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Môía,

Iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj
tik vienas vienužis išganymu žiba;
ir saulė, ir žvaigždės, ir žydintis džiaugsmas
tik vieno medinio kryželio kūryba.

Dar vakar jį nešė pečiai nukankinti,
ir pajuoktas linito, kaip palmė prieš rytą,
o šiandie jau žemė, grandis susitraukius,
jam garbę paklojo ik šiol nematytą.
Žiedų ankstybųjų vainikų vainikai;
altoriuose žvakės, ir bokštai pragydo,
kad jau surūdijo delne kalavijas,
ir meilė sujudino širdis po skydu.
Ir Jo tasai užneštas kryžius į aukštį,
į melsvąją, klaikiąją kalno {viršūnę,
paskelbė, kad tiesą mes amžių nešiojam
keliuose pasaulio, trūnijančiam kūne.
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Velykų Džiaugsmas

Nuaidėjo
Velykos turėtų būti labiau
švenčiamos negu Kalėdos, nes
Kalėdos dar tik išganymo dar
bo pradžia, o Velykos išgany
mo darbo iškilmingas užbai
gimas, kuris tuojau vainikuo
jamas dangun įžengimo trijumfu.
Prisikėlimas ir dangun žen
gimas kartu yra išganymo
vainikas ir Bažnyčios augimo
pradžia. Žm gaus Sūnus at
baigė savo misiją ant žemės,
kai ištarė ant kryžiaus «Išsi
pildė». Kas išsipildė? — atpir
kimas, atleidimas. Danar tik
reikia keltis su Kristum į
naują gyvenimą čia žemėje
ir amžinybėje.
Prisikėlimas rodo Kristaus
triumfą, arba mirties ir savo
priešų nugalėjimą. Kristus kė
lės, mirtis krito, aleluja.
Kas įvyko Išganymo Galvo
je, Kristuje, panašiai įvyks
mistinio Kūno nariuose: «jei
gu Kristus prisikėlė, ir mes
kelsimės», sako šv. Povilas,
aes Jis mūsų Pirmonė.
Mirtis jau nėra balsi, nes
ji tik durys į laimę ir džiaugs
mą su Kristum. Sv, Pranciš
kus Asyžietis ją vadina sesu
te. O iv. Ignacas Antiokietis,
sužinojęs, kad yra pasmerk
tas mirti, savyje negalėjo tver
ti iš džiaugsmo, kviesdamas
žvėrie, kad jie greičiau su
draskytų jo kūną ir jis taptų
lyg grūdas sutrintas liūtų
dantyse. Jeigu žvėrys neno
rėtų jo plėšyti, jis eisiąs ir
juos raginsiąs, kad tái pada.

Aleluja...
rytų, kadangi jis norįs susivien' ti su ezumi Kristumi.
Panašiais žodžiais jis rašė
laišk-» romiečiams.’
O šv. Povilas, rašydamas pi
lypiečiams sako: «Mirtis yru
mano laimėjimas (I. 21). Arba
«Trokštu mirti ir būti su Kris
tumi, tai yra daug geriau, bet
dėl jūsų reikia dar pasilikti
kūne» (ten pat 23).
Sv. Aloyzas Gonzaga, jau
nas jėzuitas studentas, kai ki
lo Romoje maro liga, jis pra
šė vyresniųjų, kad ji paliktų
ligoninėj, kad jis galėtų patar
nauti mirštantiems Vyresnie
ji išklausė jo prašymo k, ži
noma, jis užsikrėtė maru ir
džiaugsmingai nuėjo pas sa
vo Išganytoją. Šv. Jonas Barch
mansas jaunuolis, kai sužino
jo, kad jau mirs, iššoko 4š lo
vos ir pradėjo džiaugsmingai
šokinėti po kambarį. Kai vy
resnieji užklausė dėl ko jis
taip darą», Jonas atsakė: < kaip
gi nesidžiaugti, kad jau čia
pat Išganytojas mane kviečia».
TIKĖJIMO DOGMA

Mes nebūtume katalikai, jei
netikėtume, ką kasdien sako
me: «Tikiu kūnų prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą». Arba
Mišiose: «Laukiu kūno iš nu
mirusių prisikėlimo ir amži
nojo gyvenimo». Šv. Povilas
sako: «Mes žinome, kad kur
sai prikėlė Jėzų, prikels ir
mus ir pastatys su jumis».
Kaip smarkiai pats Kristus,
pasivertęs keleivių, subarė

Tedžiūgauja dangaus augę
lų būriai! Tedžiūgauja Dievo
pasiuntiniai. Tesugaudžfa š.en
tieji trimitai, skelbdami di
džiojo Valdovo pergalę. Tesi
diažiuoja ir žemė, apšviesta
tokios garbingos šviesos, ir,
tikėjimą dviejų mokiniu, ei paskendusi amžinojo > aldovo
nančių į emausą». O, neišma sp nduliuose, tejunta, kad tam
nėliai ir nerangios širdies ti suma jau išsisklaido. Tesi
kėti visam, ką yra kalbėję džiaugia ir Motina Bažnyčia,
pranašai! Argi nereikėjo kad spindinti tokia šviesa, o šie
Kr sius tai kentėtų ir taip įei skliautai tesuvirpa nuo 'tikin
tų į savo garbę?» (Luk. 24, 25). čiųjų giesmės. Todėl -ir jūs,
Krisus tarė Mortai; «Aš mylimieji broliai, apsupti tos
esu prisikėlimas ir gyvybė.
Kas tiki į mane, nors ir būtų
miręs, bus gyvas. Ir kiekvie tėte Velykų ryte, kiek saulei
nas, kurs g vas ir į mane ti tekant privažiuoja lietuvių iš
ki, nemirs per amžius, Ar tai tolimiausių priemiesčių ir kai
mų į Avellanedą, kur yra TT.
tiki?»
Tokį klau1 imą ir mums Kris Marijonų pastatyta bažnyčia,
tus užduoda ir laukia iš mūsų Tas pat-i Urugvajuje.gO ne ki
atsakymo. Ar tai tiki? «Taip, taip ir pas ’mus Zelinoj. SvViešpatie, aš tikiu, kad tu Kris Juozapo bažnyčia pilna, šven.
tus, gyvojo Dievo Sūnus, kurs torius pilnas, o procesijoj mi
atėjai į šį pasaulį», atsakė nios eina git-dodamos Velykų
Morta. Su Morta ir mes tais giesmes.
Jaunutė šv. Kazimiero as
pat žodžiais turime atsakyti.
Jai 2.0.0 metų baigiasi, kai meninė parapija dar netu krikščioniškas pasaulis kas bažnyčios ir pastovių patal
met kartoja: .Kristus kėlės, pų, kur prisiglaustų, bet tikė
kimės, kad ir ji prisikels lyg
mirtis krito. Aleluja».
iš karsto ir pripildys savo ti
Mes lietuviai šią dogmą, kinčiaisiais būsimą bažnyčią’
kad Kristus prisikėlė, labai apie kurią kardinolas, {kurda
pripažįstame, nes niekad taip mas parapiją taip karštai kai
nepripildome bažnyčių, kaip bėjo ir ragino ją kuo grei
Velykų ryte Lietuvoj būdavo čiausiai statyti.
anksti rytą, jau būdavo pilni
Grūdelis, mestas j žemę, jei
keliai besiskubinančių į Prisi
gu yra jam tinkamos sąly
kėlimą. Liūtys, purvas, snie
gos, tuojau dygsta, leidžia
gas ar šaltis nesulaikydavo šaknis ir stiebą, augdamas j
ne tik sveikųjų ir stipriųjų, stiprų medį.
bet net senelių ir vaikučių.
Gyvuokime ilgiausius me
Velykų ryte visi turi būti baž
nyčioje, visi turi giedoti «Links tus, nes tai nori Dievas, Baž
ma diena mums prašvito, vi nyčia ir mūsų visų Bažnyčios
si troškom džiaugsmo šito. ir Tėvynės meile plakančios
Kristus kėlės, mirtis krito, širdys.
aleluia».
Bet ir tremtyje mūs niekas
nesulaiko nuo Ve ykų ryto.

