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Kristus Kėlės,

Mirtis krito,

Aleliuja!

TĖVAI JĖZUITAI IR «MŪSŲ LIETUVA»

Sveikina visus savo geradaiius bei skaitytojus
Kristaus Prisikėlimo Šventėse!
Prisikėlimo paguoda tegu teikia stiprybės gyveni
mo keliui eiti!

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA
sveikiname visus geros valios brolius lietuvius linkėda
visiems Prisikėlusio Išganytojo ramybės, stiprybės
ir paguodos gyvenimo kelyje*
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Velykų Itiimnas
ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

•

Velykų aukai didingai
Teteikia garbę Krikščionys džiaugsmingai.
Atpirko avis avinėlis,
Kristus sutaikė su Dievu nusidėjėlius
Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės —
Mirtį nugalėjęs viešpatauja gyvybės Vadovas.
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JUOZĄ KARPAV

Pasakyk mums, Marija,
Ką esi mačius kelyje?

ėmiau, kad Kristus numirė už
mūsų nuodėmes, kai sako
Raštai; kad buvo palaidotas
ir kad prisikėlė trečiąją die
ną, kaip sako Raštai.
Jis pasirodė Kefui (t. y Pe
trui) ir po to vienuolikai (apaš
talų); Paskui jis pasirodė dau
giau kaip penkiems šimtams
brolių vienu kartu, kurių dau
gelis tebėra gyvi iki dabar ..
Paskiau jis pasirodė Jokū.
bui, paskiau visiems apašta
lams Visų paskiausiai jis pa
sirodė man, lyg ne laiku gi
musiam...

Žinome Kristų tikrai prisikėlus:
Tu nugalėtojau. Valdove, Pasigailėk mūsų?
Amen Aleliuja!

KRISTUJE,

VISIEMS DŽIAUGSMINGO ALELIUJA!
Šventosios savaitės prasminga šventa liturgija ir jos,
dvasioje pasiruošę, vėl švenčiame Kristaus prisikėlimo —
mūsų Šviesiausios vilties šventę Kas gali būti labiau guo
džiančio, kaip Dievo pažadas, kad mirtis yra tik paslaptis
mūsų perėjimo į naują gyvenimą.
Bažnyčios paskutiniųjų vyriausių ganytojų žymiausi dar
bai buvo pastangos padėti žmonėms kuo arčiausiai ir kuosą
montagiausiai bendrauti su kristum, kad toje artumoje ge
riau suprastumėm ir pažintumėna Dievą ir save Drąsūs ir di
dėlės vertės žingsniai kaikieno protams yra perdideli. Kaikas nemoka jų nei suprasti, nei išgyventi Karkas, gal ir la
bai gera valia, skelbia tai, kas neseka nei iš Kristaus, nei
iš nei iš Bažnyčios: savas žmogiškas silpnybes ne
apgaili o stengiasi nevykusiai teisinti Tai matydami kaikurie baiminasi net dėl Bažnyčios ateities Ta bai j ė nepagrįs
ta. Didesni sąmišiai nesugriovė Bažnyčios, nesugriaus jos nė
dabar. Jų nereikia paisyti. Bažnyčios kviečiami visi stenki
mės suartėti su Kristum jautrios ir veiklios mei ės ryšiais.
Kristaus meilė išlaisvins visus, ką iš baimės, ką iš neaišku
mų, ką iš klaidos.
Ir po šių švenčių pasieks mus daug žinių iš bedievybės
sauvalės kraštų apie drąsaus ir karšto tikėjimo liudijimus
Mūsų, laisvojo pasaulio krikščionių tikėjimas ir gyvenimas
tebūna aniems mūsų broliams padrąsinantis pavyzdys, pa
guoda, viltis šviesesnės ateities.
Švęskime Kristaus prisikėlimo šventę pilni karštos, gy
vos meilės Kristui ir žmonių sieloms

Vyskupas Vincentas Brizgys

ČIŲ

visą savo gyvenimą pašventusį lietuviškam visuomeni
niam ir kultūriniam veikimui, jo 60 ties gyvenimo metų
sukaiktuvių proga sveikiname ir linkime jam sulaukti
dar daug darbingų gyvenimo metų!
Idėjos ir gyvenimo draugai

— Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo
Ir garbę, kurią prisikėlusia spindėjo,
Angelus liudyt nužengusius,
Marškas ir drabužius Kristaus kūną dengusius
Mano viltis Kristus prisikėlė,
Jis eis pirm jūsų į Galilieją. —

MYLIMIAUSIEJI

sveikiname visus Casa Verde lietuvius ypatingai mūsų
garbingąjį bažnytinį chorą su p Ralickais priešakyje!
Linkime visiems prisikėlusio Viešpaties maloniųl
Broliai Matelioniai

Linksmiausioji Naujiena
v—z
Kiekvienam Žmogui

«Praėjus s abatai, kai aušo
pirmoji savaitės diena, atėjo
Marija Magdalena ir kita Ma
rija pasižiūrėti kapo Ir štai
pasidarė didelis žemės drėbė
jimas nes Viešpaties angelas
nužengė iš dangaus, prisiarti
nęs nurito akmenį ir ant jo
atsisėdo. Jo pavidalas buvo
kaip žaibas, ir jo drabužiai
kaip sniegas. Jo pabūgę sar
gai ėmė drebėti i pasidarė
kaip mirę Atsiliepdamas an
gelas tarė moteriškėms.— Jūs nebijokite; nes aš
žinau, kad Jieškote Jėzaus,
kurs buvo prikaltas ant kry
žiaus. Jo čia nėra, nes jis pri
sfcėlė, kaip yra sakęs. Eikite
ir pažiūrėkite vietą kur Vieš
pats buvo paguldytas. Ir grei
tai eikite pasakyti jo mokyti
niams, kad jis yra prisikėlęs
ir štai eina pirm jūsų į Gali
lieją; tenai jį matysite. Štai
aš joms tai paskelbiau»
(Mato 28, 1-7)
DIDYSIS APAŠTALAS
LIUDIJA
BROLIAI: «Aš jums pada
viau visų pirma, ką ir pats

KAIP NETIKĖTI
PRISIKĖLIMU?

«Jei skelbiama apie Kris
tų, kad jis kėlėsi iš numini
šiųjų, tai kaipgi kai kurie jū
sų tarpe sako nesą mirusiųjų
prisikėlimo? Jeigu nėna miru
siųjų prisikėlimo tai nė Kris
tus neprisikėlė O jei Kris
tus neprisikėlė, tai mūsų skel
bimas yra tuščias, tuščias ir
jūsų tikėjimas. Tuomet būtų
rasta, kad mes esame ir neti
kri Dievo liudytojai, nes liu
dijome prieš Dievą, kad jis
prikėlęs Kristų, kurio nepri
kėlė, jei jau mirusieji nešike
Ha, Jei mirusieji nesikelia,
tai nė Kristus neprisikėlė.
Jei Kristus neprisikėlė, tai
jūsų tikėjimas yra tuščias, ir
jūs dar tebeesate savo nuode
mėse Todėl ir užmigusieji
(mirusieji) Kristuje yra žuvę.
Jei lik šiame gyvenime turi
me vilties Kristuje, mes esa
me labiau apgailėtini už vi
sus žmones,
Bet iš tikrųjų Kristus yra
prisikėlęs iš mirusiųjų».
(I Kor. 15, 1—58)

