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LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU 
visiems “M. L.» skaitytojams, Rėmė
jams ir spaustuvės darbininkams linki

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Sakyk varpams —
Tegul sugaudžia jie
Linksmai bent vieną sykį,
Ir nuo dūžio plyšusios vandens lelijos
Tegul tuoj padvelkia
Mums tavo kapo aromatomis, 
Prisikėlimo Kristau.

Leonardas Andriekus

Plačiajame
Saigono mieste komunistų 

teroristai padėjo «pragaro ma 
šiną» (bombą) po Amerikos 
ambasados rūmais, kuri sprog 
dama užmušė 22 žmones ir 
padarė didelių materialių nuos 
tolių.

Pasaulyje
Neujorke mirė visame pa

saulyje pagarsėjusi kosmeti
kos išdirbinių «karalienė» He 
Iena Rubinštein, sulaukusi 94 
metų amžiaus. Jos paliktas 
turtas siekia 100 milijonų do
lerių.

Ispanijoje, Madride, Barce- 
lonoje ir kibiose miestuose 
įvyko didelės studentų demons 
tfacijos, kuriose buvo reika
laujama platesnių teisių stu
dentų organizacijoms, Gen. 
Franco vyriausybė buvo pri
versta dalį studentų Deikalavi 
mų patenkinti,

Brazilijos krikščionių demo 
kratų partijos pirmininku iš
rinktas federalinio parlamen
to atstovas Fr nco Montoro, 
vietoj buvusio Paranos estado 
gubernatoriaus Ney Brau a.

Naujai išrink'as S. Paulo 
miesto prefektas (nurmis^as) 
jau pradėjo eiti savo pareigas. 
Naujas prefektas brig Faria 
Lima spaudos atstovams pa 
reiškė, kad jis valdys miestą 
«atdaiomis durimis» visiems 
ir toliau tęs visus buvusio 
prefekto Prestes Maia nradė- 
tus miesto pagerinimo darbus.

Tarp S. Paulo ir Mato Gros 
so estadų ant Parana upės 
jau baigiamas statyti didžiau- 
das Pietų Amerikoje tiltas, 
kuris turi 2,550 metrų ilgio. 
Šis tiltas jungs abu aukščiau 
pamirėtis estadus. Tilto sta
tyba kuinuos virš 4 milijardų 
kruzeirų.

Šliurės Amerikos senato 
užsieniu reikalų komisija pa 
tvirtino 350 milijonų dolerių 
sumą užsienių draugingoms 
valstybėms jų krašto apsau
gos reikalams

Vatikano savaitraštis «L’Os- 
servatore delia Domenica» 
užgiria Š ^Amerikos teikiamą 
karinę paramą pietų Vietna
mu!, pažymėdamas jogje ne 
ši parama komunistinė Kinija 
jau seniai būtų užėmusi visą 
Vietnamo valstybę

Brazilijoje susekta didelė 
kontrabanda doler aisg j ku
rią įsivėlė keletas žymių as
menų. kurie padarė valstybei 
apie 3 milijardus kruzeirų 
nuostolių.

Paskutinieji žemės diebė 
jimai Čilėje padarė apie 60 
milijonų dolerių nuostolių. Ap 
skaičiuojama, kad apie 27.000

VISIEMS, KURIE MALDA AR AUKĄ RÉMÉTE IR 
REMIATE MŪSŲ PASTANGAS SKIEPYTI IR PALAIKY
TI SU KRISTUMI PRISIKĖLIMO IR AMŽINOSIOS LAI
MĖS VILTį, KURIE BET KOKIU BŪDU PALENGVINA
TE MUMS MOOKOS SĖTUVIŲ NAMŲ APTVARKYMO 
IR JŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO DARBĄ, LINKIME 
PAJUST! VELYKOSE NORS MAŽĄ SPINDULĖLI M ARI
JOS IR APAŠTALŲ DŽIAUGSMO, IŠVYDUS PRISIKĖ
LUSĮ SAVO MYLIMĄ SUNŲ IR MOKYTOJĄ

TĖVAI JĖZŲ.TAI

Pirmasis kandidatas i S. Paulo guberna orius
Šių metų spalio (outubro) 

mėnesį įvyks rinkimai 11-koj 
Brazilijos estado, kurių tarpe 
ir S. Paulo, kur bus renkami 
n uji gubernatoriai.

Pirmuoju kandidatu į S; Pau 
Io estado gubernatorius išsta 
tytas federalinio parlamento 
atstovas, žinomas UDN parti
jos politikas ir 1964 m. kovo 
31 dienos revoliucijonierius 
Herbert Levy, Deputato Her- 

gyventojų liko be pastogės. 
Per katastrofą žuvo apie 400 
žmonių. Visoje Čilėje renka 
mos rinkliavos nukentėju
sioms nuo žemės drebėjimo 
šelpti. Stipri parama pinigais, 
vaistais ir daiktais plaukia ir 
iš kitų valstybių, kaip Š. Ame 
rikos, Meksikos, Brazilijos, 
Peru ir kt.

Laikraščiai rašo, kad Sovie 
tų Sąjungos aukso rezervai 
smarkiai sumažėjo dėl dide
lio grūdų užpirkimo užsie
niuose Vien tik 1964 metais 
Sovietų Rusija grūdų užpirki- 
mams užsieniuose išleieo virš 
400 milijonų dolerių.

Brazilija iš Šiaurės Ameri 
kos gavo naują paskolą, 79 
milijonų dolerių sumoje, kuri 
bus panaudota naujų moky
klų ir gyvenamų namų darbi 
ninkams statybai bei įvai
riems švietimo reikalams.

Brazilijos paskutiniosios re 
voliucijos metinės sukakties 
proga 212 vietinių moksliniu, 
kų, profesorių ir literatų pa
sirašė memorialą ir įteikė 
Respublikos Prezidentui Gas 
tslo Branco, kuriame pažymi 
savo solidarumą tos revoliucj 
jos idealams.

Brazilijos vyriausybė ruo
šia įstatymo projektą, kuri 
patieks parlamentui, pagal 
kurį estadų gubernatoriai ne
galės būti perrenkami antra
jam sekančiam perijodui.

Viena didžiųjų Brazilijos 
upių Paraná, įvairiose vieto- 
s e tiek pakilo, kad vanduo 

bert Levy kandidatūra buvo 
išstatyta š m. balandžio 10 
dieną įvykusiame UDN (União 
Democrática Nacional) parti
jos rajoniniame suvažiavime, 
Tietė klube S. Paulyje.

Iš lietuvių šiame suvažiavi
me, kaip stebėtojas, deputa 
to Herbert Levy pakviestas, 
dalyvavo mūsų bendradar-bis 
Si. Vancevičius.

Brangūs Lietuviai,
Kristaus Prisikėlimo šven

čių nuotaikoje mintys ir jaus
mai savaime skrieja visur 
kur žinau jus esant. Visiems 
trokštu šviesos, palaimos, 
džiaugsmo.