M.Mažvydo biblioteka’

matė

palaimintos šviesos, maldau
kite kartu su manim visaga
lio Dievo gailestingumo. Ne
dėl mano nuopelnų jis teikė
si priimti mane į savo tarnų
būrį. Tapšviečia jis mane,
kad pajėgčiau jo šviesai ati
duoti prideramą garbę. To
prašome per mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris
būdamas Dievas, su tavimi
Šventą Dvasia gyvena ir vieš
patauja per amžius.
(Iš Mišiolo)

Kas

Naujo

Pasaulyje?

Praėjusią savaitę JAV-bėse
buvo nužudytas protestantų
pastorius Martin Luther King,
Sekantiems pasaulinius įvykius
jis bu-o gerai pažįstamas kaip
JAV negrų įvadas. Paprastai
jis yra laikomas neprievarti
nės kovos šalininku ir inspiruotoju, Jis yra lyginamas su
Indijos Gandi, iš tiesų, tai
net ir mirtis labai panaši. Ta
čiau yra ir abejojančių šiais
teigimais. Greit pasirodys
daugiau dokumentų, biografi
jų visais šiais diskutuojamais
klausimais.
t

Yra galimybių, kad karas
Vietname gali pasibaigti. Tai
būtų tikras laimėjimas visai
žmonijai. Tačiau ir čia nes
tinga priešingų nuomonių. Da
bartinį Š, Vietnamo sutikimą
tartis ne vienas laiko tik gu
driu politiniu žaidimu. Gal
tai daroma tik tam, kad pa
liaubų metu komunistai galė
tų papildyti savo jėgas ir pa
daryti panašiai, kaip padarė
per Kalėdų paliaubas. Artima
ateitis tai parodys.
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Kova

ar savi kova?

Šie metai — Lietuves Lais
vės Kovos Metai, paskelbti
Lietuvos
nepriklausomybės
penkiasdešimtmečio
proga.
Taiz žinoma, nereiškia, kad
ligi šiol buvo snausta, kad jo
kios kovos nebuvo. Išeivija
už Lietuvos laisvę kovoja nuo
seno. Juk ne kas kitas nulie
dino ir Laisvės Varpą, kuris
Lietuvos
nepriklausomybės
metais kasdieną skelbė lais
vę iš Karo Muziejaus bokšto.
Kai Lietuvą užplūdo raudona
sis tvanas, patrijotinė lietu
vių išeivija ėmėsi žygių Lietivai ir lietuviams padėti.
Tiktai saujelė nesąmoningų
išeivių, maskvinės ideologi
jos pavergtų, džiaugėsi sovie
tine okupac ja ir jos armijai
rinko aukas, kuriomis prisidė
jo prie savo brolių žudymo
Lietuvoje ir deportacijos Sibi
ran. Jie elgėsi panašiai, kaip
ir S. Vietnamo karius remian
tieji amerikiečiai. Sovietinės
propagandos suvedžioti, jie
neatskiria savo krašto intere
sų ir išeina . prieš savo ka
rius, kovojančius Vietname
su komunistiniu imperializmu,
gresiančiu visam laisvajam
pasauliui. Iš šalies žiūrint tai
keistas reiškinys, bet, pažvel
gus lietuvių visuomenėn, jis
matyti iš ualies ir čia. Juk
maskvinės propagan os su
klaidintieji tautiečiai ir da
bar tebegarbina sovietinę oku
paciją, nors ji prarijo tūks
tančius lietuvių. Jų spauda
tebejuodina patnjotinę visuo
menę. ypač jos veikėjus,
spaudos žmones ir išsijuosu
si giria Maskvos karine jėga
atneštą vergiją Lietuvon.

Pradedant Laisvės Kovos
Metus, lietuviškajai išeivijai
tenka pirmiausia išlyginti sa
vąjį frontą bei aiškii išskirti
iš jo tuos, kurie savo ligšioli

ne laikysena priklauso Lietu
vos laisvės priešų stovyklai.
Tokia grupė yra ypač išeivi
joje yra ypač išeivijoje vei
kiantys komunistai, kurią lig
šiolinė veikla ir spau a pa
sižymėjo ištikimybe ne Lietu
vos, o Maskvos interesams.
Prie šios grupės priklauso ir
tie, kurie savo laikysena ne
siskiria nuo sovietinės linijos.
Tiesa, bendrajam išeivijos
frontui jie niekad nepriklau
sė, tačiau bando drumsti patrijotinėje visuomenėje. Ka
dangi jų keliai — Maskvos
kėlia’, tad kovojantiems už
Lietuvos lais ę su jais nėra
bendros kalbos, juoba, kad
tautinio komunizmo atstovų
juose nematyti,
Antra, Laisvės Kovos Me
tais tektų labiau suglaudinti
patrijotinę visuomenę visuo
se laisvojo pasaulio kraštuo
se, nes per ilgą laiką atsira
do spragų ir net tam tikro pa
simetimo ženklų. Dar prieš
keletą metų ta visuomenė Lie
tuvos Laisvės bei ne priklau
somybės klausimu buvo vi
siškai vieninga. Tiesa, ne
trūko partinių kovų, bet jos
kilo dėl visos eilės antraei
lių dalykų. Pastaraisiais me
tais atsirado tam ikras lūžis
dėl santykiavimo su okupuo
ta Lietuva ir tapo lyg centri
niu tašku, pagal kur ėmė ri
kiuotis ne partijos, bet paski
h asmenys ir smulkios gru
pės. Žinoma, iš esmės tai ne
suskaldė patrijotinės visuome
nės tvirto nusistatymo Lietu
vos laisvės atžvilgiu, bet iš
skyrė jos pažiūras į metodus
tos laisvės besiekiant. Vie
niems atrodo kad vieninte
lis tikras kelias yra besąlygi
nė kova turimomis priemonė
mis už Lietuvos valstybės ne
priklausomybę, kiti gi mano,
kad to paties tikslo galima
siekti su tam tikra lankstu-

Gintarė Banatytė-Ivaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys;
Netrukus iškopia jie į statoką krantą, karklais ir mel
dais apaugusį. Čia tarp krū
mų vingiuoja siauras takelis
didžiųjų vartų link.
Saulė jau arti laidos, o vai
kai visą dieną nevalgę. Kūl
grinda einant, dėl baimės ir
rūpesčio, alkis buvo išgara
vęs. Tačiau dabar alkia vidu
rius graužte graužia.
VAIVORĄ