PR1SIKE SIME IR MES
Tas pats tautų Apaštalas to

liau skelbia didžiąją žmonių
paguodą, užtikrindamas:
«Kaip per žmogų (Adomą)
atėjo mirtis, taip per žmogų
(Kristų) ir mirusiųjų prisikė
limas. Kaip Adome visi mirš
ta, taip ir Kristuj© visi bus
atgaivint,!..
Bet gal kas pasakys, kaip
mirusieji keliasi, arba kokia
me kūne jie ateis? Neišmanė
Ii! Ką tu sėjr, neatgyja. jei
pirma neapmirsta. Ir ką tu sė
ji, sėji ne busimąjį kūną, bet
vien tik grūdą. Bet Dievas
duoda jam Kūną kaip jis no
ri, ir kiekvienai sėklai jai
nuosavą kūną Ne kiekvienas
kūnas yra tas pats kūnas, bet
kitoks žmonių, kitoks galvijų,
kitoks paukščių ir kitoks žu
vų. Yra dangaus kūnai ir že
mės kūnai, bet kitokia y^a
dangiškųjų garbė ir kitok a
žemiškųjų. Kitoks šaulės skals
tumas, kitoks mėnulio skals
tumas, ir kitoks žvaigždžių
skaistumas... Taip ir mirusių
jų prisikėlimas.
Sėjimas
(laidojamas)
genuąs
kūnas, kelsis negendąs. Sėja
mas negarbėje, kelsis garbė
je. Sėjamas silpnybėje, kelsis
galybėje, rėjamas gyvūninis
kūnas, kelsis dvasinis kūnas».
Ir Apaštalas džiūgaują, ty
čiojasi iš mirties.»Mirtie. kur yra tavo per
gale? Mirtie, kur yra tavo
akstinas?... Dėkui Dievui kurs
davė mums pergalę per mū
sų Viešpatį Jėzų Kristų. Tai
gi, mano mylimieji broliai bū
kite ištvermingi ir nepajudi
nami, visados uoliai dirbkite
Viešpaties darbą, žinodami,
kad jūsų darbas neveltui
Viešpatyje».
Todėl mes ir tikim: «Kėlės
Kristus, kelsimės ir mes»
Aleliuja!
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Pasisavinti Prisikėlimo Jėga
MICHEL QUO 1ST

— Kai eini išpažinties pirm
visko galvoji: «Ką aš jam pa
sakysiu?’; po to «Ką jis pa
galvos?» ir pagaliau: «Ką jis
man pasakys?» O pirmiausia
galvok: «Su kuo aš susitik
siu, ką aš priimsiu?»
— Tu skiri daug dėmesio
nuodėmėms, kurias pasakai,
ir mažai Išganytojo meilei, ku
rią tu gausi
— Jei Jėzus Kristus j pa
šaulį atėjo, jei jis kentėjo,
jei mirė ir prisikėlė, tai visa
įvyko nuodėmėms nugalėti.
— Kai tu atlieki išpažintį,
kai priimi atgailos sakramen
tą. tu susitinki su Jėzumi
Kristumi ir susijungi su juo
— jo mirties ir prisikėlimo
paslaptyse
— Per gimtąją nuodėmę
žmonės atsiskyrė nuo Dievo
ir vienas nuo kito Per krikė
tą jie apsisprendė susijungt’
su Jėzumi — Išganytoju ir
vėl tapo Tėvo vaikais ir bro
hais savitarpy.
— Kiekvieną kartą, kai pri
imi atgailos sakramentą, tu iš
naujo apsisprendi už Jėzų
Kristų, kai «vėl pasineri» sa
vo krikšte ir tuo būdu sutrū
kasius ar atsipalaidavusius
ryšius su savo Tėvu ir savo
broliais naujai sumezgi ar
sustiprini
— Kad kasdien atsikeltum,
tu turi vis panaudoti energi
ją Kad dirbtum, tu turi kas
dien savo įrankių griebtis.
Kad mylėtum tu turi kasdien
naujai savęs atsižadėti. Deja,
tai nuodėmės atsižadėjimas
ir tavo ryšys su Jėzumi Kris
tumi nėra galutiniai. Per at
gailą tu turi dažnai grįžti
prie savo krikšto šaltinių, kad
vėl apsispręstum

— Kodėl turiu atlikti išpa
žintį? Juk vėl tą patį dary
siu! — Kaip tik dėl to turi ją
atlikti, neg atgailos sakramen
tą priimti yra tas pats, kaip
pasisavinta visą pergalingą
Prisikėlimo jėgą. — Bet aš
ją prarasiu! — ne, nes jei tu
vėl kristumei, tai bent krisi
keldamasis
— Jėzaus Kristaus mirtimi
laimėtas yra tavo nuodėmių
atíeidiròas. Tad nereikia tau
tą atleiiimą nusipelnyti tik
vien laisva valia jį priimti.
— Tėvas laukė pražilusio

sūnaus kad jam galėtų atleis
ti Jam reikėjo kad sūnus
grįžtų Dievui reikia tavęs,
kad išganytų tavo širdį ir pa
saulį
— Kiekvienas gauna tiek
meilės, kiek jo širdis gali
apimti. Kiekvienas gauna tiek
malonės, kiek jo siela gali
pranešti. Visiems suteikiamas
tas pats neišsemiamas išgany
mas, bet žmogui tiek jam at
siveria, kiek jis pasiruošia.
— Juo labiau tu save laikai
nusidėjėliu juo daugiau tu
kenti dėl savo me lės trūku
mo ir juo labiau tu alksti at
leidimo, tuo caugiau išganomo
sios malonės tu gausi.— Kaip tu gali norėti mate
matikos uždaviniui surasti ki
tą sprendimą, jei dar prieš
tai tau nepaaiškėjo įsibrovu
si klaida? Kaip tu gali pasuk
ti atgal, jei tau nėra paaiškė
ję jei kada tu kelyje pakiy
dai?
— Ant kryž'aus Jėzus Kris
tus pasiėmė visas tavo nuode
mes. Kadangi esi laisvas, tu
turi jas perduoti jam savu no
ru šiandien.
V. Mykolaitis Putinas
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SUKILĖLIAI

KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XXXVIII
(tąsa)

Ant stalo dega lajinė žva
kė, guli atskdeista knygelė,
keli popieriaus lapai. Iside
gęs pypkę Mackevičius pa
kyla ir, tankiai papsėdamas,
ima vaikščioti iš kampo į
kampą. Jis visados taip daro,
kai turi ką apgalvoti. O šį kar
tą galvoti yra apie ką. Jis tik
ką grįžo iš Žemaičių. - Daug
kur buvo, daug matė, daug
patyrė.
Valdžia Žemaičiuose budri
ir ima akylai sekti nepatiki
mus žmones o ypačiai tuos,
kurie palaiko ryšius su Tilže
ir Klaipėda ir įtariami, kad
gauna draudžiamosios litera
tūros, o gal <ir ginklų. Antai,
dėl Akelaičio proklamacijų iš
kelta didelė politinė byla Ap
kaltinti ne tik Akelaitis su stu

dentu Bucevdčium, bet dar du
dvarininkai — Grajevskis su
Montvila — ir kaimietis Ku
kutis. Bucevičius su Montvi
la jau sėdi Vilniaus citadelė
je, Kukutį gaudo policija. Ypač griežtai įsakė Vilniaus
general gubernatorius Nazimo
vas suimti Akelaitį. Už apsi
leidimą jo ieškant arba už
bandymą paslėpti kaltininkai
būsią atiduoti karo teismui
Šilingas, susitikęs parvažiuo
jantį Mackevičių, papasakojo
kaip Kudrevičius Survilišky
suklaidino žandarą, buris bu
vo iš Kauno atsiųstas suimti
Akelaičio. Proklamacijų auto
rius pasislėpė, ir grlima tikė
tis kad jau spėjo pasprukti
į Prūsiją. •
Vyriausybės budrumo vai
sius patyrė savo kailiu pats