Jeigu ne suki j dusių dvasių 
puikybė, pavydas, neapykan
ta, žmogus gal niekad nebū
tų praradęs Dievo malonės ir 
šviesos Jeigu ne Dievo mei 
lė žmogui, prarastos malonės 
žmogus nebūtų atgavęs, Kur 
žmonija dar nėra pažinusi ir 
išmokusi dieviškos meilės, 
ten ji dar vis nepajėgia pa
kilti iš skurdo ir tamsos. Ir 
Paskutinėje Vakarienėje ir 
ant kryžiaus Kristaus skelbta 
meilė tebūna mūsų kelias 
vienybėn, Dievo vaikų džiaugs 
man. Kristaus bendradarbių 
skaičium Kristaus palikta 
šviesa, džiaugsmas tiek yra 
mūsų, kiek mes esame su 
Kristum. Šiais turtais tepra- 
lobs visų jūsų širdys ir sielos.

Jūsų
Vysk. Vincentas Brizęys

užliejo didelius pakrančių plo 
tus, sunaikindamas pasėlius 
ir padarydamas gyventojams 
daug nuostolių. Apie 750 Pa
ranos upės pakraščiuose gy
venančių šeimų liko be pas
togės.

Brazilijos karo ministeris 
generolas Costa e Silva išvyk 
damas į Ameriką spaudos ate 
tovams pareiškė, kad pasku 
tiniosios revoliucijos vadai 
reiškia visišką pasitikėjimą 
dabartiniam Respublikos Pre
zidentui maršalui Castelo Bran 
co, kuris turi pilną karinome 
nės paramą.

Vienos kardinolas Koenig 
lankėsi Egipte, kur Kairo 
mahomętonų universitete «Al 
Azhar» ta proga skaitė pas 
kai ą Tai pirmas atsitikima” 
Egipte, kur buvo leista katali 
kų kardinolui skaityti paskai
tą mahometonų universitete.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Didžioji Javaitė

Per visą gavėnią rengėmės Velykų šventėms. Didžioji 
gi savaitė yra paskutinis ir didžiausias visų Bažnčios jėgų ir 
lobių sutelkimas padėti mums jautriausiai išgyventi visą mū
sų atpirkimo dramą. . .

Tik tas tai supras ir gyvai atjaus, kas pasistengs, sykiu 
su Bažnyčia, įsigilinti į tų dienų liturgijos skaitymus, giedo
jimus ir pamokinimus, kas sugebės pasitraukti nuo pasaulio 
triukšmo, nebūtinai reikalingų užsiėmimų ir pasiims laiko su 
sikaupti, apsimąstyti, įsinielsti į Kris’aus kančios paslaptis- 
Štai keletas minčių iš įvairių žymių rašytojų.
DIDYSIS KETVIR ADIENIS

Bažnyčios apeigose Didysis 
Ketvirtadienis yra džiaugsmo 
diena Ne tiktai džiaugiamės 
Išganytojo mums suteiktu 
Švenčiausiuoju Sakramentu 
bei Kunigyste, bet džiaugia
mės ir nujausdami Velykų 
naktį. Krikšto sakramente, 
mums teikiamą naująjį gyve
nimą Dievuje

Šitokį džiaugsmą išgyventi 
gali tik nuoširdžiai nusižemi
nusios ir nuo mažųjų nuodė
mių apsivaliusios sielos. Tai 
primena D. Ketv. mišių Evan 
gelija apaštalų kojų nuplo
vimu.

Kojų mazgojimas Kristaus 
laikais buvo žemiausių vergų 
darbas. Ir tik pagonių vergų! 
Žydai vergai to nedarydavo, 
Todėl V. Jėzus ir pasiskubi
no paaiškinti, kodėl jis tai 
daro: «Jūs vadinate mane Mo 
kytoju ir Viešpačiu, ir gerai 
sakote, nes aš esu. Taigi, jei 
aš. Viešpats ir Mokytojas maz 
gojau jūsų kojas, tai ir jūs 
turite vienas kitam mazgoti 
kojas, nes aš daviau jums pa 
vyzdį, kad, kaip aš jums da 
riau ir jūs darytumėte. Iš ti
krųjų, iš tikrųjų sakau jums, 
tarnas ne didesnis už savo 
valdovą nei pasiuntinys ne 
didesnis už tą kuris jį siuntė. 
Jūs palaiminti jei tai žinote 
ir tai darysite» (Jo, 12 12 17).

TARNAUJANTI MEILĖ

Kojų mazgojimas yra tar
naujančios meilės pavyzdys: 
Šitaip kitiems tarnauti pago
niškoms širdims atrodo kvai
lybė. Čia ne tiek svarbu yra, 
kad vandeniu numazgojamos 
kojos, kiek tai, kad žmogus 
nusilenkia žmogui, net prie
šui, Juk Jėzus numazgojo ko 
jas net savo išdavikui Judui. 
Šitoks žmonių nusileidimas 
viens kitam ir patarnavimai 
suklijuoja širdis, suartina ir 
gimdo meilę Jei tai visur 
svarbu, kur keletas žmonių 
turi sykiu darbuotis, tai dar 
svarbiau yra šeimose.

Ar ne per dažnai tai yra ka 
talikų pamirštama? Ar ne per 
daug pasiduodame savo pui- 
kybei ir todėl esame sunkiai 
sukalbami, neEUgyvenami, ne
teisūs?

DIDYSIS PENKTADIENIS
Dalis D. Penkt. apeigų ten

ka kryžiui nudengti. Trimis 
atvejais vis daugiau nudengia 
mas kryžius ir kunigas gieda: 
«Štai kryžiaus medis, ant ku
rio kabėjo pasaulio Išgany
mas. Eikšenkite, pagarbinki
me jį!»

Daugelis praeina pro nu
dengtą kryžių. Daugelis ties 
juo sustoja Sustoja, nes jau
čia — čia jų vieta. Čia jie 
viską randa. Čia jie pasilieka.

Atsiklaupia. Bučiuoja Viešpa
ties žaizdas.

K! ŪPO NUSIDĖJĖLIAI

Čia klupo nusidėjėliai. Ar 
ne visi esame nusidėję Ar ne 
mes jį prikryžLvome? Juk 
ant jo sukrautos mūsų nuode 
mės Iš mūsų nuodėmių gimė 
mirtis ir Jį nugalėjo Jis iš 
kentėjo mūsų nusikaltimus.

GULI MIRŠTANTIEJI

Prie kryžiaus kojų guli 
mi štantieįi Jie kenčia Jo Ii 
kimų Ji»e miršta, kadangi Jis 
mirė Visi miršta per nuode 
mę. Bet Dievas šitą mirtina 
kaltę įle do į savo karalystę 
šiame pasaulyje tik todėl, kad 
Jis tą pasaulį apglėbė savo 
meile tam kūnu tapusiam Sū 
nui. kurio mirtis taip įveikė 
nuodėmę kad ta nebeištrūko 
;š J) gailestingumo Todėl 
mūsų p cių iššaukiama ir iš 
Kenčiama mirtis yra nuode 
mės išpirkimas, nuodėmę nu
marinanti mirtis

KENČIANTIEJI VERKIA

Ties Jo kryžium keniiantie 
ji verkia. Kokio, vargo nak is 
nebūtų palietusi Jo paties 
nakties9 Kieno ašaros nepa 
šventintos Jo ašarų? Kokiai 
kančiai reikia žinoti ką nors 
daugiau už tai. jog ją kentė* 
jo Dievo Sūnus, kad galėtų 
būti iškenčiama neprarandant 
vilties?