Prasiveria stori vario var
tai, ir už jų Audrys išvysta
baltai apsirengusį krivį Ge.
dainį. Iš nustebimo išskėtęs
rankas, jis sveikina:
— Išsiunčiau tave, Loky,
stirnų ir šernų pamedžioti, o
grįžti, štai, su visu būriu jau
nuolių. Prašome prašomę, bū
kite mūsų svečiai, — kreipia
si jis į vaikus.
— Radau, krivi, juos apdris
kusius ir išalkusiu?, beslau-

gančius šį ligonį. Jie papa
sakos savo vargūs. Aš einu
su vyrais medžioklės grobio?
palikto krante, pargabenti.
— Raminta, — pašaukia kri
vis tuo metu pro šalį einan
čią moterį.
Prie jų sustoja aukšta, vi
dutinio amžiaus moteris, ap
sirengusi ilgu, rausvu apdaru.
— Priglausk mūsų svete
lius. Duok jiems pavalgyti ir
apžiūrėk ligonį! — Taręs kri
vis dingsta, o Raminta ir dar
keletas moterų nusiveda juos
į trobą.
Beeidamas kiemu, Audrys
spėja akimis permesti ramo
vę. Prie aukštos rąstų tvoros
prisišliejusios, stovi trobos.
Gyvenamųjų namų stogai iš
sikišę į kiemo pusę, paremti
akmeniniais stulpais. Kitame
kiemo krašte prisiglaudę prie
rąstų sienos ūkio pastatai. IŠ
statybos Audrys pažįsta tvar
tus, daržinę, jaują, kurioje

IIETUVA

mo doze.

1968 m balandžio

Lietuvos laisvės priešams.
Jeigu kas tai daro patrijotizmo vardu, kenkia Lietuvai
tos pačios Lietuvos varduTai pseudopatriotizmas. Jei
gu kas gina Lietuvos pavergė
ją bei jo atstovus tautos išli
kimo vardu, savo patrijotizmą padaro falsifikatu: mano
tarnaująs tautai, o iš tikrųjų
daro paslaugą vergijai. Tai
iškrypimai. Bendrasis patrijo
tinės visuomenės tikslą» ture
tų būti pagrincie vienas — ko
va už lietuvių tautos {išlikimą,
laisvoje ir nepriklausomoje
valstybėje. Aišku, tas tikslas
negali būti pasiektas per me
tus kitus. Jeigu šiandieną ne
galima atstatyti Lietuvos vals
tybės, nereiškia, kad turime
jos atsisakyti. Jeigu šiuo mo
mentu negalime padėti pa
vergtai tautai, nereiškia, kad
nereikia jieškoti kelių jai pa
gelbėti, Pastangos vienu ir
kitu atveju tai tos pat laisvės
kovos žygis, neišskiriąs nei
tautos, nei valstybės,

Tas išsiskyrimas tebėra be
ne aktualiausia mūsų dabar
ties problema. Dr. J. Girnius
vienus pavadino valstybinin
kais», kitus «tautininkais». Tai
reiškia, kad vieni laisvės ko
voje pabrėžia nepriklauso
mos valstybės atstatymą, ki
ti — tautos išlikimą, Ir vie
nų, ir kitų intencijos geros,
tačiau kova dviem skirtin
gais keliais vargu ar bus sėk
minga jau vien dėlto, kad iš
skiria pačius kovotojus, sus
kaldo jų pastangas ir sakei a
trintį, kartais net aštrią. To
lydžio ji didėja ir vietoje ko
vos su pavergėjais gali įsi
liepsnoti savikova Jau da
bar matyti aštrių apsisvaidy
mų, ypač kraštutines pozici
jas užėmusių spaudoje. Tokio
je savikovoje patrijotinė vi
suomenė pergalių nė viena
me fronte tikėti» negali. Bū
tinas yra bendras frontas su
bendra vadovybe. Kas į jį ne
įsirikiuoja, silpnina pajėga^
ir netiesiogiai pasitarnauja Įlgggl!

•Tėviškės Žiburiai»
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Aleksas Kalinauskas
Advokatas
atliek b visus teisinio pobūdžio darbus, kaip jvairių
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
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

JONAS JAKUTIS
RUA

COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VlLA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

sukraunamas derlius Iš tvar
tų sklindąs žvengimas rodo
juose esant ir žirgų. Netoli
nuo jų yra karių šeimų gyve
nami namai, ^rie jų, kiemo
smėlyje, kapstosi keletas su
sivėlusių vaikiukų.
Visi šie pastatai sudaro ket
virtainį Jo priešakyje po di
džiule plačiašake liepa, kiek
atsiskyrusią nuo kitų šešių,
sukrautas akmeninis aukuras.
Žemė aplink aukurą išgrįsta
vienodais, gražiai nulygintais,
akmenimis. Vienoje aukuro
pusėje įkastas truputį už au
kurą žemesnis akmeninis stul
pelis.
Jie prieina prie gyvenamo
pastato, ir Audrys įsako Drau
gužiui pasilikti už durų. Ra
minta, atvedusi juos į svečių
menę, nuskuba Rinto gydyti.
Valandėlę GendruMs, Audrys
ir Varpūnė paliekami vieni.
Apytamsio kambario viename
gale pamato didžiulį ąžuoli
nį stalą, o prie sienos — šuo
lūs. Susėdę jie dairosi. Keli
mažučiai langeliai, aptraukti
jaučio pūsle, įleidžia iš lau
ko truputį šviesos. Toje prie
blandoje jie įsižiūri į sienas

ir pastebi, kad jos išraižy
tos, išpjaustytos įvairiais žen
klais ir pagražinimais! išdro
žinėtos tulpės, rūtos. Kitoje
vietoje sienoje išrėžta visa
eilė puslankių,, ąpskritimų ir
pagaliukų. Toliau — vėl gė
lės. Viename kampe didelis
akmeninis židinys.
— Tokio ir Striūbo pilyje
neturime, — pirmasis praby
la Audrys.
Kiek atokiau nuo židinio
vėl eilė su atramomis suolų
raštais išdrožinėtų, įeina mer
gina nešina pieno ąsočiu, mie
žine duona ir uogų koše.
— Esu Liūne, Lokio sesuo.
Vaišinkitės, vargšeliai, nors
tuo, ką spėjau paskubomis
pa
ruošti. Kol visi vakarieniausi
me, dabar nors šiuo pasisti
prinkite.
— Sakyk, sese, ar Rintas
pagis? — ^Neiškentęs paklau
šia Gendrutis.
— Pagyti — pagis ir luo
šas neliks, Bet turės iškentė
ti žaizdos nudeginimą.
Prieš Audrio akis stoja vaiz
das.* guli Rintas lovoje, jį lai

Velykų
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(IŠTRAUKA IŠ LITURGINIŲ
APEIGŲ