_______1967 m. kovo 24 d

LIETUVA

— Tavo nuodėmės turi pra
eiti prieš tavo sąžinės akis,
tu turi jas pažinti ir prisiim
ti kad galėtumei jas tikrai
Kristui - Išgany ojui perduoti.
Išpažintis - tai paslaptingas
pasikeitimas! Tu perduodi vi
sas savo nuodėmes Jėzui
Kristui; jis dovanoja tau visą
savo išganymą.
— Jei tu savo sąskaitas ti
krini tik ka»rtą metuose, tai
savo klaidas labai sunkiai su
rasi Jei savo sąžinę tyrinėji
tik kartą metuose tai nieką
da nesuseksi visų savo klai
dų.
- Kai kurie žmonės yra
kitiems našta bet jie patys
to nepastebi nes jiems trūks
ta jausmo švelnumo Jei tu
savo klaidų nematai, tai dėl
to, kad neesi užtenkamai ati
dus, bet ypač dėl to kad ta
vo meilė nėra pakankamai
gili.
— Kai nori tiksliai patikrin
ti savo sąžinę, turi pirmiausia
atsistoti D evo akivaizdoje; po
to — savo paties akivaizdo
je. Nuodėmių bjaurumą ap
spręs Dievas, o ne tu pats
—- Tik nuodugniai savo gy
venimą tirdamas galėsi ge
riau save pažinti. Kai suseki
Jėzaus Kristaus kvietimus sa
vo gyvenime, tada ir tavo pa
sipriešinimas jiems aiškiau
matysis.
— Tu pastebi, ką esi blogo
padaręs. Įdomaukis ir tuo, ką
gero esi apleidęs.
— Juo daugiau mylėsi, tuo
labiau pastebėsi, savo meilės
trūkumus.
— Nuodėmė — tai nutrūki
mas santykių su Dievu, bet
ji taip pat ir nutrūkimas sau
tykių su visais broliais Baž
nyčioje. Tavo grįžimas nega
li būti slaptas įvykis tavo šir
dies gi urnoje, bet jis yra at
viras grįžimas į Bažnyčią.
— Ar almėsi turtą, jei ran
ka, kuri jį paduoda, tau nepa
tinka? Ką reiškia kunigo išo
rė? Jis savo rankose laiko Jė
zaus mirtį ir prisikėlimą.

— Gėris arba piktas vieno
Bažnyčios nario širdy veikia
į visą kūną Kai priimi atga*
los sakramentą, tada visi ta
vo broliai naujai pražysta ne
kaltumu ir meile
— Tie. kurie Apvaizdos pla
no dėka randasi betarpiai ar
ti tavęs jie pirmieji naudoja
si avo priimto sakramento
palaima — to perduodi jiems
Kristų išganytoją
— Juo labiau rišiesi su sa
vo aplinka atidumu jai. abipu
siu pažinimu ir meile tuo la
biau per atgailos sakramentą
galėsi tos aplinkos nuodėmes
laimėti ir Kris/ui savai aplin
kai Kristaus išganymą.
Jei tu išpažintį atlieki, ne
kovodamas prieš nuodėmę sa
vyje ir pasaulyje, tu pijkto ne
nugalėsi Jei tu kovosi prieš
pikta savyje ir pasaulyje, iš
pažinties neatlikdamas, renu
galėsi. Juk vienintelis, bėga
liniai sėkmingas būdas nuo
dėmei nugalėti yra tas, kad
tu kovotume! visom savom
jėgom, bet taip kad per at
gailos sakramentą įjungtume!
į save Jėzų Kristų, vienintelį
pikto nugalėtoją

Mackevičius, I Žemaičius va
žinojo jis ne dėl maioaumo,
bet vyskupo šaukiamas Ir
šiai grįžo, atlikęs sunkią baus
mę už savo veiklą. Vyskupas
ilgai jį barė, liepė tris dienas
rekolekcijas laikyti, beto, pa
grasino iškelsiąs į pakuršę,
jei nesiliausiąs ir toliau žmo
nes kurstęs General guberna
toriaus kanceliarijoje esą dau
gybė skundų ir raportų dėl
jo prakalbų ir pamokslų Pa
beržėje, Panevėžyje ir kitose
vietose
Prisiminęs pasikalbėjimą sn
vyskupu ir savo bausmę, Mac
kevičius vos beįstengia suval
dyti įaudrintus jausmus. Taip
jis supranta vyskupo padėtį,
žino valdžios jam daromus
priekaištus ir statomus eika
lavimus, bet, kad ir suprasda
mas tai, jis negali atsikratyti
karčia neteisingai bausto, pa
žeminto žmogaus savijauta
Už ką jį barė, už ką jį bau
dė? Kad jis stojo prieš netei
sybę, kad jis guodė ir stipri

no vargstančius, paniekintus
žmones. Sau jis nieko nelroš
ko, nieko nesiekė Nuskur
dęs, ponų nekenčiamas, kai
mynų kunigų pašiepiamas,
dažnai nuvargęs ir alkanas,
jis štai jau visa eilė metų lan
džioja po kaimus, čia moky
damas čia ramindamas, čia
bardamas. Jis geba būti rūs
tus ir piktas, geras ir atlai
dus. Jis perprato žmogaus
silpnybės ir stiprybės vers
mes. Jis savo galia naudojasi
vien žmonių labui. Nelengva
jam būdavo nardyti toj kun
kuliuojančioj, drumstoj, skur
do, nusiminimo, beišsenkan
čios kantrybės ir beįsižiebiau
čių vilčių verdenėj.
Galvojant apie tai, Macke
vičiaus širdy grumiasi priešta
ringi jajsmai. Štai dabar, grį
žus po atliktos bausmės, jam
pikta ir skaudu Ne vien dėl
bausmės Gal dar daugiau dėl
patirto žmonių nedėkingumo.
Ne vieną kartą akyse jam
lankstėsi, pataikavo, o už
akių plūdo ir skundė. Kam

ČIKAGA
Vakar vėl buvom Kaziuko
mugėj (kovo 5). Kaip ir kas
met prisirinko daug daug
žmonių Daiktai rankdarbiai,
loterijos, kavinės, valgyklos
sutraukė minias, kurios, kaip
audra praėjo ir nušlavė vi
sus turtus nuo stalų ir lenty
nų. Vis dar nepripildo lietu
viai savo namų visomis gro
žybėmis, kurias kas metai
taip ištikimai išperka.
Po visko lieka krūva pini
gėlių, kalnai šiukšlių, na ir
pavargę, bet laimingi vadovų
ir rengėjų veidai
(Kaziuko mugę Čikagoje
kiekvienais metais rengia
skautai ir skautės, Red)
Taip pat vakar įvyko «Drau
go» romano premijos įteiki
mas P. Naujokaičiui už *Žydinčias Dienas». Premiją pa
aukojo statybininkas Vacys
Petrauskas. Koncerte daina
vo L. Šukytė. Girdėjau, kad
puikiai išpildė. Pati negalė
jau tame koncerte dalyvauti.
Irena K.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

čia reikia tų naujovių, tų sne
kų prieš ponis ir valdžią! Mū
sų tėvai taip gyveno, ir mes
taip gyvensime. Dievo tokia
valia. Daug jam reikėjo pas
tangų beraunant iš žmonių
sąmonės tą giliai įsišaknijusį,
klaidingą «Dievo valios» su
pratimą.
Jo pastangos nenuėjo nie
kais. Ir štai pamažu giedres
ni, šiltesni jausmai ima kilti
Mackevičiaus širdyje. Vienu
žvilgsniu apmetęs savo veik
lą, jis mato, kad galų gale
jis laimėjo visų gerų žmonių
pasitikėjimą ir meilę. Malonu
jam tai prisiminti ir tuo pasi
guosti šį vėlyvą, rūstų rudens
vakarą.
Mackevičiaus atmintyje at
gyja jo veikimas — pasiseki
mai ir pralaimėjimai. Kai jis
čia atsikėlė, rado žmones p >
nų sauvaliai atsidavusius. Bau
džiavos jungą jie tempė kan
triai, kartu su savo jaučiais,
skriaudų nematydami ir geres
nio gyvenimo nesitikėdami,
(Bus Daugiau)
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SPURGEONAS

«NOSSA LITUANIA »
RU* LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.