SENELIAI

Ties kryžiumi klūpo sene
liai, kuriems 'nieko kito nebe 
liko, kaip mirti. Jie klūpo pas 
mirštantį Dievą. Jie žino kad 
jų dar laukia didžiausioji ma 
lonė ir sunkiausias žingsnis. 
Jie žino, kad tą malonę tik 
tas gerai priima ir tą žingsnį 
tik tas gerai žengia, kas mirš 
ta Kristuje ir su Kristumi.

NAŠLĖS

Ties kryžiumi klūpo raudo
damos našlės ir savo sūnų 
netekusios motinos, nes Jo 
pilna meilės ir labai susirūpi 
nusi akis, per tamsų mirties 
šešėlį, regi savo Motiną, ku
rią Jis turi palikti vieną

VISI MYLINTIEJI

Prie kryžiaus suklaupia vi
si mylintieji, nes jame yra vi 
sos meilės jėgos, įgalinančios 
meilės apvylimą paversti už 
mirtį stipresne meile, kuri 
gaivinasi ir išsilaiko savo pa 
čios ugnimi

MOKYTIEJI, IŠMINTINGIEJI

Ties kryžiumi klūpo šio pa 
šaulio mokytieji ir išmintin* 
gieji Kad jie suprastų, jog 
tuščia yra kiekviena išmintis, 
nesudeganti laimingoje meilės 
paikybėje .. kad Dievo išmin 
čiai patiko gelbėti pasaulį 
kryžiaus kvailybe ir taip už 
čiaupti burnas visoms gudry 
bėms, kad visi nusilenktų die 
viškajai meilei.

KUNIGAI

Ties kryžiumi klūpo Dievo 
kunigai, kadangi jie yra rei
kalingesni Jo gailestingumo

TRUMPOS ŽINIOS

* Kovo mėn. Azerbaidžano 
sostinėje Baku atidary a daili 
ninkės Albinos Makūnaitės dar 
bu paroda. Joje eksponuoti 
dailininkės estampai linogra 
viūros ir iliustracijos lietuvių 
rašytojų kūr niams.

* Kovo 10 Maskvos konser 
vatorijoje filharmonijos erkes 
iras atliko komp. J Juzeliūno 
vokalinę simfoninę poemą 
«Pelenų lopšinė».

* Vilniaus aktorių namuose 
įvyko akt M Mironaitės kū
rybinis vakaras Ji skaitė 
įvaikių rašytojų kūrybą Rusų 
d-amos teatre dirbant* M. Mi 
ponaitė iki šiol yra sukūrusi 
85 vaidmenis

* Kovo 9 d Vilniaus Uni 
versitete doc J Lebedys ap 
synė filologijos mokslo dak 
tiro disertaciją. Savo veika 
le j s nagrinėja M. Daukšos 
kūrybą ir lietuvių raštijos bei 
literatūrinės kalbos formavi
mosi pradžią 19 amžiuje.

* Dar neseniai atšventęs 60 
m. amžiaus sukaktį kovo 9 d. 
Vilniuje po sunkios ligos mi- 
rė rašytojas Kazys Boruta. 
Galimas dalykas, kad ilgame
tė rašytojo tremtis Sibire pri
artino mirties valandą. Velio- 
nis kovo 11 d palaidotas Vil
niaus Kasų kapinėse

* Kovo 13 d. Vilniaus ope
ros baleto tea-re įvyko komp. 
A. Račiūno naujos operos 
«Saulės miestas» premjera. Šią 
operą drauge su libretistu J. 
Mackoniu Račiūnas ruošė tre 
jus metus Spektaklio dirigen 
tu buvo V. Viržonis, režiso- 
rium — J. Gustaitis A Račiū 
nas pažymėjo, kad naujoje 
operoje jis stengėsi «išryškin 
ti Kazimiero Liščinskio, paki
lusio prieš religinį fanatizmą, 
tragediją»..
AR TIKRINAMI LAIŠKAI?

Daugelis rašydami laiškus 
į Lietuvą ar kitus Sovietų ko 
lonijų kraštus užmiršta, kad 

labiau už visus kitus žmones. 
Iš jų bus pareikalauta atsis- 
kaityti, kaip jie vertino iš Die 
vo Sūnaus šiandien tekėjusį 
kraują.

Taip klūpo šiandien ties 
virš visų erdvių ir laikų ne
regimai kyšančių kryžiumi vi
si patyrusieji Dievo gailestin
gumo. Sukritę veidais žemėn 
jie tyli ir verkia. Ji garbina 
Nukryžiuotąjį.

Karl Rahner.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Visa ši diena apsigaubusi 
dideliu Bažnyčios liūdesiu Pli 
ki altoriai — be uždangalų, 
be žvakių. Ir altoriaus name 
lio durelės atviros. Jis tuščias.

Nėra pamaldų. Kristus pa
laidotas. Jo siela mirusiųjų 
krašte. Ant altoriaus tiktai 
nuogas kryžius ir pro jį pra 
einantieji priklaupia.

Kristaus Kūnas karste; Jis 
ilsisi po sunkaus darbo, kaip 
Viešpats, sutvėręs pasaulį.

Vėlyvą vakarą Bažnyčia su 

tai daugiausia liečia iš ten 
išeinančius laiškus, bet atsar 
ga niekuomet nekenkia. Ame 
rikos lietuvių dienraštis «Drau 
gas> š. m 13 nr, paduoda tuo 
reikalu vieną įdomią žinutę, 
kurią perspausdiname savo 
skaitytojams: «1964 m. gruo
džio 29 d. Toronte gyvenan
tis lietuvis P. S. gavo laišką, 
kuris buvo siųstas jo giminei 
čio iš Panevėžio oro paštu. 
Ant voko buvo Panevėžio ir 
Vilniaus paltų antspaudai. P. 
atidaręs v»ką, rado savo go
naičio laišką ir dar ^atviruką, 
kuris apmokėtas 13 kapeikų 
pašto ženklais, antspauduotas 
Vilniaus pašto antspauda ir 
«Mež iunarodnoje» — tarpiau 
tinis. Šis atvirukas adresuo 
tas į Israelį, Holon, Dzesi Ko 
hen Mahon, Academain C»if, 
153/A. Slivkinas CH. J. Atviru 
ko siuntėjas Lithuania, Vii 
nius, Trakų 10 14 Eninas R.M.

Toks yra šio atviruko gavi 
mo faktas. Komunistai sako, 
kad jie laiškų necenzūruoja, 
tačiau gal Vilniaus pašto en 
kavedistai galėtų pasakyti, 
kaip laiške, siųstame iš Pane 
vėžio į Kanadą atsirado atvi 
rūkas, siųstas iš Vilniaus į Iz 
raelį, kad tas atvirukas siųs
tas iš Vilniaus juk aiškiai liu 
dija Vilniaus pašto atspaudas.

Visa tai išaiškinti labai leng 
va, nes iš Panevėžio laiškai 
siunčiami Vilniun kontrolei ir 
teu valdininkas gruodžio 21 
d, pirmadienį (pašto antspau 
das) becenzūruodamas laiškus 
sumaišė ir į Kanadon siun
čiamą laišką įgrūdo į Izraėlį 
siunčiamą atviruką.