Tikrai yra verta ir teisinga
visa širdimi, protu ir žodžiais
šlovinti neregimąjį, visagalį
Dievą Tėvą ir jo vienatinį Sū
nų, mūsų Viešpatį Jėzų Kris
tų, kuris užmokėjo už mus
amžinajam Tėvūi tai, ką Ado
mas buvo skolingas, ir tavo
brangiausiu Krauju panaiki
no gimtosios nuodėmės užtar
nautą bausmę. Šios yra Vely
kų šventės, kurių metu auko
jamas tikrasis Avinėlis. Jo
Krauju pašventinamos tikin
čiųjų durys.
Tai ta naktis, kurios metu,
išvedęs izraelitus iš Egipto,
pervedė juos sausomis kojo
mis per Raudonąją jūrą. Tai
ne naktis, kuri dabar, išva
davusi iš ydų ir nuodėmių
tamsumos, grąžina viso pa
saulio tikinčius Kristaus ma
lonei ir šventųjų bendruome
nei. Tai ta naktis, kurios me
tu, sutraukęs mirties pančius
Kristus išėjo iš gelmių nuga
lėtoju. Kam būtų buvęs nau
dingas mūsų gimimas, jei ne
būtume tapę išgelbėti? Li
kai nuostabiai esi mums ge
rasi Kokia neįkainojama tavo,
meilės didybė! Atidavei savo
Sūnų, '.kad išpirktam vergą.
Iš tik’-o, kaip reikalinga bu
vo Adomo nuodėmė, kurią
Kristus panaik no savo mirti
mi! Tai laimę nešanti nuodė
mė, kuri nusipelnė turėti to
kį prakilnų atpirkėją. Tikrai
palaiminta naktis, kuri tik vie
na buvo verta žinoti Kris
taus iš mirties prisikėlimo
laiką ir valandą. Tai ta nak
tis, apie kuria parašyta: Nak
tis švies kaip diena; ta nakbus mano šviesa ir džiaugs
mas.

Ši šventa naktis atitolina
nusikaltimus, nuplauna nuodė
mes, puolusiems grąžina ne(pabaiga 5 pusi.)
ko keturi vyrai, o Raminta
raudona geležimi svilina jo
apnuodytą koją,
— Raminta sakė, kad žaiz
da per giliai užsinuodijusi.
Net juosti pradėjo. Žinia, šer
nas viską knaisioja, jo iltys
užkrėstos. Bet nebijokite, ji
turi skausmą raminančio skys
čio. Rintas, jo išgėręs, degi
nimo nejaus,, tik paskui skau
dės.
— Tur būt, tik viena sesė
Raminta jo ir teturi, — stebi
si Audrys. O mūsų pilyje vy
rai pasakojo, kad deginamos
žaizdos skausmo niekas ne
palengvina.
Liūne palieka juos.
Godžiai kimba jie į valgį.
Skani uogų košė. Bet Audrys
uogas visą vasarą girioje vai
gė, tai jam ne naujiena. Ta
čiau pienas, saldus pienas su
miežine duona, tarytum re
čiausi skanumynai! Kemša
Audrys miežinę duoną, užsL
geria saldžiu pienu ir jaučia
si visai laimingas-. Draugų
siūlomos uogienės visai ne
nori.
(B. D.)
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Velykų rytas, Velykų rytas.

Tėvynės kloniais margučiai ritas.
Žengia broliukai ir seserėlės,
O ant margučių — jų ašarėlės.

Bunda žibutė ir skleidžia žiedą.

Jai Aleliuja vaikučiai gieda.

Didelė

ir šviesi Diena
«Tai diena, kurią Dievas sutvėrė;
džiaukimės ir linksminkimės joje»
Ps 117. 2.

Neilgam gyvenimo kelyje
žmogus praleidžia daug viso
kių dienų; didelių ir mažų,
šviesių ir tamsių. Jo idealas
ir siekimas yra didelė ir švie
si diena. Jis į ją tiki,
jis jos ilgisi ir laukia. Jis dėl
jos dirba ir kovoja.

pergalės ir laimėjimų šven.
tė... Pergalėje glūdi jos didu
mas, laimėjimuose jos švie
sumas.
VELYKOS TAI

LAIMĖJIMŲ

DIENA

Velykos yra dangaus ir že
Didelė iš didžiausių, šviesi
mės, Kristaus ’’r mūsų laimė
iš švies ausiu žmonijos gyve
jimų diena. Kristus laimėjo
nimo dienų yra Velykos. Pats
žemę dangui, mes laimėjom
jau varda" tai liudija. Vely
dangų žemei. Kristus laimėjo
kus, slaviškai Velikija, wielpilnai ir galutinai, mes laimė
ki — didelis, didšventė. Vely
jome viską neužtarnautai ir
kų šventės didumą atskleineišmatuojamai.
džiavelykiniai papročiai. Skris
Kristus laimėjo, kai jo prie
kime į Lietuvos laukus pla
čiuosius. Išvyskim plačiais ke šai tarėsi jį pralaimėjus. Kris
liais ir siaurais taneliais sku tus mirė paniekintas, bet jis
bančius, šve tad eniškai pasi kėlėsi garbingas. Jis kėlėsi
puošusius mūsų tėvus, bro taip garbingai, kad visa kas
lius, seseris, artimuosius, pa buvo jo paniekai padaryta,
žįstamus... š Ve ykų prisikė liko jam g rbės ženklu į am
limo jie skuba. Niekada ir jo žius.
kia šventė nesutrauk a tiek
- Kristus kėlės! — Ak, kiek
žmonių į bažnyčias, kaip Ve džiaugsmo atnešė ta žinia nu
lykų prisikėlimas. Seni ir jau siminusiems ir nusivylusiems
ni, praėčiokėliai ir inteligėn apaštalams! Ir ne tik apašta
tai, tikintys ir net netikintys lams !
— visi, kurie tik gali, stengia o visiems, visai žemei. Ir ne
si dalyvauti Velykų ryto pa tik žemei, bet ir pragarams
maldose. Jei kas kada a eina Tiek amžių pragaruose lan
į bažnyčią, tai visų pirma kiusios teisiųjų sielos šią ži
per Velykas.
nią sutiko su neįsivaizduoja
Mūsų tėvai ir senoliai griež mu džiaugsmu, nes ta žinia
čiausią pasninką prieš Vely joms buvo pakvietimas į am
kas pasninkavo. Prieš Velykų žinąją laimę, Kurios vis ilgė
prisikėlimą, naktį, budėdavo josi ir iki šiol negavo. Net ir
dangui ši žinia džiaugsmą at
besimelsdami bažnyčioje.
nešė. Tūkstančius metų dan
Argi nemenam ir mes kiek
vienas, kokį įspūdi Velykų gus laukė, kad žinia; «Kris
tus kėlėsi» Sugrąžins žemę
apeigos ir mums padarydavo:
dangui.
kiek daug gilių ir šventų
Kristus kėlės! Jis nugalėjo!
jausmų
mumyse
pažadin
Džiaugėsi ir džiaugiasi su
davo?
Tikrai, didelė iš didžiausių, Juom žemė, pragarai ir dan
Šviesi iš šviesiausių švenčių gus.

yra Velykos. Tai diena, ku
rią Dievas padarė Tai die
na, kurioje džiaugtis ir links
mintis mus kviečia Bažnyčia.
Teisingai sako šv. Augusti
nas; «Kaip Viešpaties Moti
na išsiskiria ir prašokėta ki
tus šventuosius, taip ir Vely
kos prašokėta kitas šventes.
Ji yra tartum motina visų ki
tų švenčių. Nuo jos anos ki
tos įgauna savo pobūdį ir
pašventinimą.
Kame glūdi Velykų šven
čių didumas? Iš ko išplaukia
jų šviesumas? Velykos yra

