sulaukę, 
gi. karalienė Baltutė labai nu 
«širdžiai priėmė karalių Ilga 
ausį, kieušidene vaišino, ra
sos gėrimėliu girdė ir nusimi 
uusi pasakojo, kad iš visų 

kraštų gaunanti vištelių pra
neš, uitis. Kad vaikai nenori 
valgyti kiaušinių ir laiką tai 
prasčiausiu maistu Ypač Auk 
so šalies vaikai nemėgsta ki 
aušintų. Jie valgo ledus ir 
saldainius, kramto gumą, o 
kai mamytė išverda jiems ki
aušinėlį, tai va.Kai trjoneval 
go Jei vaikai nemėgsta kiau 
šinių, lai nutarėm, kad jie ap 
seis ir Velykoms be jų. Visa 
garbingoji vištų giminė labai 
nusiminusi įsižeidusi, nes ki
aušiniai tikrai labai sveika 
valgyti nuo jų vaikučiai ge
rai auga ir skruostelius rau 
domis turi. Ir po tų žodžių ka 
ralienė Baltutė švelniai atsi
prašė kiškį karalių ir neršia 
bai gražiai jo {įrašoma nesu
tiko duoti kiaušinių. Labai nu 
siminė karalius ilgaausis ir 
pagalvojęs tarė:

— Jūsų didenybe, garbingo 
ji vištų karaliene Baltute, ir 
tamsta, gražusis jos vyre ka
raliau Giedorėlį, važiuokime 
ir įsitikinkim ar tikrai visi 
vaikučiai niekina kiaušinius, 
nes aš žinau, kad vaikai la 
bai mėgsta kiaušinius, o ypač 
velykaičius Verks visi alei 
vieno negavę margučių ir ve 
lykos bus liūdnos, nuskriausi 
te vaikus. Karalienė Baltutė 
mielai sutiko važioti, ir jie vi 
si trys, jos vyras Giedorėlis 
ir kiškių karalius Ilgaausis su 
sėdo į vežimėlį Greituolėlj, 
dar karalienė pasiėmė krep 
šį baltučių kiaušinių ir išva 
žifivo. vežimėlis rėdėjo, dar 
dėjo ir skriste skrido nema 
tomi. Ats ridę į Aukso šalį, 
nusileido čia pat prie moky 
klos aikštelės, kurioje žaidė 
daug vaikų Aikštelę supo me 
džiai ir krūmelia’. Karalienė 
Baltutė išėmė iš krepšelio 
tris gražius kiaušinius ir pa 
dėjo matomoje vietoje, o pa

m. balandžio 4 d

ti pasislėpė už krūmų. Vaikai 
bėginėjo linksmai ir staiga, 
viena mergytė pamačiusi ki 
aušintus, sušuko;

— Žiūrėkit, ką aš radau, 
žiūrėkit! Subėgo vaikučiai ir 
pamatė kiaušinius ėmė bartis;

— Kiaušinių nematė kvailu 
tė, dar šaukia mus, trukdo 
žaisti. Jie mums nusibodę, 
mes jų nemėgstam — ir vie 
nas berniukas spyrė koja ir 
kiaušiniai sudužo. Begalo iš 
sigando karalius ilgaausis, gi 
karalienei Baltutei ašarėlės 
nuredėjo. Tačiau mergaitė 
pravirko ir pro ašaras kai 
bėjo:

— O ai ir mano mažasis 
brolelis ir sesutė labai megs 
tame kiaušinėlius ir kasdien 
juos valgome ir valgysim. © 
jūs visi kvailučiai, ir nubėgo.

— Aha, - pralinsksmėjo ka 
ralienė Baltutė ir nusypšojo. 
Karalius llgauasi? šelmiškai 
mirktelėjęs tarė Baltutei:

— Ar girdėjote, jūsų dide 
nybe. ką pasakė mergaitė?

— Taip, taip, jau man links 
miau pasidarė, bet dar pava
žiuokime ir kitur, atsakė viš 
teitų karalienė.

Susėdo visi į vežimėli ir 
nuvažiavo. Važinėjo jie dvi 
dienas Aplankė daug miestų 
ir k »imų ir pateikinti paste 
bėjo kad tik lepūniai vaikai 
nemėgsta kiaušinio valgyti, 
kiti gi mielai valgo. O kai ve 
žirnelis Greituolėms nusileido 
tūli už vandenyno Baraką 
miestely, ir karalienė Baltu
tė išmėtė pu kiaušinuką prie 
kelių namelių, tai jų širdys 
pradžiugo. Vaikučiai radę 
kiaušinius džiaugėsi šokinė jo, 
gi kurie nerado buvo labai 
nusiminę. Ir visi tie vaikai 
buvo tokie suvargę. Jie kal
bėjo apie Velykų šventes ir 
jų veidelieuose buvo daug 
skausmo, nes jie žinojo, kad 
neturės pinigų kiaušiams nu 
šipirkti, o kiškeliai kažin ar 
aplankys juos nes jie iš sve
timo krašto čion atkeliavę ir 
nesusikalba su vietiniais kiš
keliais, Gi savieji mylimi kiš 
kučiai taip toli - brangioj tė
vynėj, ar besuras kelią, ar 
galės atkeliauti pas juos var 
gdienius?!...