Kitas didžiausias minias su
traukęs kalbėtojas Spurgeo
nas pasakė: «Jei jūs nedaly
vaujate gyvajame Viešpaty
je, tegu Dievas pasigaili jū
sų! Jei jūs neturite savo da
lies prisikėlusiame iš mirties
Kristuje, tai nebūsite prikel
ti, kaip Jo išaugštintas kū
nas Ir jis baigia
«Mes krikščionys, netiki
me, kad Kristus buvo vienin
telis. kurs kėlėsi ar kelsis iš
numirusių Mes tikime, kad
kiekviena mirties lova yra ir
prisikėlimo priminimas, — kad
nuo kiekvieno karsto akmuo
bus nuristas»
Kun. Dr. J Prunskis
«Metai su Dievu*.
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cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

VELYKOS
Didžiosios Pergalės Šventė
Ir mūsų mintis, kaip Hosanna, šventa
Vėlių atpirkimais kvėpuoja —
Ir vėl mums krūtinė gyva ir karšta!
Faustas Kirša

,

VAIŽGANTAS

«Pragiedrulių» autorius Vaižgantas visada buvo jausmin
gos širdies. Velykų džiaugsmas jį pagavo, ir jis savo pergy
venimus išlieja:
Alleliuja — tai džiaugsmo šūktelėjimas Tasai — valio!
— kurs vienas tetesi išreikšti širdies pilnybę.
Alleliuja — nugalėjime šūktelėjimas Tasai — urral —
kuriuo vienu tepasakysi: — jau nebėra jokių priešų
Alleliuja — tešaukiame per sukaktį — Dievo Sūnaus ig
numirėlių prisikėlimo, kad jis, mirdamas, nugalėjo tai, kas
rodės nenugalima: pačią mirtį.
Alleliuja, per amžius stiprino žmonija savo sielas, sem
damos) iš to pat šaltinio visokeriopos gyvybės»...
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altoriuose žvakės, ir bokštai pragydo,
kad jau surūdijo delne kalavijas.
ir meilė sujudino širdis po skydu.
PEČKAUSKAITĖ

Viena iš pačių tauriausių Lietuvos moterų buvo žinoma
auklėtoja M, Pečkauskaitė. Savo knygelėje «Vincas Stonis*
ji taip aprašo Velykas Lietuvoje:
— Skaistus buvo dangus, tarsi ir Viešpats Dievas, kaip
geras šeimininkams, liepė savo angelams jį švariai iššluoti
prieš Velikas. Grioviuose pakelėje žaliavo jauna, minkšta
žolelė, po kerais šen ir ten mėlynavo ir baltavo pirmieji žie
dai Ant medžių sprogo jau pumpurai. Laukai skambėjo nuo
veversių giesmelių. Visur kvepėjo pavasariu. Rodėsi jog visa
žemė kitoniška kaip visados jog ir ji prisirengusi prie tos
MAIRONIS
linksmiausios šventės io duoda garbę Viešpačiui už Jo kan
Didysis mūsų dainius Maironis, kurio poezija taip susi čias ir Prisikėlimą.
jusi su lietuvio siela, savo «Jaunoje Lietuvoje* taip rimuoja
FULTON SHEEN
apie didžiąją šventę:
Savo gilia mintimi ir lakiu, poetišku jos išreiškimu lai
«Velykos! Velykos!... Kas jūsų nelaukė,
mėjo pirmą vietą radijo kalbėtojams, dabar jau vyskupas, Fui
Kaip vaikas margai išrašyto kiaušinio!
ton Sheen (Šyn). Jisai Kristaus prisikėlimą lygina su Bažny
Taip jūsų šį metą eilė nusitraukė.
čios nenugalimu gaivastingumu:
Norėjot atvykto be rūbo žieminio.
«Atėjo diena, kad Roma manė, kad jau nupjovė paskunę ranką, kuri galėtų daryti kryžiaus ženklą, ir nutildžius!
Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė
paskutinį liežuvį, kuris ištartų vardą prisikėlusio Kristaus ©
Išbėgo į tolimą dangų šauniai;
betgi — koksai istorijos sprendimas? Istorijos žodis yra apie
Užkaito, iš džiaugsmo atšalus krūtinė,
tuščią grabą Ne krikščionys išmirė, bet žuvo Roma. Ne
Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai*.
Kristus mirė o mirė pati mirtis.
BRADÚNAS
TOTHAS
Prisiminęs Velykas savo eilėraščių rinkinyje «Morenų
Gal nei vienas iš naujųjų taikli kalbėtojų nesusilaukė to
ugnys», poetas K. Bradūnas maldauja:
kio susidomėjimo, gal nei vieno veikalai nėra išversti į to
kią daugybę kalbų kaip Budapešto profesoriaus Tihan erio
Kelkis, Dievo Sūneli,
Totho Jisai apie Velykas parašė ištisą kf.ygą «Prisikėlęs
Rūpesčių Rūpintojėli,
Kristus». Prisimindamas karstą iš kurio atsikėlė Viešpats
Dangaus Pasiuntinėli.
prof Tothas taip rašo:
Sausas medis jau sprogsta,
«O šventasis karste kuris spinduliuoji skaisčiai žiban
Krauju atgaivintas
čią šviesą ant mūsų; o palaimintas tuščiasis Velykų kape,
Kietos širdys jau gruzda,
kuris
skleidi šviesą į musų žemiškas keliones, o mūsų trium
Jau akys rasoja —
fuojantis Kristau kuris po atsikėlimo pergalės stovi prieš
mus ir kuris mums padrąsinti rašai į mūsų širdis, kad ana
Kelkis, Dievo Sūneli,
pus
visų kovų mūsų laukia šviesus amžinojo gyvenimo trium
Mūsų vargo broleli,
žiojantis vainikas; o garbingasis prisikėlęs Kristau, tik Tu
Žemės Ramintojėli.
vienas esi laidas prieš nepalaužiamus, geležinius keitimosi,
AUGUSTAI T YTÈ
f nykimo įstatymus Tu vienas gali padaryti, kad iš vystančių
jų mirštančiųjų vainikų ant mūsų kapo sužydėtų amžinojo
Nedaug kas mokės taip paprastai bet kartu taip giliai gyvenimo viltis*
atjausti ir Golgotos sopulį, ir Velykų meilės ?odį kaip lietu
vė poetė Augustaitytė. Jos eilėraščių rinkinyje «Su baltu nuo
TALMAGE
metu randame šį Velykoms skirtą posmą:
Amerikietis Talmage buvo toks kalbėtojas ir pamoks
Iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj
liniukas, jog per 30 metų Amerikoje jo kalbos kas savaitę
tik vienas vienužis išganymu žiba;
buvo spaudinamos 3,t00 įvairių kalbų laikraščiuose. Apie
ir saulė, ir žvaigždės, ir žydintis džiaugsmas —
Kristaus prisikėlimą jis pasakė;
tik vieno medinio kryželio kūryba
«Nei Sanhedrino (Žydų vyriausios Tarybos) antspaudas,
lr prisiminusi, kad dar tik vakar tą kryžių nešė pečiai nei miesto kareivių būrys, nei akmens stogas, lubos ar šie
nukankinti, o šiandien jam žemė paklojo garbę nematytą, nos negalėjo sulaikyti Kr staus kape Taip, nors ant mūsų
užgriūtų kalnų masės jos negalėtų išlaikyti prislėgtų. Kapo
poetė tėliau rimuoja;
durys bus nuverstos ir mus apdengusios sunkenybės išblaš
Žiedų ankstybųjų vainikų vainikai;
kytos į dulkes
X