Kristus laimėjo! Laimėjo ne
tik sau, bet ir mums Jis pri
sikėlė, o prisikeldamas mus
savyje prikėlė. Savo prisikė
limu jis laidavo mums viso
keriopą prisikėlimą.
Ankstyvą sekmadienio rytą
Marija Magdalena, Saliomė ir
kita Marija ėjo prie kapo
Kristaus kūną aliejais ištepti.
Jos rūpinos, «Kas mums at
ris akmenį nuo angus?» Atė
jusios, tačiau, rado akmenį
nuristą ir Kristų prisikėlusį,
(vairių gyvenimo sunkumų
akmuo sunkiai slegia kiekvie

Džius ašarėlės, išnyks vargučiai.
Laisvės takeliais riedės margučiai.

no žmogaus širdį. Ir eina ne;
vienas ne viena ankstų rytą
ar vėlų vakarą, klausdamas
savęs: «Kas atris man šį ma
no skausmo, mano nedalios
akmenį nuo mano širdies?»
Kas į prisikėlusį Kristų ti
ki, kas Velykų prisikėlimo ry
tą prisimena, tas atsakymą į
aną klausimą greit atranda.
Jis, kuris nuo savo kapo an
gos sunkų akmenį, prisikėlęs
nurito; Jis, kuris savo prisi
kėlimu mums visokį prisikėli
mą laidavo; Jis nurita ir mums
kiekvieną akmenį nuo skau
dančios širdies.
Pagundų audros šėlsta prieš
mus! Velnio galybės gundo,
kamuoja mus! Sunku mums-’
Kas šį akmenį nuris nuo šir
dies? — Jis! Kristus! Jis, ku
ris velnią nugalėjo ,-r jo galy
bę sutriuškino, prisikeldamas
Velykų rytą. Su Juom ir Ja
me mes šiandie drąsiai g Uime tarti; «Eik šalin šetone'»
— Ir j s atstos nuo mūsų.
Nuodėmė slegia mus! Sąži
nė graužia! Ji nerami! jBaimė
slegia mus! Kas nuris šį ak
menį nuo mūsų širdies? Jis!
Kristus kuris savo kančia ir
prisikėlim mums kalčių atlei
dimą pelnė. Kiekvienam, kurs
bent iš tolo į Jį kreipiasi, tar
damas: «Viešpatie, jei nori,
padaryk, kad būčiau nusuteptas!» - Jis atsako
«Noriu,
būk nesuteptas!» (Mt. 8, 2).

Mirt a baugina mus! Skaus
mas širdį mums plėšo, kai pa
rystam prie kapo asmens
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mums brangaus! Neramu ir
baugu mums darosi, kai sa
vąjį kapą dvasioje išvystam;
Kai j savąjį karstą dvasioje
pažvelgiami Kas paguos, sura
mins? Kas šį akmenį nuo šir
dies nuris? — Jis! Kristų !
Jis mirtį nugalėjo. Jis kėlės
iš numirusiųjų.

Aušo rysas tylus. Prie lango
rymojo žmogus. šdžiuvu*ioje,
pageltusioje savo rankoje jis
laiko baltą, sidabrinę taurę.
Joje buvo nuodai. Nusivylęs
gyvenimu, jis laikė savo ran
koje nuo tų taurę, kad ja ne
prasmingą savo gyvenimą ne
Kai Ciceronas liūdėjo dėl prasmingai užbaigtų. Tai Goe
dukters mirties jo draugas te’s Faustas. Drebenti taurė
Servius Sulpicius parašė ?jam drebančioje jo rankoje kilo
užuojautos laišką, kuriuo jis prie pamėlynavusių jo lūpų.
Ciceroną guodė, nurodyda Bet štai pasigirsta iš kažkur
mas, kad viskas gamtoj nyks skambančio varpo skardūs ai
ta, kad visus paliečia neišven dai. lai Velykų varpas, Taj
giamass mirties dėsnis. Visuo
prisikėlimą skelbiantys aidai,
tinio nykimo dėsnio primini Mirties siekianti nusivylusio
mas yra tik menkas surami ranka bejėgiškai nusvyra. Tau
nimas. Kristus mums suteikė
rė iškrinta. Nuodai išsilieja.
daug geresnę paguodą. Jis
varpas
nusivylusį
mirtį nugalėjo. Jis ją tik mie Velykų
gu padarė. Po to, kai Kris Faustą gyvenimui pažadina.
tus prisikėlė, nėra ko mums
Aušta Velykų rytas. O mes
liūdėti ant karsto, ar dėl kars rymom ant gyvenimo lango
to. Juk kelsimės. Juk’ vėl
tamsūs, nusiminę, su sopuliu
drauge visi gyvensime!
širdyje, su nežinia prie* akis
Velykos tai yra didelė di Bet štai Velykų varpas tkam
delių laimėjimų diena. Ji to
ba. Prisikėlimą skelbia. Pakil
dėl yra šviesi iš šviesiausių
kim nuo lango! Nebūkim nu
žmogui išauštančių ir išaušu
siminę! Didelė ir šviesi diena
sių dienų.
aušta mums. Pergalės ir lai
mėjimų diena prieš mus. Kel
kimės sū prisikėlusiu Kris
tumi iš mūsų dvasios susnūdimo! O Jis mums visokerio
pą pergalę suteiks, O Jis
mus iš visokio pikto prikels,
visokio skausmo akmenį nuo
širdies nuris,
visokeriopu
džiaugsmu mūsų sielas pri

pildys. Aleliujal
Prel. L, Tulaba.
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negirdi jo balso. Išgirsti —
net supurto.
Yra baisių dalyk, BET BAI
SIAUSIA TAI JAUSTI BAIMĘJi turi per dideles akis —
mato ko nėra, ir tiki, jog ti
krai matė.
AŠ PERLIPAU ŠEŠĖLĮ

Vienas 8 metų berniukas
kartą grįžo namo. Buvo va
karas. Sniegas sodriai krito,
Gatvės beveik ištuštėjo. Grį
žo baltutėlis, apkritęs snie
guolėmis.
— Mama, tu žinai? — pra
tarė, vos peržengęs namų
slenkstį.;
— Ką, vaikeli?

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI.

Per Velykas galim pasvajoti...

— Aš perlipau šešėlį!
— Gerai, gerai, O dabar nusimesk apsiaus

Jauno žmogaus gyslomis šniokščia, kunku
liuoja drąsiausiu svajonių pritvinkęs kraujas! Jo
krūtinėje nesutelpa išsvajojami rūmai, mašinos,
laimės so ai, nauji tobuliausi pasauliai.. Dauge
lis tų jaunųjų svajonių ilgainiui virsta tikrove,
KUR NĖRA DRĄS Ų SVAJONIŲ, TEN NĖRA IR
NEGALI BÚTI ĮDOMIOS IR VAISINGOS TI
KROVĖS!
Velykos atkėlė iki galo vartus drąsiausioms
svajonėms. Beprotiškai drąsioms svajonėms, ku
rios taps gyviausia tikriausia tikrove.
Trisdešimts trejų metų vaikino niekas nepa
vadins senu. Tai jaunas žmogus, pačiam savo
pajėgume ir klestejime! Ir štai toks 30, 31, 32
33 metų vaikinas visai garsiai svajoja, savo drau
gams girdint svajoja, kad ji* mirs žiauria mirti
mi, ir kad JiS TREČIĄ DIENĄ PRISIKELS iŠ
IVUR r<ES VĖL GYVAS!»