Susigraudino mtisų keliauto 
jai, o karalienė Baltutė lins- 
ksmai prašneko;

— Duosim kiaušinėlių, kiš
keliams, tebūna Velykoms 
linksmi vjsi vaikai!...

Tuo metu girioje, Beržų 
aikštelėje, susirinkę visi kiš
kiai begalo nerimavo ir ver
kė nežinodami kur dingo iu 
gerasis karalius. Tik štai ge
gutėlė atskrindusi linksmai 
sukukavo: i

— Ku - Ku, kiškeliai, ku-ku! 
Ar negirdit, bilda rateliai, 
grįžta karalius ku - ku!

S-ižiūro nustebę kiškeliai, 
nusišluostė ašarėles ir nespe 
jo nieko pasakyti, nes atbil
dėjo vežimėlis Greituolėlis, 
o jame sėdėjo jų karalius ir 
linksmai šipsojosi. Pasveiki 
no kiškeliai savo karalių ir 
iš nustebimo iš džiaugsmo ka 
tučių plojo, nes vežimėlyje 
gulėjo daugibė Kiaušinių, bai 
tučių gražučių! Puolė kiške
liai dažyti, marginti kiaušini
us, ir niekas nesugebės apsa 
kyti nei aprašyti kokius pui 
kius margučius, kiškeliai nu
dažė: žvaigždelės juose žere 
jo, gėlytė ■ mirgėjo ir negti 
saulutės — močiutės veidelis 
šypsojosi. Ir kai, Velykų rytą 
gaudė visų bažnyčių varpai, 
kai tylutėliai ič,dangaus skydo 
angelų giesmelės, visais keli 
ais, takais ir takeliais skubėjo 
kiškeliai nešdami, vaikučiams 
gražiausius, margučius. Nea
plenkė jie .ųė vieno-pabeldę į 
langą prikeldavo, miegalį vai 
kutį lipskinaai sveikindami:

— Džiaugsmingų Šv. Vely
kų, vaikeliu laimingai ritinėk 
margutį ir napamiršk kiškelių!

4



MUSŲ LIETUVA pusi 51958 m. bąlandž:o d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLÉ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPamo PRF3-960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
S

L Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo 10130 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku j C. postai 403, 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.

Galima gauti naujų lietuviškų plokšielių!
rm? j 'wOTwrnMamMtannMMnaMBMmaaa*
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Casa gprindys & Cíq.
PRAÇA SAG JOSÉ DOS CAMPCS, 1 V. ZELINA 

SÃO PAULO —Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠE1MO>'/II!LN.'l 1 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluraiinų indu, 
Įvairių daiktu dovanoms. įvairiausios rūšies ;>eėiu- 
foeronų, siuvamų masinu: radio, plok telių ir i i. 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas gar Kituotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSlMOKEJIMUi.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 

j IRMÃOS BAUŽYS • 
5. Registrado no C R. C. »ob o n o 551

S Pęa. S. José Campos, 8 3/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
š Telefone 63-6005 =

| Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
Į Central na Junta Comercial 
I Pistai, na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais 
j HORÁRIU das 8
tni>ii> iii §iiiiiiii "iiinwHitHiiwiuimiwiniiwip H|,ii»iiiwwiiinMiwwi»iiii!iHtui= m '<■ n'ê >ii. ii< -w.. IIIUIHIH g,,,.

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidente* 
às 19 horas

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
tEnderêço Telegráfico: « C A B I U N A »

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

ffiaanunmMKSKK
- LAPOS lietuviams prune 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje. Rua Clemen 
te Alvares. 137.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo' gyveni 
m o veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interforo.

•Statybos medžiagas sand» lis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei mio įrankių 
krautuvė liktai na s

R JA ..,Oó i a BARROS, 34-C — VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IIIíDMaWJ C ATRIEKI mt
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
'leleLmes: 514-19 e.51 2223

Calx'< I os’ai 3967 — S A O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir >koning-»s 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriški, rūbu

J V iĮJ W ii\ L© J £ IL A. U 8QO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir. įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir Kaina
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AV. ZELINA, 7Q6 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

PRANEŠA IR KVIEČIA.