Krikščioniškosios Velykos
apima keturių dienų laikotar
pį: nuo Didžiojo Ketvirtadie
uio iki Prisikėlimo Sekmadie
nio, Per tas die as pristato
ma gili, jaudinanti pasaulį iš
gelbstinčio Viešpaties aukaj
Pristatoma v sa jos istoriško
ji eiga ir drauge jos pasek
mės žmonijai. O kadangi ton
Kristaus dramon yra įtraukti
kiekvieno žmogaus asmeniš
k* interesai, tai įsimąstanti
siela yra paimama, sukrečia
ma iki giliausių savo gyve
nimo gelmių ir atnaujinama.
Viešpats Kristus kentėjo už
kiekvieną žmogų, t. y. mūsų
vietoje ir mūsų labui. Yra la
blausiai jaudinantis ir sukre
čiantis Dievo medės žmogui
pavyzdys, kad jis priėmė sa
vo Sūnaus kentėjimus vieton
mūsų kentėjimų.
Tėvui to norint, Kristus ėjo
kančios kelią «Ar neturėjo
Kristus kentėti ir taip įeiti į
savo garbę?» Tokiu budu Jis
tapo vadas abejojantiems ir
ramstis svyruojantiems.
Viešpats Kristus laisva va
lia prisiėmė musų nuodėmių
naštą ir drauge pareigą už
jas atsiteisti Žmonių nusikal
timai yra daug didesni, negu
jie patys galėtų atsilyginti
Dievui. Bet Viešpats pasida
rė mūsų, žmogiškosios šei
mos, narys, prisiėmė žmogiš
kąją prigimtį kaip savo, ir
tokiu būdu kaip vienas iš mū
sų atsiteisė Dievui už mus
Mūsų išganymas visiškai pa
reina nuo mūsų susijungimo
su Išganytoju, nuo mylinčiai
tikinčio pasidavimo mūsų va
lios, nuo malone persunkto
mūsų sielos benoro gyveni
mo su juo
Trys dienos prieš Velykas
apeigų parengia mus tam ben
dravimui su Išganytoju Jį at
naujina ir pagilina. Tos dienos
todėl yra tokios mielos tikin
čiam žmogui, kad jos įspūdin
gomis apeigomis, — skaity
mai, giesmės, vaizdai — sukę
lia sieloje tokius nusiteikimus,
kuriuos jis išgyvenęs ir net
kasdienio gyvenimo smulkme
nose nuolat patiria.
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Musu Velykos
Rymanté Steponaitytė
Aušta Paskutinės žvaigž^
dės dar mirga danguj, bet
jau rytuose bąla. S<alta rasa
dengia žoles, medžius bei lan
gus, kai mes su ypatingu pa
kilimu širdy keliaujam mūsų
bažnyčios link, kuri kaipšv.y
turys, ant kalno, įsirėžia bą
lančiam danguj Štai jau gir
dis džiaugsmingas varpų skąm
besys, toks šventiškas, toks
gaivinantis. Širdis rodos nebe
telpa savo vietoj. Jau esame
MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI
arti, jau matyti vėliavos ir
šventųjų siluetai išsipaišę ant
šilko. Minia gausėja, visi ;vei
dai švyti ypatinga švieisa.
Jaunime, Tavo Velykos!
Ir štai Tas, kurio jie laukė;
Gaila, kad Brazilijoje Vely duoda. Jam reikia kelti gal
«Prisikėlęs Kristus». Jo gar
kų šventės yra rudenį. Ruduo vą stiebtis j tą dvasios pa
bingas spindesys liejasi ant
gi jaunimui tiek nepasako, saulį, kurį Prisikėlęs Išgany
mūsų, saulės spinduliais. Jis
kiek pavasaris ir Velykos pa tojas nurodė ir į kurį jis at
nugalėjo mūsų baisų siaubą,
vasarį kaip tai yra Europo vėrė visas galimybių duris.
mirtį. Ir įžiebė mūsų širdyse
Nesirūpindamas
dvasios
pa

je ir Š. Amerikoje
negęstamą liepsną, «Viltį*. Lyg
*
sauliu,
nesi
omėdamas,
negalingas laisvės vėjas, susiū
Pavasarį visa gamta atgy
jieškodamas
kontakto
su
die