Kaip sau norite, šitaip iki šiol niekas nedrį
so svajoti. Ir jo draugai mokiniai to rimtai ne
ėmė. Tos jų labai mielo ir aistringai mylimo drau
go ir Mokytojo svajonės per vieną ausį įėjo, per
kitą išėjo, širdyje, nei atmintyje nepasiliko. Tai
liudija pirmųjų Velykų rytas.
Geriausi Jėzaus draugai — keletas moterų
eina prie kapo ne gyvo Mokytojo pasitikti, o jo
laviną įbalzamuoti.
Angelas joms pasako «Jis prisikėlė, jo čia
nebėr... Pasakykite jo mokiniams.. » Tos dreba
iš išgąsčio, bėga miestan ir sako apaštalams
jog kažkas pavogė Kristaus kūną.
Petras, Jonas, tiesa, bėga pas kapą, bet ne
tiki, kaa jis prisikėlęs. Jie pilni baimės, tebeliūdi dėl Mokytojo negarbingos mirties, tebesislaps
to nuo žydų... ir NELIKI. Netiki visą dieną, nors
moterys sakosi jį jau mačiusios. Netiki, nors ir
Petras pasisako jau sutikęs gyvą Išganytoją...
iNegalima tikėti. Tai negirdėtas dalykas. Tai jau
bene svajonės moteriški svaičiojimai...
Štai, kokias drąsias svajones gyvas Kristus
svajojo. Ir jas pavertė tikrove. Tik po Kristaus
pasirodymo visai dešimčiai apaštalų pirmąjį Ve
lykų vakarą, lik jam su jais valgius, tik leidus
pačiupinėti savo rankas ir kojas, apaštalai pra
dėjo atsikvošėti ir iš baimės, ir iš staigmenos,
ir pamažėle ėmė suprasti, koks didelis dalykas
iš tiesų įvyko...
Jei mūsų dienų jaunimas šituo Kristaus gy
venimo tikru įvykiu neįstengia žavėtis, tai yra
dėlto, kad tas jaunimas I\ Rl LABAI SKURDŽIĄ
VAIZDUOTE. Kad jis, greičiausia, nė nepabandė
įsisvajoti, nuoširdžiai, jautriai įsisvajoti į pačias
to įvykio gelmes ir pajusti visą jo grožį, galią,
jėgą ir reikšmę savajam gyvenimui!
Kas nuoširdžiai apie tai pasvajotų, tam tu
rėtų tvykstelti mintis: KRISTUS KĖLĖS — MIR
TIS KRITO! MIRTIS NĖRA PASKUTNĖ GYVENI
MO AKIMIRKA!
KRISTUS KĖLĖS, TAI KELSIUOSI IR AŠ!
Trūksta man žodžių išsakyti tam įspūdžiui,
kurs mane krečia pasvajojus KELSIUOSI IR
AŠ! AŠ K-E-L-S-1-U-O-S-I-!
Kelsiuos naujoms dar neišsvajotoms naujo
gyvenimo galimybėms, kurias man atskleidė jbegalinės dieviškosios Meilės vaizduotė!

tėlį.
— Bet, mama, aš ji perlipau ir nieko ne
atsitiko.
Šešėlis ėjo pirm jo. Kartais striukas — bu
kas, kartais ilgas; ka p smilga. Vaikui buvo ne
jauku, baugu. Bet jis «perlipo ir štai nieko neat
sitiko». Jis padarė išvadą;
— lama, ten nieko nėra, Niekis!'
,

f

Vaikai baugštesni už suaugusius. Bet ne vi
si vaikai. Berniukai greičiau darosi logiški ir iš
sivaduoja iš baimių. Tuo tarpu mergaitės pasilai
ko baugius įspūdžius ligi subrendimo, o kartais
ilgiau.

— Aš bijau tėvo. Nežinau, kodėl. Tiesiog
negaliu prie jo prieiti. Pradedu virpėti, net pra
kaitas išmuša.^

— Kaip tai? Argi jis tavęs nemyli?.Neapkabina, nepabučiuoja?

— Oi, ne! Ag nepamenu nuo kada, gal nuo
to la ko... Aš kartą numečiau jo akinius ir jie su
biro į gabalėlius. Tėtis buvo rūstus, pamačiau
kitokias jo akis ir pradėjau bijoti. Kviesdavo atei
ti, kaip seniau, norėdavo man ką tai parodyti?
parnešdavo dovanų, būdavo malonus ir geras’
Bet aš ne — niekad nebėjau prie jo artyn.
Argi tai ne šešėlis? Mergaitei jau 15 metų
o dar neįsitikino, kad tai niekis. BAUGINASI SA
VO TĖVU, AR NE JUOKAS? Jai nejuokas! Juo
toliau, juo blogiau. Mato kitas mergaites, kaip
jos glaudžiasi prie savo tėvų. Tėvas paglosto,
pabučiuoja, patapšnoja per petį, Abu nusišypso,
ir, rodos, abiem gera. Kodėl jai kitaip?

Jei neramiai ir smarkiau plaka kiekvieno
vaikino ir merga tės širdis pagalvojus apie visai
artimų jungtuvių prasidės,ančias vedybinės lai
mės galimybes, tai kaip turėtų plakti jauno žmo
gaus širuis pagalvojus apie prisikėlusio, niekad
nebemirštančio gyvenimo galimybes!...

Svajokim. Svajokim apie tai dažnai. Svajo
kliu apie tai ypač Velykose, toje visų didžių di
džiausių svajonių svajonės išsipildymo šventėje.
Svajokim, iki ta svajonė įsigers į mūsų įįkiekvieną kraujo lašą, iki taip nebeatskiriama mūsų gy
venimo įsitikinimų dalimi ir jėga, mūsų pasidi
džiavimu ir laime, iki taps mūsų gyvenimo vy
riausiu akstinu.
Jonas

Širdis virpa iŠ baimės

S-

ST. YLA

Dainai virpa mergaitės širdis. Kur nevir
pės? Balsių dalykų pasitaiko gyvenime. Jų randi
spa doje,’^matai televizijoje, girdi pasakojant.
Vaizduotė veikia net per sapnus ir signalizuoja
įspėjimais. Veikia ir dieną. Eini gatve ir, rodos,
— tave seka, tavęs tyko.

Yra'keistų, kvailų, girtų veidų — net šiur- ’
pas nukrečia. Kartais žmogus būtų nieko, kol

V E L y i\ C f
M. PUŠINSKAS

Atėjo didi šventė,
Šypsodamos džiaugsmu.
— Velykos mus aplankė.
Taip linksma ir džiugu.
Ir džiaugiamės visi —
Vaikučiai mes maži.
Nebuvo dar saulutės
Ant žydriojo dangaus,
Kai kėlė mus močiutė
Iš miego taip saldaus:
Tėvelis malonus
Nuves bažnyčion mus.
F’.es pamatyti norėjom,
Kai Viešpats prisikels,
Kai tie balsai vargonų
Jam Aleliuja skelbs.
Kad džiaugsmo Jo pilni
Sugrį'žtume linksmi.