Tai liudija, kad rašą į Lie
tuvą ar kitur anapus geleži 
nės uždangos laiškus, būtų la 
bai atsargūs, nes bolševikai 
laiškus tikrina. Atvirukas per 
duotas Izraelio konsului, kad 
šis persiųstų adresatui I Iz
raelį. To atviruko fotokopija 
įdėta minėtame dienraštyje.

sirenka budėti, Budynės susi
deda iš trijų dalių. Pirmoji 
dalie tai šviesos apeigos. Ap
giedamas Kristaus prisikėli
mas, kaip nauja šviesa, nu
šviečianti pasaulį Antroji dai 
lis, tai budėjimas prie Kris 
taus kapo. Tertulijono (II- III 
amž.) laikais jis buvo toks iš 
kilmingas, kad visi krikščio
nys privalėjo dalyvauti. Čia 
buvo baigiama paruošti kate 
kumenus krikštui. Skaitomos 
keturios pranašystės primena 
visa, kas senajame Testamen 
te buvo pasakyta apie atei
nantį Kristų. Trečioji dalis 
ne tik primena, bet ir atnau
jina Kristaus prisikėlimą, pa 
krikštijant katekumenus, ar 
bent pašventinant krikšto van 
denį, kuriuo pakrikštytieji at 
gimdomi ir prikeliami naujam 
gyvenimui Kristuje

Pagaliau budynių liturgija 
baigiama šv. mišiomis ir ko
munija, per kurias kartkartė
mis jau skamba linksmas Ale 
liuja!

L. Bujeras.
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Mintys Velykėms

© FELIX CULPA! Paradoksiškai nuskamba šiais žodžiais 

Didžiojo Šeštadienio liturgija.

Laimingas nusikaltimas, palaiminga nuodėmė, 

kad mums užpelnė tokį Išganytoją!

Jeigu ne nuodėmė, tai nebūtų džiaugsmingų Velykų, 

nebūtų pergalės nė prisikėlimo. .

Tiesa, kad mirtis, puolimas ir nuodėmė yra blogybės, 

bet kai jos nugalimos, kai puolus keliamasi, 

tai tampa tik triumfu ir galingu pergalės himnu.

Jei nebūtų tamsos, tai neįvertintumėm šviesos, 

jei nebūtų liūdesio, ne taip spindėtų ir džiaugsmas.
Kai žmogus nenusimena, bet suklupęs ryžtingai keliasi, 

tai niekas jo nugalėti ir prislėgti negali, 

net nė didžiausia šios žemės blogybė — nuodėmė. 

Nugalėtojui nebaisūs buvusios kovos sunkumai, 

Atsikėlusiam jau nebeskaudus kritimas.

Pakėlusiam žvilgsnį į dangų ir pakilusiam nuo žemės 

jau nė žemiškas purvas nuskaidrintų drabužių nesuteps.

Šių Velykų dienai, Viešpa
tie, turiu ypatingą prašymą 
Jei kur nors žemėje būtų 
žmogus, kurs į dangų žiūrė
damas nieko nebesitikėtų — 
atsimetėlis — kurs gal dar 
nueina bažnyčion, bet nebeži 
no, kad Bažnyčia yra Tavo 
gyvas kūnas; kurs gal dar 
regi išsižiojusią Tavo šono 
žaizdą, bet trūkteli pečiais 
nenusivokdamas, kodėl ji iki 
šiol dar neužgijo, — Viešpa
tie, leisk jam pajusti, ką tai 
reiškia būti Tavo paslaptingo 
jo kūno nariu. Leisk jam nors 
iš tolo pergyventi baisųjį Ta
vo mirties vidudienį, ir tą ne
apsakomą rytą, kai angelų 
chorai giedojo Tavo pergalės 
giesmę. Leisk jam nors tru
pučiuką nujausti, kokios be
dugnės supa Tave ir kokios 
beribės erdvės atsiveria už 
Tavęs. Pamokyk jį suprasti, 
jog Velykų rytą Tu suėmei 
visą pasaulį į vieną savo kū
ną, ir kad tas apima visus:ir 
Tave ir jį.

Ir jeigu kur nors šioje že- 
mėję būtų kada nors Tave 
mylėjęs žmogus, bet kuriam 
paskui viskas subirėjo į smul
kias šukeles, kurs dabar yra 
labai vienišas ir negali pakęs 

ti tų prieštaravimų kurias 
kryžius, atrodo, verčia jį pa 
kvaišeliu, Kurs, atrodo, bėga 
nuo Tavęs, bet savo dvasios 
gelmėse vieno tenori: rasti 
Tave, ir vėl Tave turėti, kaip 
anksčiau, — neleisk jam, 
Viešpatie tiek nuslysti, kad 
jis imtų prieš Tave maištauti 
kad jis užsimanytų kišti savo 
ranką į Tavo šono žaizdą> 
kad galėtų vėl tikėti... A p sau 
gok jį Viešpatie, nuo tokios 
akimirkos. Trauk jį prie sa 
vęs ir leisk jam pajusti, jog 
tik Tavyje viskas išsiriša, net 
jo paties išganymas, kadangi 
Tu įveikei mirtį savąja mir
timi.

B
Ir jei kur nors žemėje gy

ventų visas duris užsisklen
dęs bailus žmogelis, jei jis 
galvotų, jog būtų buvę geriau 
kad Tavo grabo akmuo visa
da būtų pasilikęs užantspau 
duotas, kadangi Tavo prisikė 
limas yra aršesnis dalykas už 
Tavo mirtį, su kuria pasaulis 
būtų taip pat apsipratęs, kaip 
ir su daugelio žmonių mirti
mi, o Tavo prisikėlimas yra 
toks papiktinimas, kurio jokiu 
būdu negalima pašalinti iš pa 
šaulio ir jis bijosi tą p-a pikti 
nimą dar labiau pabloginti —

Kančių nuskaidrinta asmenybė
Prof. Mykolas Biržiška ilgus metus buvo 

laikomas netikinčruoju. Kurį laiką tikrai buvo 
atšalęs, Bet jis gavo kelią atgal į artimus san
tykius su- Dievu.

Pats velionis niekada nepa
sakė tikslaus savo «atsiverti 
mo» laiko. Niekas jo mokinių 
ir studentų neturėję, kad prof. 
Biržiška būtų nusistatęs prieš 
religiją, ar nepalankus religi
niam gyvenimui, bet niekas 
jo nematęs nei Vilniuje, nei

tokiam žmogui, Viešpatie, į- 
kvėpk savo dvasios. Parodyk 
jam Ezekielio regėjimą ir pa 
klausk: «Ar manai, jog šitie 
kaulai galės vėl būti gyvi?» 
Pranašas Tau atsakė: <Vieš
patie, Tu žinai». Tada Tu ta
rei žodį ir tūkstančiai kaulų 
atgijo ir didelė kariuomenė 
atsistojo į kojas (Ezek. 37,1). 
Viešpatie, kvėptelk Į lą drą
sos nustojusį žmogelį Pasta 
tyk jį anojo žemės pavasario 
vidurio, Duok jam jėgų pa
kilto ir eiti su Tavo palaimi
nimu: «Buk ramus, — aš esu
su tavimi».