buoja minią pergalės giesmė
ja. Ir seni medžiai skleidžia
viškuoju
gyvenimu,
jaunuolis
«Aleliuja!»
naujus jaunus lapus, sprogdi
jaunuolė
pasmerkia
save
na žieius, ir iš sėklų, iš že
Su pirmaisiais saulės spin
mės, pirmą kartą išlenda jau skursti ir būti niekada nepa
dūliais liejasi procesija gatvė
nučiai daigeliai ir stiebiasi tenkintu. Šis gyvenimas, be
mis. Visose širdyse dega
jie aukštyn, į šviesą, į saulę, dieviškojo gyvenimo papildo
džiaugsmas ir nepaprastai
tuo pačiu metu šakneles va yra negardus, kaip geriau
garbingo momento pajutimas.
rydami ar gilyn, ar platyn į sias viBalas be druskos.
Bažnyčia išsipuošusi gėlė
Ne vienas vaikinas ip mer
žemę Taigi, augalas čiulpia
mis ir mirganti šviesose dre
maistą ir iš žemės, ir iš oro gaitė blaškosi nerimsta, pa
ba nuo galingo «Aleliuja».
bei šviesos. Jis mirtų tiek iš tys nežinodami, ko nori, ko
Mes klojame savo širdis po
rautas iš žemės, tiek tamsiai jieško, ko nekantrauja, kuo
mūsų «Didžios Vilties» kojom.
uždengtas nuo saulės, tiek ak nepatenkinti bet jaučiasi esą
Taip sutikę Prisikėlusį Kris
linai uždarytas nuo šviežio nepatenkinti nei savo pačių
tų, ir su širdim kupinom «Di
oro.
jaunyste. O kaip jų gyveni
džios Meilės», trokštam ją iš
Jiaunimas tai švieži daigai, mas pasikeistų, jei jie rastų
lieti savo artimui ir dalintis
BARBORYTĖ SUŽAVĖTA,
kurie iškiša savo galvutes į gyvą kontaktą su Velykose
su juo savo didžiu džiaugs
Išganytoju!
ŽIURI JI, KAIP UŽKERĖTA.
gyvenimo šviesą, į saulę. Jau prisikėlusiuoju
mu. «Su Šv. Velykom!» girdis
nimui, kaip ir augalui, reikia Kas yra pavasaris daigams,
KAS MARGUČIŲ PER DAILUMAS,
iš visų pusių Senai matyti
PAPUOŠIMŲ ĮVAIRUMAS.
ir žemės, reikia ir oro ir sau tas yra Kristus, Prisikėlusia
veidai tau maloniai šypsos,
lės Jam reikia pasinaudoti Išganytojas jaunimui! Ir dar
O PETRUK'.S IŠDIDUS.
nes iš visų namelių Kristus
žemėje sukrautaisiais lobiais, daugiau! Todėl Velykos yra
ŠTAI, KOKS VYRAS JIS ŠAUNUS.
surinko savo vaikus švęsti
bet reikia ir jo dvasiai švie jaunystės yra gyvenimo pfl.
šią nepaprastą Šventę.
sos bei šilumos, kurios žemė nybėsiventė.
ir niekas grynai žemiška ne
Gsįžę namo, sėdam prie
Velykų Varpai
šventiško margučių stalo
PETRAS VAIČIŪNAS
kaip linksma! — «Žiūrėk, ma
no gražesnis išėjo!» — «Muš
Velykų varpai ir pavasario saulė
kim, eh, mano stipresnis!» —
Džiaugsmu suskambėjo, viltim sumirgėjo...
«Žiūrėk, ale Tėvelio koks, ti
po ALIONTS FILHO
Kur dėtis kuo gintis, gražusis pasauli,
kra» menas!»
Nuo skausmo nuo kraujo, nuo laisvės vergėjo?
Vivemos, nesta década, um des dignitários de Washing
Taip linksma! Gavėnios bai
mundo de graves perigos e ton nem sempre se entendem
gės. Dainuojam, šokam, krykš
Velykų varpai nenurimsta prabilę.
dificuldades Atribuo esta gra com os grandes dignitários
taujam.
Bėgam pas savo arti
Jie šaukia kad. teisę neteisė pamynė . .
vidade de perigos e difieulda de Moscou Pequim nem sem
muosius, draugus Visur puo
Bat šiandien kuo gydyti žaizdą sau gilią?
des a incompreensão ao ho pre concorda com Washing
tos,
vipur šventė, visur verda
Kam kardas, kaip širdį mums plausto tėvynę?
mem comum. Êste homem co ton e Moscou. A não concor
džiaugsmas. Ir kaip ne, jei
mum espalha se pelos quatro daneia dos grandes dignitá
Velykų varpai ir pavasario saulė
«Linksma diena prašvito!*
cantos da terra e representa rios faz com que o pequeno
Mums skelbia kad Kristus iš mirusių kėlės .
O ta Velykų Bobutė kokia
todas as características etno sofra as mais drásticas con
O mes dar gyvi ir ryžtingi, pasauli,
gera!
Su savo kiškeliais apdo
lógicas: preto, branao verme sequências.
'
O skriaust nebeleisim brangios Lietuvėles!
vanojo visus vaikučius dai
Iho, amarelo e pardo Todos
Estamos todos seguros das
liais Margučiais, o dar kai
falam os mais diversos idio boas intenções de Washing
kur ir šokoladinį pamaišė,
mas e a maioria deles vive ton. Apesar de não concor
incompreensão
está
eviden

modo
especial,
a
situação
dos
Gaila kad Bobutė su savo il
na pobreza e na miséria em darmos tom totalitarismo de
te
que
sairá
vitorioso
o
sis

htuanos
no
Brasil.
No
Báltico,
gaausiais taip anksti praeina,
detrimento a uma pequena qualquer natureza, reconhe
minoria que leva uma vida cemos que nem todas as in tema que tenha os seus mais somos um país invadido; não o ne tai aš ją tikrai išbučiuo
čiau už jos gerumą. Oh tie
abastada e cheia de confor tenções de Moscou ou de Pe elevados conceitos teóricos temos autonomia nem politi
to. Mas, no coração de todo quim são totalmente deplorá apoiados na maior disciplina ca, nem economioa nem ad kiškeliai, kartais ima ir pas
ministrativa. No mundo, so lepia margučius Ieškok tu
prática
o homem comum, quer habi veis
te êle na cortina de Serro,
Se o Comunismo tem um mos uma nacionalidade livre jų kad nori. Gera jiems špo
Somos
partidários
da
paz
e
quer no mund < livre, existe
grande objetivo, maior deve Daí a razáo de cultivarmos sus krėsti, o man net prakai
da
liberdade,
consequotemenuma ansia em reconstruir a
rá ser o objekivo dos antico nossa língua, nosso folclore tas bėga iš susirūpinimo; o
te,
vemos
no
Comunismo
o
sociedade Todos êies aguar
moniistas Daí a razão dos e nossa cultura, pois, toda a jei nerasiu? «Atradau!» «Ačiū,
mais
grave
perigo
do
século.
dam por dias melhores e
países livres defenderem a li tirania tem seu fim e a tira kiškeli.» «Gali ir kita kart
por oportunidades iguais. Ês Não concordamos com o en berdade com uma disciplina nia que domina a Lituania paslėpti daugiau nerūgosiu».
tes homens, tão incompreen gordai dos magros com o maior que os comunistas de um dia perecerá No BrasRJ
0 pavakariais, visi į Margu
penso que devemos ser um čių Ba>lių! Ot linksma pasi
didos aguardam pela voz de emagrecimento dos gordos, fendem o totalitarismo.
povo unido, honesto em nos
um profeta que os liberte mas achamos medida acerta
Analizando estes problemas sos princípios, puro em nos šokti su kiškeliais. O Margu
da
a
oportunidade
de
todos
dos grilhões da miséria e li
internacionais, ocorre me a sos sentimentos, para dar čių margumynas, net akį ve
dere seus desígnios. Aguar os magros engordarem por
situação da Lituania na re- moe sentido eterno â liberda ria. «Kokie gražūs!» «Kitą
dam esperançosos por uma si mesmos.
met ir man reiks taip pabantransformação final e eficaz.
Em meio a todos estes pro gião do Báltico e a situação de e criar um ambiente de
(pabaiga 6 pusi.)
Todos sabemos que os gran blemas, em meio a toda esta dos lituanos no mundo e, de paz šaudavę! e durradoura.