Ausenkų šeima praneša gi
minėms ir pažįstamiems, kad 
septintos dienos šv. mišios- 
egzekvijos už A. A. kunigo 
Antano vėlę bus ateinantį pir 
nūdienį, 7 d. balandžio, 7 vai. 
Vila Zelinoje.

Gimines ir pažįstamus kvie 
čia atvykti pasimelsti

LSB VAKARUI BESIARTI
NANT.

Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je turi tikslą skiepyti jauni
mo tarpe lietuviškos dainos 
ir muzikos meną. Šį Sąjun
gos uždavinį spręsti yra pa
vesta žinomam Kolonijoje ki- 
nomatografistui režisoriu p.

.Alfonsui Žibui.
Šie musų kolonijos meni

ninkai mėgėjai turės progos 
pasirodyti viešai LSB ruošia
majame vakare baliuje Š m. 
gegužės mėn. 10 d. Mokoje

Teko patirti, kad jaunos 
meninės jėgos bus iš visu S. 
Paulo apylinkių, k.t iš Vila 
Zelinos, Parque das Nações, 
Vila Anastazijos, Moinho Ve
lho ir Bom Retiro

Lietuviška visuomenė savo 
gausiu atsilankymu paskatins 
jaunuosius tolimesnei pažan 
gai.

S. iŠ A.

— Rio de Janeire susiorva 
nizavo Liet. Kat Moterų Drau 
g'ją ir ateitininkai. Plačim ap 
rašysime kai gausime /nūsų 
korespondento pasiustą laišką.

Kunigas Benediktas Sugintas,
KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA, 

širdingai sveikina mielus Brazilijos Lietuvius 
ir iš tolimos Č kagos siunčia širdingiausius 

linkėjimus
Chicago. 111.
1958 metai.

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia < ‘

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaięymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
Praça da Sé, 270 - 4 ° and, - sala 404 - Tel, 35 0062

GEROS ŽINIOS"
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame anrangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiuu&ame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al, Boguslau s kas, R. F Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

JAU TURIME KANDIDATĄ 
Į DEPUTATUS

Kovo m. 23 d įvykę» susi
rinkimas lietuvio kandidato į 
estado deputatus išrinkime 
reikalu, dalyvaujant lietuvi
ams iš įvairių São Paulo ra
jonų (šis susirinkimas jau 
buvo antras iš eilės), po 3 va 
landų diskusijų ir svarstymų, 
buvo nutarta, kad galutinai 
kandidato parinkimą palikti 
pirmame susirinkime sudary 
tai komisijai. Komisija susi 
rinko 29 d kovo vakare Vila 
Zelinoje Susirinkime buv© 
plačiai Susipažintą su įstaty
mais liečianč’ais kandidatų į 
deputatus parinkimą ir kitais, 
kaip propagandos, finansų rei 
kalais. Paaiškėjo, kad natų 
ralizuetas sventimšalis gali 
but kandidatu į vereadorius 
ar deputatus kuris Brazilijos 
pilietybę yra gavęs prieš 1946 
m. Vėliau gavusieji nedali 
but kandidatais, ligi bus pa
keisti veikiantieji nuostatai. 
O jie gali būt pakeisti n e u 
žflgo, nes yra naujas įstaty
mo projektas federaliniame 
parlamente, jei jis būt priim 
tas, įpilietinti svetimšaliai tu 
rėtų daiitr daugiau teisiu, ne 
gu jų dabar turi. Bet natura- 
lizuotas pilietis kandidatu į 
deputatus tegali būti tik pen 
kiems metams praėjus po pi 
leitybės gavimo Tačiau šis 
įstatymas turi bút diskutuotas 
parlamente ir seriate ir jame 
dar gali būt padaryta visokių 
pakeitimu ir abejojam ar pri 
eš šių metų rinkimus jis bus 
priimtas.

Komisijos susirinkimui priė

Ausenkų šeimai, didelio liūdesio valandoj del 

KUN. ANTANO AUSENKOS 

mirties, reiškiame gilios užuojautos 

Rutkauskų šeima

Ausenkų šeimai gilaus skausmo suspaustai del 

A A KUN GO ANTANO AUSENKOS 

mirties, nuoširdžiai užjaučia

Bronius Šukevičius ir šeima.

Ausenkų Šeimai, giliai liūdinčiai del staigios 

AfA. KUN. ANTANO AUSENKOS 

mirties, krikščioniškai užjaučia 

Kazimieras Bacevičius ir šeima.

Kazimierui Ausenkai ir Šeimai, liūdintiems del 

KUN. ANTANO DOM ESTAN1SLAU O.S.B. 

mirties, skausmu dalinasi ir nuoširdžiai užjaučia

Liet. Kat. Bendruomenės choras

AfA KUN. ANTANUI AUSENKAI
DOM ESTANISl.AU O.S B

Staiga mirus, jo tėvams, broliams, seserims ir jų šei
moms, gilią užuojautą reiškia

«Tėvynės Garsai» Kolektyvas.

jus prie kandidatų į deputa 
tus pasiūlymo punkto, pirmu 
kandidatu buvo pasiūlytas Ka 
zimieras Ambrozevičins.