Ir laukėm mes Velykų
Rytelio malonaus,
Margučių nudažytų
Visi žinojo — gaus;
Ir štai dabar penki,
Mėginkim ar tvirti.
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klausė
dėją:

LIETUVA

to Įbeprotnamio

LAIKU ĮSPEJO

ve

— Na, kaip tamstos ligo
niams patinka tas baseinas?
— Labai patinka. Tiesiog
jų negalima iš baseino išva
ryti. Jiems dar daugiau pa
tiks, kai prileisi me vandens.
»ign—n
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DIRBTINIS KVĖPAVIMAS
Vyras paliko trumpam žmo
ną jūros pakrantėje. Grįžęs
jis žiūri — didžiulė minia pa
krantėje susirinkusi.
— Kas čia yra? — "paklau
sė jis policininką.
- Ištraukė moteriškę iš
vandens.
Paskui jis žiūri, kad tai jo
žmona.
— Ką jūs čia darote jai?
— dar jis paklausė.
— Dirbtiniu kvėpavimu gai
viname.
— Dirbtiniu? — sušuko jis.
— Gaivinkite tikru kvėpavi
mu, Aš užmokėsiu.

(pabaiba iš 2 pusi.)
kaltumą,
o
nuliūdusiems
džiaugsmą. Ji išsklaido nea
pykantą, ugdo vienybę, nuže
mina valdančiųjų puikybę. To
dėl šią malonės naktj priimk,
Tėve šventasis, vakainę šio
žiburio auką, khrią tavo tar
nų rankomis tau duoda šven
toji Bažnyčia iškilmingai au
kodama vaško žvakę. Dabar
suprantame, ką reiškia ši
šventoji žvakė, žiba .ti i ievo
garbei rausva ugnele. Nors
ji uždega ir kita*- žvakes,
bet pati nemažėja, nes yra
maitinama tirpstančiu vašku
suneštu motino^ mielės tam
brangiajam ži >i tui padaryti.
Tikrai palaiminta naktie, tu
nualinai egiptiečius, hebrajus
praturtinai. Naktie, kurioje
jungiasi dangus su žeme,
Dievas su žmonija!

kuri niekur met nenusileidžia.
Tai Žvaigždė, kuri grįžusi iš
gelmių, savo palaiminta švie
sa apšviečia visą žmoniją.
Todėl meldžiame tave, Vieš
patie, kad, suteikęs ramius
laikus, nuolatos saugotum ir
valdytum, vestum ir išlaiky
tum mus. kupinus Velykų
džiaugsmo savo tarnus, kuni
giją ir visus tikinčiuosius, kar
tu su mūsų palaimintu popie
žium ir mūsų vyskupu.

Pažvelk taip pat į tuos, 'ku
rie mus valdo, ir neapsako
ma savo meile ir gailestingu
mu nukreipk jų mintis į tei
singumą ir taiką, kad jie pa
tys su visais tikinčiaisiais iš
šios vargų pakalnės nueitų į
dangiškąją tėvynę

PAKANKAMAI BĖDŲ

Traukinyje vyras apdaužė
savo sūnų pamatė tai greti
mai sėdėjusi moteriškė ir pa
grasino jam:
— Jei tu nesiliausi daužęg
tą berniuką, tai aš tau dar
pridarysiu bėdos?
— Bėdos? — pradėjo juok
tis vyrišk s. — Ponia, mano
žmona pabėgo su ledų par
davėju. Bankas atšaukė ilga
laikes paskolas. Mes dabar,
pasirodo, įsėdom ‘ne j tą
traukinį. O sūnus, štai, pra
rijo bilietus. Ir dar tamsta
pridarysi man daugiau bė
dosi

PIGI

Todėl meldžiame Tave, Vieš
. patie, kad ši tavo garbei pa_
švęsta žvakė degtų be Jpalio.
vos, atitolindama mirties tam
sybes. Priimk ją kaip malo
nią auką ir leisk jos Šviesai
PLAUKIOJIMO BASEINAS
įsilieti į dangaus žibintų spin
desį. Aušros žvaigždė teran
Geradaris nutarė padovano
da ją visuomet žibančią. Kal ti beprotnamiui plaukiojimo
bu apie tą Aušros Žvaigždę, baseiną, Po kiek laiko jis pą-

IR

GERA

Vyras nusipirko naują au
tomobilį, (įsisodino žmoną ir
aštuonmetį sūnų ir išvažiavo
pasivažinėti. Jau išvažiuoda
mas jis jautė, kad nesusilar
kyš ir bandys pavažiuoti gre1
čiau, n<pgū leidžiama. Tai sū’
nų jis pasodino užpakalinėje
sėdynėje- ir pasakė;
— Sūneli, jei pamatysi mo
tociklu važiuojantį vyrą mė
lyna uniforma, tai t”oj pasa
kyk man.
— Iš tiesų, jis išvažiavęs
gražiai paspaudė. Greičio ro
dyklė jau rodė 80, kai sūnus
pabakšnojo jam į petį, pra
nešdamas
— Tėveli, jau atvažiavo tas
ponas, kurio tamsta laukei.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ŽILI JO J

— Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis^ Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, J URGE GARI;
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Moocą.

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
z MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

fiBM—an
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Žymus daininjnkas ilgai kan
kinosi, kol apsisprendė, ko
kią čia jam merginą vesti, ar
labai gražią, bet kvailą, ar
nekaip atrodančią, bet turin
čią gražų balsą
Pagilinu jis apsisprendė už
dainininkę. Pirmąjį po vestu
vių rytą jis prabudo, žvilgte
rėjo į žmoną, ^papurtė ją ir
sušuko:
— Dainuok!
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
'LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY. MONTEVIDEO:
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL NA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Bagažine
kas, Tel. 63-5975.
Sv Juozapo Vyrų Br°Bjos-

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbfc
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.

išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
irudą mėnesio sekmadienį
arque das Nações 1S vai
Casa Verde, 17.15 vai;

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
som Retire 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,

Pirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde Tel. 51 4011

'rečių
Agua Rasa 8,36 vai.
Moinho Velho 11,30 vai.,'
i_apa 1' ,30 vai.,

KOKYBĖ!

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vas.j
Vila Bonilha 10,30 vai.
v' Prudente 18 vai.

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.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAI

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Lietuvos- diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr. Frikui Mejeriui,
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai,
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

SIUVYKLOJE LAURO

Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay
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TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tteli
92-2263

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

I E

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

PLATINKITE V i 6
NINTELI PIETŲ AMĖR|KCS>

Medžiaga pard jodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ItMAOf CAKKiEKI ™
Lindoya vanduo yra .senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veidais į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua^ Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: /51-4019 e 51-2223

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 - V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal 371

—

São Paulo

Caixa Postai 3967
«a®
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE

ATSKIRO

DID. KETVIRTADIEN

NUMERIO

KAINA 0,20

20 valandą šv. Mišios. (Ryte mišių nebus).
DID. PENKTADIENI.
WA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDŲ TVARKA
VILA ZELINOJE
DID. KETVIRTADIENĮ: Šv.
mišios 1945 vai.
DID, PENKTADIENĮ: Litur
ginių apeigų pradžia 15 vai.
Procesija 18 vai.
DID ŠEŠTADIENI.- Ugnies,
vandens šventinimas 20 vai.
Po to šv. mišios. Bažnyčia
bus adara visą naktį.
VELYKŲ RYTE Prisikėlimo
procesija 6 vai. Po procesijos
iškilmingos giedotos šv, mi
šios, kurių metu giedo- Liet.
Kat. Bendruomenės choras va
dovaujamas V. fatarunui ir
vargonais grojant prof. L. Su
kytei.
«1—111
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Kas nori užsisakyti Vasa
rio 16 iškilmių nuotraukų, ga
Ii tai padaryti pas fotografą:
Largo Vila Zeiina. foto «Uni
verso».