Ir jei kur nore šioje žemė
je yra žmogus, kurs atlikęs 
savo darbą jaučiasi pavargęs, 
gal koks kunigas kurs nuo
lat mesdamas tinklus valks
mui vis ištraukia juos tuš
čius, ir todėl nusiminęs, apsi
vylęs neišmano kas bedaryti, 
kad jam tenka kovoti ir nesi
džiaugti pergale laiminti ki
tus, pačiam nejaučiant palai
minimo malonės, Viešpatie, 
nors kartą pripildyk pilną to 
ištikimo savo darbininko tin
klą Ar dar geriau, Viešpatie, 
duok jam didesnę dovana — 
tikėti nematant. Išbandyk jį: 
kai jo rankos vynios tuščią 
š apią tinklą paprašyk jo duo 
ti Tau valgyti, PrisLtatyk prie 
jo kaip elgeta, neturtlngesnis 
už jį patį Ir kai jis pastatys 
ausis, kai jis bus beprasižio- 
jąs sakyti - tada prabilk: 
«Viešpats yra» Tas viešpats, 
kuris stovi ant kranto ir ren 
gia pusryčius, 
kurs nei žuvims 
liūs,

kurs valgo: 
nusta’o ke- 

kad ryto orieblandoje 
Šaukiantysis yra pilnoje švie
soje.

Viešpatie, jau vėloka, bet 
dar lieka viena padaryti: su 
visais šios žemės gyventojais, 
kurie šiandien dalyvavo vely 
kų puottje, Tau padėkoti už 
gražiausią mums duotą maldą. 
Nežinau, Viešpatie ’ kas pir
mas ją kalbėjo GaT jau koks 
tūkstantis metų praėjo ir ki
tas tūkstantis nuo to įvykio, 
su kuriuo ta malda yra suriš 
ta; bet vyno ir vandens pas
laptis, kurią ta malda mini, 
per amžiaus jungs žmoniją su 
Dievybe, mus su Tavimi, nie
kada mums neperprantamu 
būdu Ta malda yra: «Garbin 
gą kilnų žmogų sutvėręs, Die 
ve, Tu ji dar nuostabiau at
naujinai ..»

Ką Tu pradėjai įsikūnyda
mas. tai mums atbaigei savo 
mirtimi ir pr.sikėlimu Ką 
mes begalime pridėti?

L. Stuepir.s, S. J

Kaune per mokinių pamaldas* 
Tik vieną kartą «Aušros» me r 
gaitės — gimnazisiės sušne
kusios, kad matę direktorių 
Šaričių bažnytėlėje besimel
džiantį; Tuo metu berods bu
vo susirgusi jo duktė Marilė. 
Tai galėję būti apie 1923 metus;

Kitas buvęs «Aušros» mer
gaičių gimnazijos mokytojas 
pasakojo matęs prof. M, Bir 
žišką einantį išpažinties toje 
pačioj Šaričių bažnytėlėj, Tai 
galėję būti tarp 1935 ir 1937 
metų.

Šie pastebėjimai tada kėlė 
nemažo nustebimo, nes prof. 
M. Biržiška oficialiai nebuvo 
niekur pasireiškęs kaip kon
vertitas, Jis tebebendravo su 
buvusiais draugais, kairesnių 
pažiūrų žmonėmis, ir aejieš- 
kojo artimumo su viešai besi 
reiškiančiais katalikais.

VIEŠAI NESI SKELBĖ

Savo atsivertimo Biržiška 
viešai neskelbė, Gal dėl to 
velionis daugeliui vis atrodė 
e ąs «kairiųjų žmogus» Pana 
šiii. matyt, gal ota ir Ameri
koj kai jis čia lankėsi 1931 
m. Vilniui Vaduoti Sąjungos 
reikalais. Apsistojo, būdamas 
Niujorke, Šv Jurgio kleboni
joje pas kleboną kun. N. Pa 
kalnj, kurį buvo pažinęs šiam 
besilankant Lietuvoj. Klebo
nui kaikas padarė net prie
kaištą, kad priglaudęs pas sa 
ve netikintį svetį. Paskui tie 
žmonės atsiprašę, nes paste
bėję, jog prof M. Biržiška 

meldėsi bažnyčioj iš malda
knygės — kažkokios mažos, 
kokių Amerikos lietuviai ne
vartojo,

Savo atsivertimo metus ve
lionis atskleidė tik tremty. Ksy 
goję «Dėl mūsų sostinės», iš
leistoj «Nidos» 1960, jis rašė 
(114 puslapy):

«Po ilgų indeferentizmo me 
tų, gimnazijos darbą dirbda
mas, arčiau susiėjęs su kata 
talikų visuomene, ne tik su
pratau jai tikybinio auklėjimo 
reikšmę, bet ir įgijau gilią pa 
garbą Katalikų Bažnyčiai ir 
jos kultūrai, nors bažnyčion 
(tikriau bažnyčios praktikon) 
tik 1923 m. tegrįžau.»

Būdamas Pinneberge 1947 
m. jis pasakojo prof. J. Puzi- 
nui, kad jo apsisprendimas 
grįžti Bažnyčion sutapęs su 
žmonos apsisprendimu, Sutapę 
ne tik metais, diena, bet ir va 
landa, nors jis tuo metu bu
vęs Viekšniuose, o ji pasili
kusi Kaune Tuo pačiu imetu 
jiedu intensyviai galvoję, kad 
metas j rems susitvarkyti su 
Dievu, Šiam sutapimui apibū 
d nti M. Biržiška pavartojo te 
lepatijos žodį. (Brolis Vaclo
vas pasakojo, kad Mykolas 
prieš tai buvęs masonas).

Savo atsivertimo prof. prof. 
Biržiškas perdaug neskelbė, 
kad kas nors to nepanaudo
tų poetiniams tikslams. Jis 
taip laikėsi Lietuvoj, kad ir 
jo religinės praktikos perdaug 
nekristų kitiems į akis Savo 
laikyseną jis visai pakeitė 
tremtyje,

Si. Yla
(Bus daugiau)
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Bola Murcha
de ALIONIS FILHO

A semana passada prometí 
de que nesta semana conti
nuaria minhas considerações 
a respeito de certos jovens 
da Colonia Lituana que pro
curando se prevalecer de cer 
tas «falhas atacam a naciona
lidade lituana, como as pira
nhas atacam suas vitimas 
atraídas pelo sangue

Neste mundo ninguém é per 
feito todos temos os nossos 
defeitos e estes defeitos são 
tanto mais revelantes e ob
servados quanto mais traba- 
lharmos e procurarmos reali 
zar. Quem fica dormindo o 
tempo todo di.icilmente co 
mete uma falta que possa ser 
notada, mas, sua opinião pou 
co importa, pois, não passa 
de um mero... bola murcha.

Não serve nem sequer pa
ra ser chutada!

Existem pessoas que pos 
suem a perspicaciuade em 
observar defeitos, outras só 
pensam em ftzer algo esque
cendo se de que poderão co- 
meter determinadas injusti- 
ças, A Colonia Lituana preci 
sa de ambos: dos que sabem 
criticar e dos que sabem rea 
lizar.

Os críticos que deem a sua 
opinião antes que os empreen 
àedores realizem. Os empren 
dedores que acatem a opi
nião dos críticos,tomando os 
dois poder se á fazer algo de 
aproveitável

Que ae críticas sejam reali 
žadas de maneira franca, que 
se diga a verdade «na cara», 
que se ataque pela frente, se 
apunhale o peito e não as 
costas. Tenho a impressão de 
quem e apunhalado pelas cos 
tas estava fugindo da luta.