O ticmem Comum
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Tėvu

Bruziku

(Tęsinys)
togauti ir gaudyH žuvis

SALOJ LA POLOMA

Štai ir. atsiyrėme į Palomos
Atvykęs į Rosario miestą
salą.
Sala geriau tarus tais
Argentinoj susiradau savo pus
brolį Povilą Bružiką, kuris tas, su ilga siaura skiautere»
sudarančia 200 hektarų ir ras
mane nusivežė į salą da Pa
loma 6 dienoms atostogų. Va to 300 hekt, taigi sala 500
žiavome laiveliu icdamiesi per hektarų. Čia ganosi 300 gal
Paranos upę iki prisiirėme vijų, kurie labai gražūs įsiga
didelį raistą, vadinamą vieti nę ir laukia eilės, kada bus
nėj kalboj lagūną, Dėjome išvežami į skerdyklą
Daug pastangų, nes žolės ’r
Šitoj saloj apsigyveno prieš
tarpais stoka vandens nelei 35 metus 3 viengungiai» lietu
do laisvai irtis.
viai, pasistatę bakūžėlesi Per
Nugalėję kliūtis štai įvažia 10 metų jie vertėsi žuvinin
vome į antrą, jau kiek siau kyste, bet vėliau sugalvojo
resnę upę vardu Bravo. Dar pirkti gy vuMus ir auginti salo
esančios tuo pačiu vardu dvi je i*- taip praėjo 35 metai iki
upės tarp Rosario ir Entre visi suseno, o vienas prigėrė.
Rios miestų. Kai jos išsilieja, Beliko tik du: mano pusbro
sudaro vieną upę 100 klm. lis ir Kazimieras Valiukas Jie
pločio. Tarp tų upių yra pil turėjo ir bičių 200 kelmų. Bet
na salų salelių. Jos visos yra kai pernai metais užsėmė vi
Argentinos valdžios žinioje. sas salas vanduo ir palaikė
Ant tų salų didelė, graži žo užsėmęs apie 5 mėnesius, din
lė ir čia ganosi galvijų ban go jiems noras daugiau vers
dos. Tik visa nelaimė, jeigu tis galvijais ir bitėmis
Tada jiedu pasistė namelį
pakyla vanduo ir užsemia vi
sas salas, tuomet prigeria gy arti Rosario, Nuevo Pueblo
vuliai, jeigu nespėja laiku jų miestelyje, o salą išnuomavo
išgabenti, vadinamomis plata
kitiems, sau pasilikdami 46
formomis,
kurias atsiunčia karves. Bites užleido vienam
skerdykla Swift Bandų savi ispanui.
ninkai kas rytas klauso radio.
MANO ATOSTOGOS
Jiems nesvarbios kitos žinios
tik ar nekyla prie Iguaęu,
Atvykau apsiginklavęs vais
Brazilijoj, vanduo. Kai aš vy tais prieš uodus bet nereikė
kau į minėtą salą, radijas jo, nes salos gyventojai uo
skelbė, kad vanduo pakilęs 2 dus nuvaiko dūmais, o name
m. ir 20 cm. Jeigu pakito iki lyje kuriame miegojome, yra
3 jau turi kraustyti galvijus, įtaisyti sieteliai languose, kur
nes per vieną dieną vanduo irgi nebuvo uodų. Dienos me
ateina ir užsemia salas.Taigi tu uodai nepuola, nes saulė
dar šiuo momentu nebuvo pa gerai juos pakepina ir vėjelis
vojaus. Galėjom ramiai atos
išblaško.

LIETUVA

Kiekvieną dieną valgiau sa
vo pagautų žuvų. Jų yra įvai
rių įvairiausių Bet yra labai
pavojingų, tai «palomita» ir
«piranha». Jos nukandžioja
karvėms spenius, kai įbrenda
į raistą skabyti žolę O man
nukando piršto galą, kai pu
sės kilo piranhą norėjau pa
imti už pažiaunių, ją įtraukęs
į laivelį Tą piršto gabalą rei
kėjo nuplauti ir ispanas An
drius M įdėjo į stiklelį su
spiritu parodyti kitiems, kad
štai kunigas misijonierius pa
liko saloje pusę piršto tokiais
ir tokiais tai metais. Jiems
įdomu, o man skauda ir turiu
gydytis gal 2 ar» 3 mėnesius
iki ataugs piršto galas

pusi. 5
ĮSIDĖM ETINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES
RIODE JANEIRO: Drl Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- tuania, 67, Mooka — Tel
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen
Fonseca Teles, 600
Tel. 8-6423.

URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet

Iždininkas p, JURGE GARŠ
KA. Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELiNA: Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

Kiek man tos žuvys nukan
do kabliukų iki įsitaisiau dra
tą, bet kartą ir dratą nukan
dc Jei tos žuvys suuodžia
dėjo vainiką, aš atskaičiau
kraują, tai staiga atsiranda
•Uibera», pagiedojome «Vieš,
jų šimtai ir jei aptinka žmo
paties Angelas» ir visi nuėjo
gų vandenyje tai sukramto
į parapijos sodelį užkasti.
mėsas iki kaulų. Prie Santa
Beje! Per sumą ir prie sta
Fé valdžia turėjo uždaryti
lų
pagarsinome Rosario mies
maudykles, nes žu/ys užpul
to lietuviams 8 dienų šv. mi
davo žmones
sijas Gal prieš 12 metų man
ATGAL Į ROSARIO
teko čia vesti misijas dar
prie a. a. kun. K. Vengro, ka
Pabuvęs 6 dienas salose vėl
dar nebuvo lietuviškos bažny
laiveliu grįžau į Rosario, nes
čios. Tada misijos buvo Sala
šv. Kazimiero bažnyčioje va.
dilio Marijos de Mercede baž
sario 19 prižadėjau atlaikyti
nyčioje. Tuomet dalyvavo di
šv. Mišias ir pasakyti pamoks
delis klausytojų būrys, dabar
lą Lietuvos Nepriklausomy
reikės pasitenkinti mažu skai
bės 49 metų atminimui.
čiumi, nes per tą laiką daug
Lietuvių Rosario mieste ne lietuvių paliko šį pasaulį,
daug ir tie patys išsimėtę po prieauglis nelabai įdomaujasi
mieshą Pamaldose gal buvo lietuviška kalba, nors yra ir
apie 50 žmonių, Choras gra jaunimo užsidegusio lietuviš
žiai pagiedojo Mišias «Ter- ku patriotizmu bet tokių ne
cia», o man teko laikyti už daug. Po misijų bus galima
Lietuvos žūvusius partizanus spręsti apie dalyvių skaičių.
šv Mišias ir pasakyti pritai
J, Bružikas, S. J.
kytą pamokslą. Po to ėjome
prie lietuviško kryžiaus šalia
bažnyčios Bendruomenės pir
mininkas Antanas Švarlys už-

.»)C2@Q@C^

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Liete
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadre
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoi
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 10 vali
Casa Verde, 17,15 vai;

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.j
Moinho Velho 11 vai.j
Lapa 16 vai.,

Pask utinį:

PIGI

IR

GERA

Vila Anastacio 8,30 vai.j
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda 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.

RIO DE JANEIRO
^Lietuvių radio valandėli
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••JC1 I J A”
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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas j
pasiuvimas, LAURO SANDRÒ.N vyriškų rūbų

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

SKAITYKITE

U

PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOfc
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVA».

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS

PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371

— São Paulo

ICMACf CAKK1EKI ™
Lindoya vanduo yra ^caai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.Ui? į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruai Dino Bueno, 795 a -835
Telefones: {51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

SAO

PAULO

.".“.■.•ii::::

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

Margučiu šokiai Velykų Vakara 18 vai.
PRADŽIA 18 VALANDĄ ATSINEŠKIT SAVO MARGUČIUS. BUS PREMIJOS UŽ
ŠIAI IR NEGRAŽIAUSIAI NUDAŽYTĄ IR UŽ VISŲ STIPRIAUSIĄ

LITUÂNIA, 67

fRUA

—

MOÓCA

—

SÃO PAULO,

GRAŽIAU

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDOS TĖVŲ
JĖZUITŲ KOPLYČIOJE

13

Did. Ketvirtad. 20 00 vai.
Did Penktad 15 000 vai.
Did. Šeštad. 23,00 vai
Velykose mišios 8,00 ir 17

nė paaukojusi 5 000 kruzeirų.
Tėvų Komitetas nuoširdžiai
dėkoja abiems ponioms už au
kas

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

PAMALDOS VILA ZELlNOJf.
X.

Verbų Sekmadienį, verbų
šventinimas 11 vai prieš
somą.
Didįjį Ketvirtadienį šv. mi
šios 20 vai.
Didįjį Penktadienį apeigų
pradžia 15 vai.
Didįjį Šeštadienį 23 vai.
Velykų rytmečio Prisikėli
mo procesija ir iškilmingos
š/. mifiios, kūriu metu giedos
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choras, 6 vai. ryto.
Didįjį šeštadienį bažnyčia
bus adara visą naktį.
Didžiosios savaitės metu ir
per Velykas talkins kun V.
Kavolis.