Kiti numatyti kandidatai ne 
buvo pasiūlyti, nes jų kandi
datūros "neatatinka veikian
tiems įstatymams Brazilijoj 
gimę, del įvairių kitų apiinky 
bių, šiais metais negalėj© kan 
didatuotis. Todėl vienintelė 
Kazimiero Ambrozevičiaus ka 
ndidatūra ir pasiliko.

Komisijos nariai, svečiai pa 
linkėjo lietuvių kandidatai 
sėkmingai pravesti rinkimų 
propagandą ir rinkimus lai
mėti.

Bendrai lietuvių tarpe savu 
kandidatu susidomėjimas yra 
uidelis ir reikia tikėtis, kad 
lietuviai rinkimų metu savo 
balsus atiduos už lietuvį

Sekančiuose «M L» nume
riuose, manome, kad pats kan 
didatas K. Ambrozevič'us a- 
pfe savo planus pasisakys.

— Kardelis Vladas iš Lie
tuvos, paieško Justino Karde 
lio gyvenančio São Paulyje.

— Laiškai: Ali. Kairiui, J. 
Tumosai, M. Maželienei, Ad. 
Šerėnui, M. Jonavičiūtei, J. 
Antanaičiui. J. Kropieniui, Al. 
Bumbliui, Alb. Verzbickui, H. 
Labuckaitei, J. Seliokui, J. 
Slavickui

— Velykų pirmai dienai, 
tradicinei Prisikėlimo proce
sijai, Vila Zelinon. iš tolimų 
São Paul) apylinkių ruošiasi 
atvykti daug žmonių.

- Birželio m. lietuviu baž
nyčia Vila Zelinoje paeiouoš 
dar dviem naujais vitražais- 
spalvuotais langais. Vieną jų 
aukoja Maldos Apaštalavimo 
Draugija, kitą - viena lietu
vių šeima.

matę 10 atstovų. Deja didelis 
nuotolis neleis duodama teise 
pasinaudoti, nebent įgal;©jaat 
Amerikoj gyvenančius atsto" 
vauti Brazilijos lietuviam.

— šiais metais rugniūči® 
mėn pabaigoje New Yorke 
šaukiamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas Seimą 
sudarys 112 atstovų, pagerbi 
mui Lietuvos Steigiamojo Sei 
mo, kurį irgi sudarė 112 ats
tovų Kiekvienam kraštui, su 
lig lietuvių skaičiumi, yra nu 
matytas ir proporcingas atsto 
vų skaičius Seimo rengėjai 
Brazilijos lietuviams yra nu-

LIETUVOS NACIONA 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

-- Nors ne 
kalba buvo r 
paskutiniu metu 
portugalų kalbos suprastini- 
mo klausimas.

JAÜ IŠ ANKSTO RUOŠKI-

TĘS Į «MŪSŲ LIETUVOS»

VA KARA*.
Kuris įvyks gegužės mėn 17 
d Vila Zelinej, gimnazijos 

salėje.

SIUNTINIAI į LIETUĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi 
raf. 65. Vila Zelina.

Laiškams - eaixa postal 371, 
São Pauliu

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 

(prasideda iš Av Zelina. 595)

SKAITYK IR PLATINK 
«MÚSU L1ÊTUVÂ»

ALI©. ALI©. «TAUTIEČIAIS
LIETUVIU SĄJUNGA BRAZILIJOJE Š. M GEGU

ŽĖS MÉN. 10 d Mokoje, Rua Li tuania 67 ruošia įdomų 
KONCERTĄ BALIŲ.

Programą atliks mūsų Kolonij< -.t- jaunos m mnės jėgos 
Nepraleiskite progos pamatyti jaunųjų pastangas 

į meną ir savo atsilankymu padią-iisim juos tolimes 
nei pažangai.

Šokiams gros puikus orkest as Taip pat galėsite 
skaniai lietuviškai pasivaišinti.

Koncerto baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto. 
Tad visi j Sąjungos Koncertą-balių!

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jj gali 

įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 

įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

SUARÃO;
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.

Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsiį Lietuvą».

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnai!}. R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaselifiną, R. Barão dn Pirai 194, V. Lueia, Rua Gamė 
1052, Mokoje; pas mokyt St. Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Musų Lietuvos» Redakcijoje, Av Zelina, 706.

teJCRITCRI© CONTAEIL
IWCIMENTC

Irmãos Nascimento*
REG. C.R.C. SP. Nro 1.464

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka, l

Juridinis Departamentas — Nejudomo turi© pardavimas
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo
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