Na Colonia Lituana, já o 
tenho observado, ninguém 
quer fugir e todos ficam con
tentes quando chamados para 
realizar.

Não vamos permitir que os 
«bola murcha» murchem nos
so entusiasmo, nosso amor 
pelas coisas da terra de nos 
sos pais e nosso desejo de 
ve la projetar se de maneira 
brilhante, integrando se de mo 
do satisfatório com a vida 
brasi eira Nada de críticas in 
justas, minha gente, vamos 
engrandecer o Brasil elevan
do a nacionalidade lituana.

KADA tik, Viešpatie
susigalvoju, 

Aš vis, kaip saulėn žiedas, 
j Tave smelkiuos.

Prisimena man Tavo nuogos 
rankos, kojos,

Dyglių vainikas
ant galvos.

Nueina debesys,
ir rūkas išsisklaido, 

Ir vakare subėga
žvaigždės ant dangaus. 

Virš jų, virš jų
matau aš Tavo veidą, 

Veidą, kaip Dievo 
ir žmogaus.

Matau, iš spyglio
skleidžias žiedas.

Jau greit, jau greit
vainikas visas sužydės.

Ir eina tautos,
išrinktos ir atmestos, 

Ir gieda gražiausi
posmą tą šventos giesmės.

Vytautas Mačernis

Cousas qeu conhecí por aí...
J. TIJŪNĖLIS

Gostei do o «Jornal da Vi
la» Poucas foram as vezes 
em que tive oportunidade de 
ler um manifesto daquele ti
po. Acredito que isto se de
ve ao fato de as pessoas fu 
girem à responsabilidade, es 
perando que outros façam al
go por elas

Enfim, comodistas não fal
tam em no?sos dias

Continuo a folhear o jor
nal. Outro artigo interessante

VOCÊ Ė UM AVESTRUZ?

Certa vez numa praia per 
segui um avestruz O coitado 
estava tão assustado, que 
corria para todos os lados. 
Por fim, cansado, enfiou a ca 
beça na areia Todo o seu 
mêdo e êle ficou imóvel

Não é de se estranhar, pois 
que o avestruz não teme aqui 
lo que não vê, conforme uma 
velha crença — escondida a 
cabeça, desaparece o perigo.

Pobre ilusão de avestruz,.. 
Bão foi por isso que eu dei
xei de agarrá lo.

Pensamento Politico no

Século XX

Pus lhe as réd*eas Montei 
nêle

Coitado do avestruz Carre 
gou-me pela praia inteira so
mente porque fechou os olhos.

Quem montará naqueles cu 
jo< olhos se fecham diante 
das cousas erradas?

Se as gerações anteriores 
tivessem enfiado a cabeça na 
? rei i. como seria o mundo 
que hoje conhecemos?

Será que você leitor, não 
estaria sendo vendido como 
escravo. f?r.o tão comum al
guns séculos atráb?

Será que você lei ora, não 
estaria trabalhan o 16 horas 
por dia como acontecia na 
época da -hamada wevolução 
Industrial?

Disseram me que o homem 
ė social por natureza isto é, 
o homem não pode viver com 
pieta mente isolado, só.

A história de larzan, um 
hoo em criado nor macacos, 
e ao mesmo tempo amistoso 
com seu semelhante, é pura 
fantasia.

Afastando-se da civilização, 
aos poucos p comportamento

VYRAI

PRIEŠ VELYKAS ATLIKIME
S WO VELYKINĘ 

IŠPAŽINTĮ! I!

do homem se modifica,,e não 
levará muito tempo para que 
êle proceda como um selva
gem

Enfim, o homem precisa 
dos homens, para que conti 
nue sendo homem, ser hu' 
mano,

Se as pessoas, pela sua pró 
pria ratureza, vivem em so 
ciedade. parque não cons
tróem unidas.

Por que existem aqueles 
que se apraveitam do ptòxi 
mo.

O que se deve pensar a 
respeito dos comodistas?

Talvez, se eu não tivesse 
liberado o avestruz, êle res
pondesse a essas perguntas. 
Em todo caso, outra pessoa 
que o montar, poderá per
guntar lhe,

Cá entre nòs, espero que 
t sta pessoa não pese mais 
que 100 quilos, porque se- 
nao;; duas vêzes cui.ado do 
avestruz,

psr Alionis filho

APRESENTAÇÃO

Apos ter es rito, neste jor 
i nd, alguns artigos abordando, 
: proposital > ente, os mais di 
s versos assuntos, tive a opor- 
tunida e em perscrutar a opi 

į mão da gente lituana no refe 
pente aos assuntos que maís 
ia empolgam. A pesquisa foi 
’ discretissima e o resultado: 
'' erudição Pouquíssimos são 
| os nossos patrícios que lêem 
K pela simples vontade de ler. 
I Èles quando lêem desejam 
| sempre tira** algum proveito 
í cultural da leiiura e o fazem 
| muito bem, Gente intel gente, 
l sem dúvida, mas que deixam* 
I numa interessante demonstra 
| ção de bom-humor, em situa 
| ção bastante embaraçada os 
į que pensam que sabem esere 
| ver.
I No sentido de corresponder 
I aos anseios da Colonia em ge 
|ral, e da mocidade em parti- 
| calar, resolvi abordar temas 
| que se relacionem com o pen 
| sarnento do «Século XX».
| Evidentemeote, não o farei 
I ie maneira simples, usando 
S termos populares c obedecen

do as restrições de espaço 
que ó um rac onamento a que 
todos os jornais estão sujeitos

Começarei palminhando o 
terreno político, tecendo algu 
mas considerações sôbre.- De 
moeracia, Virtudes e Defeitos 
dos Sistemas Democrá: cos a 
Propriedade Prhada Hevolu 
ção e Evolução o Trabalhe, 
Nazismo, Fascizmo, Socialis
mo, Co i unismo etc, etc. Tu
do na ma s completa impar cia 
lidade, deixando as leitores 
suas conclusões.

A tarefa é árdua, sem dúvi 
da, e o campo a ser explora
do é infinito Creio que com 
um pouco de boa vontade e 
compreensão de meus Ęątri- 
cios poderei ir até o ponto 
final.

Ficarei imensamente agra
decido para quem enviar su
gestões, criticas construtivas 
e aprec ações.

Sei que a maioria da gente 
lituana é culta e tenho a cer 
teza de que se farão presen
tes quando algum disparate 
em esere ser

Até « próxima semana .
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VAIKO FILOSOFIJA,
■ • > 9

— Tėveli, kodėl'ant galvos 
neturi plaukų?
, — Todėl,, sūneli,^kad dirbu 
su galva. O ant,Tokios gal
vos, kuri daug dirbar plaukai 
neauga.

— Dabar suprantu kodėl 

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
máquinas e acessórios texteis 
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO 

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340
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atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus rūbelius nau
jagimiams ir kit.
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JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 356
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Lietuviai pirKim pas lietuvius I

pas mamą neauga ūsai.

VAIKŲ ATVIRUMAS.