Lietuviu kalbos pamokų lan
kytojai V Zelinoje ir “Žilvi
tis“ ruošiasi Motinos Dienos
minėjimui, kuris įvyks š m.
gegužės mėn 7 d Jaunimo
Namuose V. Zelinoje.
Kviečiame maloniai lietu
vių šeimų vaikučius paruošti
namuose kokį nors numerį,
kurį įtraukt* me i mūsų pro
gramą ir tuo pačiu turėsite
progos viešai pasveikin i sa
vo mamytę
Smulkesnė programa ir tiks
lūs laikas bus paskelbtas vė
liau, ,

Lietuvių kalbos pamokos
norintiems išmokti skaityti, ra
šyti ir kalbėti tėvų kalbą,
vyksta kiekvieną šeštadienį
nuo 17 vai Vila Zelinoje Jau
nimo Namuose,
Mokslas nemokamas!
Kviečiame išnaudoti progą!

< Žilvičio* Tėvų Komiteto
nariai pasiskirstė š. m. šio
mis pareigomis: pirmininkė
p H Aleknavičienė, vteepir
mininkas p, H. Guzikauskas,
sekretorius p. Jonas Silickas,
iždininkas p Br. Martinaitis.
Lietuvių kalbos pamokos V.
Visi Tėvų Komiteto nariai
Anastacio būna kiekvieną tre
jau yra apsimokėję nario
čiadieoj 18 vai Dr. Jono Ba
mokestį.
sanavičiaus vardo lietuvių
mokykloje.
•Žilvičio* lietuvių vaikų sam
Pamokas dėsto mokt. Sta:
būrio veikimą aukomis parė sys Kubiliūnas ir jo duktė pa
mė p Apolonija Baltaduonie nelė Gražina.
nė paaukojusi 5,000 kruzeirų
ir p, Magdalena Vinkšnaitie

Jaunimas kviečia visus Mo
kon į linksmus, jaukius, šei
myniškus Margučių šo-kius Ve
lykų sekmadienį 18 valandą.
Nesigailėsite atėję.

Po trijų savaičių pertraukos
“Aušros“ choras pradės savo
savaitines repeticijas šešta
Velykinio M. L numerio leidėjai yra čikagiškiai bičių dienį, balandžio 1 dieną, 19
liai pp. Ona ir Vincas Kuliešiai. Tai daug vargo patyrę, la valandą. Laukiami visi choris
bai kruopštūs ir duosnūs tautiečiai. Vincas iš profesijos te tai ir norintieji naujai įstoti.
lefono ir telegrafo specialistas-mekanikas. Amerikoje dabar
Choro Valdyba
dirba «ant savęs», yra statybininkas. Kiekvienam lietuviškam
reikalui jis randa ne tik penkinę ar dešimtinę, dažnai ir šim
ŠV. VELYKŲ PROGA
tinę. Lietuvių Fondui neseniai įteikė penkis šimtus dolerių.
Jis iš laisvo noro atsiuntė čekį M L. numeriui išleisti. Ma
lonu jam ir Poniai už tai padėkoti, ir Velykų švenčių proga sveikiname T. T Jėzuitus ir
palinkėti gausios Išganytojo paguodos ir stiprybės dar ilgą linkime jiems pasiaukojimo
nant savo pasaukimo pareigas
laiką pasidarbuoti mūsų tautos kultūrai kelti.
bei gausios Visagalio palai
mos jų kilniems užsimojimams
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
Visi gražiai pasilinksminsite, pasižiūrėsite puikios pro
gramos, smagiai pasišoksite ir susitiksite spnai matytus
draugus, jei atsilankysite į V. Anastazijos Jaunimo 3 ą)į
JUOZĄ JUODGUDĮ, 60 ties
gimtadienių sukaktuvių proga
SUKAKTUVINĮ VAKARĄ
sveikina linkėdami jam lai
kuris įvyks š. m. balandžio mėn 29 d. 20 30 vai. Dr. J.
mingo gyvenimo.,
Basanavičiaus vardo mokyklos pata pose.
Alicija ir Bronė — dukros
Rua Camacan, 625, V, Anastacio
Marija Lueija — anūkė
Kviečiame jaunus ir senus, plonus ir storus, aukštus
ir žemus, visus linksmus — ne niūrius! Iki pasimatymo
mūsų vakare!
P. LIDIJĄ VANCEVIČIENE ir
P. STASE VALUTIENE,
c ■Valdyba
gimtadienio proga sveikiname
ir linkime laimingų metų!
Draugai ir draugės
V. ZELINOS LIETUVIŲ PARAPIJOS ŠVENTĖ

VYRŲ BROLTJA RENGIA ŠAUNŲ PIKNIKĄ!

KADA? š. m. balandžio 9 dieną.
KAME? Santos — Praia Grande,
KAIP NUVYKTI? Autobusai išeis iš Gasa Verde, iš
Mookos ir iš Zelinos
KUR GAUTI BILIETUS? Pas Joną Bajoryną. Mo
ca, r, Lituania, 67, pas p p. Matelionius Casa Verde, r.
latai, 150 ir r. Vichy. 204
Zelinoje pas Juozą Baužį, V. Žalkauską ir pas vi
sus Brolijos narius
Vyrų Brolija visas ir visus kviečia į pirmąjį šių
metų pikniką!. .
Gros lietuviška muzika

Comercio e Industria de Guarda Ghuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

bus balandžio mėn. 2 dieną:
10 vai Procesija
x
11 vai. Giedotinės Šv. Mišios,
13 vai. Iškilmingi pietūs Jaunimo Namuose.
Rengėjai — Šv. Juozapo Vyrų Brolija — kviečia
lietuvius katalikus toje Parapijos Šventėje dalyvauti.
Pakvietimus pietums galima gauti pas Brolijos na
rius V. Zelinoj Tikslios iniormacijos galima gauti pas
Juozą IVlatelionį Tel 51 4011.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário.- Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela
Rua das Giestas, 923,
Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat quo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per lg metų
turguose (com a barraca de cereais).
f

Atende se com hora marcada
Horário - das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas

t

Prekės pristatomos į namus V. Belą, v, Zelina ir
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

DR. JONAS NSOIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

Consultorio.- Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

DĖMESIO VISIEMS
Pas. Lietuvių Bendruomenės
S. Paulyje atkūrimo komiteto
nariams!

Balandžio 9 d, 15 vai, šau
kiame Mookoje, r. Lituania,
67, visų PLB atkūrimo komite
to narių posėdį. Valdybai pa
tiekti trys išdirbti B-nės įsta
tų projektai. Dienotvarkėj yra:
1. Įstatų projektų svars
tymas.
2. Visuotinų Bendrui menės
rinkimų suorganizavimo rei
kalai.
Inž. Zenonas Bačelis

(pabaiga iš 4 pusi)
dyti»; — «Ar jau matei patį
gražiausią, tą kur premiją ga
vo?» — <0, mačiau, tikrai
vertas premijos*. — «Žinai,
kad Jonas irgi premiją ga
vo?» — «Jo Margutis buvo
pats prasčiausias!» Cha, cha?
cha... «Kitą met turės patį
gražiausią numarginti».

Grįžę namo, privargę bet
linksmi, krentam ant lovos
ir pagalvojam, kokios linksmos mus Velykos. Ant stalo
guli krūva sveikinimų. Turė
jo būti linksmos. Nes visi gi
linkėjo: «Linksmų Velykų*.J