Maža Magdutė grįžta su 
motina autobusu iš gydytojo- 
Šalę sėdi kažkoks tipas su 
aprištu kaklu. Mergaitė visą 
laiką stebi jį ir, pagaliau» 
prabila:

— Ar buvote pas daktarą?
Tipas nusišypsojo ir galvos 

linkterėjimu patvirtino. Mer
gaitė klausia toliau:

— O ką jums daktaras pa
darė?

t MUSŲ LIETI % a

Nepažįstamasis, pradžiugęs, 
atsako:

— Daktaras nupjovė man 
galvą ir prie kaklo prisuko 
kitą.

Mergaitė dar akiliau pasi
žiūrėjo į nepažįstamąjį ir 
sako:

— Gaila, kad jis jums pa
rinko tokią biaurią naują 
galvą.

TEISME.

— Pone teisėjau, kaltu pri
sipažįstu, Tiesa, daviau kai
mynui į galvą, bet dariau tai 
gindamasis; Juk jis man iš
mušė tris dantis.

— Teisėjas: — Kada?
—• Kaltinamasis: — Prieš 

trejus metus.

NUSIVYLĘS GYVENIMU.

— Pasaulis yra niekam ti-

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik’ 18.00 vol.

KIRPIMO ’IR SIUVIMO MOKYKLA

F!! JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo "meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę 
---- — Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ----

PIGI IR GERA KOKYBEI

Česlovas Jakiunas
Parduoia ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas 'registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado. 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, L tURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

I São Paulo
Medžiaga pardiodama ir išsimokėjimui

Veikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

irHACf C4JKK1ECÍ „aJ
Lindoya vanduo yra d<?aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik.l-h? į> žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e* 51-2223

•Caixa Postai 3967 — SÁO PAULO:

s. Neverta jame gyventi. 
Nutariau nusižudyti.

— O kokią mirtį sau pasi 
rinkai?

— Tikrai dar nežinau. Svy
ruoju tarp žuvimo per žemės 
drebėjimą ir perkūno trenks
mo. Taip pat patinka man 
nusinuodijimas alkooliniais gė 
rimais. *

. . į-

PASTABOS APIE 
AUTOMOBILI

Visa nelaimė yra tame, kad 
ryt dienos automobilį valdo 
šios dienos žmogus ir važiuo 
ja vakarykščios dienos ke
liais.

IEŠKO ŠVARAUS VANDENS

Graikų fdosofas Diogenas 
nuėjo į viešąją pirtį išsimau; 
dyti, bet pastebėjo, kad van. 
duo nepakamai švarus.

Tada jis paklausė patarnau

pusi. 5

to ją:
— Kur galima nusiprausti 

išėjus iš jūsų pirties?

SOVIETINISJUMARA S

— Mano Laimutei jau trys 
mėnesiai, — sako viena mo 
teriškė kitai.

— O mano Vyturėliui tiktai 
du su puse, ir jis jau sėdi...

Čia priėjo Kindžiulis ir paš 
nibždomis paklausė:

— Už ką?

— Ir gandas buvo, kad var 
gai pražuvo, durniai patikėjo 
ir džiaugtis pradėjo.

— Viena bėda pakenčiama 
dvi trys tai iš namų varo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1» vaL 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15- vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da‘Lituania» yra trans 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOOCA — SÂO PAULO, 13

OŽIAI GSMINGŲ V E L Y K Ų Š V E N Č I Ų 

linki visiems maloniems Brazilijos lietuviams 
dėkingi Argentinos ir Urugvajaus 

3-jo P. A L, Kongreso Dalyviai

LIETUVOS NACIONALINI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

KAINA 75,00

GRAŽIOS MISIJOS

Verbų sekmadienį 10 vai. 
baigėsi ištisos savaitės misi
jos N S do Pilar bažnyčioje. 
Misijonierius Jonas Bružikas, 
S. J pradžioje buvo lyg nusi 
minęs nes pirmomis dienomis 
nedidelis būrys tesilankė Bet 
tas būrys kasdien augo ir di
dėjo iki perpildė visą uažny- 
čią, Paskutinėmis dienomis ry 
tais ir vakarais buvo pilni 
suolai ir nemaža stačių. Taip 
p it prie klausyklos ilga eilė.

Paskutinę dieną beveik vi
sa bažnyčia priėmė šv. Ko» 
mu i ją. Kai kurios net ištisos 
šeimos iš kraštų tėvai, vidų 
ry vaikai Nevienas šluostėsi 
džiaugsmo ašaras, kai šalia 
savęs matė klūpantį vyrą, ar 
sūnų gal daug metų nebuvusį 
išpažinties, Nors kaikas ir ne 
išdrįso prieiti prie klausyklos 
langelio, bet išgirdo iš T. mi~ 
sijonieriaus lūpų malonų pa
raginimą paremtą įtikinan
čiais argumentais Dėl to ti
kimasi kad malonė juos vė 
Irau priartins prie Dievo 
Stalo.

Buvo išnešiota apie 8 ligo
niams ir senei ams šv. Komu
nija. sutvarkyta 5 moterystės, 
kitos užvestos ant kelio tvar 
kytis. v ienas kitas užaugęs 
priėmė pirmąją šv. Komuniją 
Misijonierius buvo pilnas 
džiaugsmo ir entuziazmo, kai 
mafė tokius misijų vaisius. 
Baigdamas misijas jis iškėlė 
savo misijų kryželį ir palai 
mino, suteikdamas visuotinius 
atlaidus, sujungtus su krikšto 
įžadais ir apaštališku palai
minimu. Dalyvių veidais rie
dėjo džiaugsmo ir atgailos 
ašaros.

Kalbėdamas apie ištvermę 
misijonierius prašyte prašė ir 
raginte ragino, kad visi eitų 
sekmadieniais į lietuviškas pa 
maldas, nes netoli Vila Želi 
na. tik 20 minučių pėstiems 
per kalniuką Bet kad dar 
būtų lengviau, tai nors vieną 
sekmadienį bus lietuviškos 
pamaldos lygiai 18 valandą 
Orfanato seserų koplyčioje. 
Dėl to artimiausios vilos, kaip 
Libaneza, São João, Paulina, 
Cefeste, Santa Clara, Diva, 
Dalis V, Prudente, Oratorio 
ir kitos artimiausios apylin
kės gali tą vietą lengvai pa
siekti ir daug autobusų pro 
ją pravažiuoja. Taigi misijo 
n erius visiems pranešė, kad 
sekančios lietuviškos pamal 
dos bus t*ž dviejų savaičių, 
tai yra balandžio (abril) 25 
dieną, 6 valandą vakaro. Pra 
šorai visi susirinkti.

Misijos paliko neišdildomą 
įspūdį ir visi skirstėsi links
mi, patenkinti, su pakilusia 
nuotaika, tik svarbu, kad pa
sėtas Dievo grūdas atneštų 
šimteriopą vaisių

Misijų dalyvis

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDOS

V. ZELINA:
Didįjį Ketvirtadien l9,30 vai.
Didįjį Penktadienį 15 vai.
Didįjį Šeštadienį 20 vai.
Velykų ryto Prikėlimas 6 vai

MOOCA, Tėvų Jėzuitų
koplyčioje:

Didįjį Ketvirtadienį 19 va!
Didįjį Penktadienį 15 vai
Didįjį Šeštadien* 23 vai
Velykų dieną 8 ir 9,30 vai.

LITUANISTIKOS PAMOKOS 
JAUNIMUI šeštadieniais pra 
sidės 8 d. gegužės 15 vai. 
Vila Zelinoje. šv. Juozapu mo 
kyklos patalpose.

Lietuvių studentų susirinki
mas šaukiamas 9 d. gegužės 
15 vai Vila Zelinoje. Praėju
sį sekmadienį įvyku-iame stu 
dentų susirinkime buvo aptar 
ti šių metų veikimo planai.

Pradžios mokyklos ir gim
nazijos mokinių tėvų susirin
kimas šaukiamas 23 d. balan 
džio 20 vai. Vila Zelinoje, šv. 
Juozapo mokyklos patalpose 
pasitarti lietuvių kalbos pa
mokų reikalu. I susirinkimą 
kviečiami tėvai, kurių vaikai 
lanko ne tik jseselių moky 
klas ir gimnaziją, bet ir ki
tas mokyklas lankančiųjų mo 
kinių tėvai.

Kongreso Rengimo Komite 
to susirinkimas šaukiamas 22 
d balandžio 20 vai. Vila Ze
linoje.

Lietuviškos radijo progra
mos yra sustabdomos, nes su 
lig naujų atitinkamų įstaigų 
potvarkiu yra draudžiama sve 
timomis kalbomis per radijo 
kalbėti Tikimasi, kad šitas po 
tvarkis bus pakeistas.

MOTINOS DIENOS MINÊJI 
MAS Vila Zelinoje gimnazi
jos salėje bus trečią gegužės 
mėn. sekmadienį, 16 d. gegu 
žės. Visos lietuvės motinos 
iš įvairių S. Paulo apylinkių 
yra kviečiamos atvykti. Bus 
įdomi programa.

Laiškai: A, Pangonienei, M. 
Vinkšnaitiene, I. Skurkevičiū- 
tei, L. Jodelytei, J. Jonavičiū 
tei A. Adomavičienei, I. Se 
liokienei, S. BogUšlauskaitei, 
H Nadolskiui, J, G’udanavičiu 
tei, Eug Bacevičienei, Aid. 
Nadolskytei, E. Maželytei, Al. 
Grabauskui.

Juozas Mackevičius jieško: 
Jono ir Prano Šukių, Stepo
no Adomėno. Kas žino jų ad 
resus malonėk’k pranešti Juo 
zui Mackevičiui, R. Assem- 
blea, 385, S. Paulo, Centro, 
ar «M L> redakcijai.

MOOCA, Lietuvių N mai. 
Šeštadienį prieš Verbas būrys 
moterų ir mergaičiii užpuolė 
Lietuvių Namus, apsiginkla
vusios šluotomis skudurais ir 
kibirais, ir taio gražiai apsi
suko; kad ir naujoji koplyčia 
antrame aukšte Ir apatiniai 
kambariai ėmė blizgėti, tar 
turn, krištolas. To paties šeš 
tadienio vakarą Švenčiausias 
perneštas iš mažosios kopiy 
tėlės į didžiąją ir Verbose bu 
vo atlaikytos čia pirmosios 
trejos mišios.

Lietuvių Namų Mookoje ati
darymas lietuviškai veiklai 
planuojamas gegužės mėn. 2 
dienai. Pramatoma gegužinės 
pamaldos, trumpa programe 
lė salėje ir paskui vaišės bei 
š kiai TiksL s laikas bus pra 
neštas vėliau,

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir 
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!

KAS DARYTINA?
VISŲ PIRMA: užsimokėti praėjusių metų skolas. 

Už praėjusius metus Cr.S 1.500,00.
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekviano 
mėnesio pabaigoje Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RÊ/I ĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar- 
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo.

TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems 
savo giminėms,.ir draugams.

KETVIRTA:. Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrato 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,'» nenustos jo lankyti.

Pinigus «M; L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja, :,..a

«Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

DAŽYKITE GRAŽIUS MAR 
GUČIUS! Lietuviškus! Geg. 2 
d. per Liet. Namų atidarymą 
bus paskirta premija už gra
žiausiai lietuviškai nudažytą 
margutį!

UŽSIMOKĖJO UŽ “M. L.”

1 500 cr : Ant Misevičius.
Po 3.000 cr.: Pranas Alionis, 

Antanas Zaluba, Ona Jaku
tienė.

5. 00 cr.: Kazys Sedlickas.

Praėjusį antradienį S. Cae
tano kapinėse buvo palaido 
tas Petras Š ioka Mirusiojo 
tėvams ir broliams reiškiame 
gilią užuojautą.

Norintiems dalyvauti choro 
išvažiavime 24—25 d d balan 
džio, Itanhaem, nedelskite už 
sirašyti, nes vietų skaičius 
yra ribotas.

♦ »»**^«**»**‘>*******»»*»>
DĖMESIO, DĖMESIO!

Gimnazijos mokiniai ir stu
dentai, kurie jau šiek tiek 
mokate lietuviškai ir norėtu
mėte dar geriau pramokti sa
vo tėvelių kalbi s, susipažinti 
su gražia mūsų literatūra 
tuojau pat užsirašykite pas 
Tėvus Jėzuitus Moókoje, rua 
Lituânia, 67, Lietuvių Namuo
se yra organizuojamos lietu
vių kalbos pamokos. Pamo
koms bus panaudotas moder
niškas metodas: plokštelės, 
magnetofono juostelės ir mi. 
kroionas. Studentai galės gir
dėti patys save, kaip skaito 
ir kalba. Pamokų pradžia bus 
pranešta vėliau.

P R A Š'O MEDŽIAGOS

Vincentas Liulevičius rašo 
pasaulio lietuvių istoriją, ku 
rioj bus surašyta lietuvių emi 
gracijos priežastys, kiekvieno 
krašto (kuriame gyvena lietu 
viai) lietuvių įsikūrimas, reli 
ginė bei kultūrinė veikla ir 
pagalba Lietuvai. Darbas jau 
įpusėtas,

Minėtam veikalui medžia
gos rinkimas yra sunkus ir ne 
greitas, nes beveik visi fak
tai nėra apipavidalinti studi
jomis ar monografijomis. Be
veik kiekvienas įvykis reikia 
studijuoti. Kurie norėtų tą 
darbą palengvinti, prašomi 
jam paskolinti istorinių leidi
nių bei vertės turinčių foto
grafijų

Medžiagą siųsti Pasaulio Lie 
tuvių Archyvo adresu: 5620 
S® Claremont Ave , Chicago. 
Illinois 60629, U. S. A. Lydraš 
tyje siuntėjai prašomi nuro
dyti ar siųstieji spaudiniai bei 
fotografijos turi būti gražinti, 
ar padovanojami Pasaulio Lie 
tuvių Archyvui, kuriame ir ki 
ti panaudos mokslo studijoms.

Sovietų Rusija, neva dėl 
vykstančių karinių manevrų, 
kelioms d enoms buvo sutruk 
džiusi normalų susisiekimą Va 
karų Vokietijos sričių su Ber
lynu. Dėl šio trukdymo Pran 
cūzijos ir Amerikos karo va
dovybės Berlyne pareiškė so 
vietams griežtą protestą. Po 
to sovietai vėl atstatė norma 
lų susisiekimą su Berlynu.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Tėvų Jėzuitų adresas:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 

13, S. PAULO.
Telefono-dar neturi, bet ga 

Įima skambinti farmacijai 
93-2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B de Itapetininga, 262, 
l.o and, sala 406, Tel 35-8873.
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