Velykose, po 17 valandos iš
kilmingų mišių Mookos salė
je bus Margučių Riti ėjimo
lenktynės, ir gražiausiai nu
dažytų margučių dažytojams
įteiktos premijos. Todėl visi
dažykit margučius lietuviškais
raštais ir atsineškite Velykų
dieną 17 vai. į mišias.
i!»—n

SVEIKINIMAS IŠ
AUSTRALUJOS

Didžiai malonus Kunige
Klebonai, J. Bružike.
Teikitės priimti mano šir
dingiausius ir geriausius lin
kėjimus ryšum su įsteigimu
lietuviškos asmeninės šv. Ka

—

SÃO PAULO, 13

15 valandą Liturginės’pamaldos. Bus galima priimti Šv.
Komuniją.
19 valandą GRAUDŪS VERKSMAI.

zimiero parapijos. Tyriausiu
džiaugsmu prisipildė mano
DID, ŠEŠTADIENI:
siela, kai paskaičiau spaudoje
Velykų vigilijos pamaldos 23 valandą. Ugnies, Velykų
apie nepaprastus tėvų jėzuitų
ir visų taurių lietuvių laimėji žvakės, Krikšto vandens šventinimas ir tt. Tą naktį šv. Mi
mus S. Paulyje. Tegyvuoja, šiose priėmę Šv. Komuniją galės ją priimti antrą kartą Ve
teklesti ir nuolat stiprėja pir lykų dieną.
moji asmeninė liet, parapija.
VELYKŲ SEKMADIENI:
Kartu malonėkite priimti
užuojautą dėl kai kurių Są
Ryte šv. Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje nebus. Jos bus
jungos narių priešlietuviškus tik 17 valandą. Aušros choras giedos šv. Mišias.
veiksmus ir padarytą netaktą,
Visos liturginės pamaldos bus ištisai lietuvių kalba.
neleidžiant lietuvių asmeni IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA kasdien visą valandą prieš pamal
nei parapijai gimti lietuviško ių pradžią.
je pastogėje. Čia tikrai įvyko
pagal šv. Rašto žodžius; «Atė
jo pas savuosius, bet savieji
VIEŠPATIES KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PRO
nepriėmė».
GA VISUS BRAZILIJOS LIETUVIUS, YPAČ PARAPIJIE
ČIUS, LIETUVIŲ BENDRUOMENE IR LIETUVIŠKAS OR
Brisbanės ir New Castle
GĄNIZACIJAS, VISUS GERADARIUS IR
Lietuvių Kapelionas
RĖMĖJUS SVEIKINA
Kun, Stasys Gaidelis
Šv. Kazimiero parapijos kunigai
MIRĖ STAIGIA)
•
Neseniai sužinota, kad ko
vo 25, nuo širdies smūgio mi
rė nuolatinis «Mūsų Lietuvos»
skaitytojas, leidėjas ir rėmė
jas, vos 58 metus teturįs. Da
nielius Pukenis, Palaidotas S.
Andrė Assunção kapinėse. Da
nieiius buvo stambus pramo
nininkas, valdė Santo Andrė
mieste didelę geležies liejyk ą. Paliko žmonelę Oną ir
dvi dukters.- Viktoriją, išsekė
jusią už Balio Tūbelio sūnaus
inž. Antano ir Elzę dar na
muose. Reiškiame užuojauio8
velionio šeimai, giminėms ir
pažįstamiems.

Tą pačią dieną mirė sene
lė Ona ovikaitė-Linkevičiene, gyvenusi Tautų Parke ir
pąlaidota Camilopolio kapinė
se. Paliko liūdinčią dukterį
Adelę, žentą Albertą Kiaušinį
ir seserį.
II—I
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ŠVENTO JUOZAPO VYRŲ BROLIJOS VARDU
sve kinu visus São Paulo Lietuvių Kolonijos tautiečius.
Lietuvių Bendruomenę, visas katalikiškas organizacijas,
visus Lietuvius Kunigus ir savo Dvasios Vadovą,
Velykų Švenčių proga visiems linkiu daug
laimės ir sveikatos.
Juozas Matehonis
Šv. Juozapo vyrų Brolijos Pirmininkas

I
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PAREIŠKIMAS L. B.
SĄJUNGOS VALDYBAI

Pareiškiu Lietuvių Brazili
joje Sąjungos valdybai, kad
dėl nesuderinamų su lietuvis
ku patrijodzmu L. B. Sąjun
gos Valdybos darbų, atšaukiu
savo prašymą įstoti į L. B.
Sąjungą.
José Matelionis
3968 kovo 31

Atsiliepdama j Lietuvių Bra
zilijoje Sąjungos valdybos
kvietimą burtis visiems lietu
viams, buvau įteikusi prašy
mą įstoti į L. B. Sąjungą.
Nors jau praėjo keli metai,
iki šiolei negavau jokio atsa
kymo, Dėl .dabartinės valdy
bos nepateisinamo ir nelietu
viško elgesio, pranešu, kad
atšaukiu savo prašymą įstoti
į L. B. Sąjungą.
Ona Stankūnas

Iš tolimo Montevideo visiems mieliems São Paulyje
gyvenantiems pažįstamiems ir visiems tautiečiams
siunčiame savo sveikinimus ir nuoširdžiausius
linkėjimus VELYKŲ proga.

Kun. J. Giedrys, <. J. ir
Kun. P. Daugintis, S. J.

«M. L.» PRENUMERATA
UŽSIMOKĖJO
Po 10 nkr.: Juozas Janušaitis, Albinas Budrevičius, Jo
nas Vosylius, Magdalena Makarevičius, K. B

Šv. Juozapo Vyrų Brolija
patikslina, kad «M. L.» 20-ties
metų sukaktuvių minėjimas
įvyks geg. 18 d. Brolijos Val
dyba kviečia visus rezervuo
ti šią datą šiam spaudos pa
minėjimui.

Viešai reiškiu savo pasipik
tinimą dėl L. B. Sąjungos
žmonių pastangų sutrukdyti
Lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos įsteigimą.
Juozas Matelionis
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas

HOTEL GUARANY
O MAIS CENTRAL
APARTAMENTOS

PREÇOS

MOD1COS

PROPRIETÁRIOS

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

Patricio Belmonte & 3ilko |

Rua São Paulo, 166 - Fone 554
Caixa Postal 90
POÇOS DE CALDAS
Mediante apresentação deste
anuncio jfhaverá desconto '

São Paulo
1968 kovo 31

b .AZILIJA
Per paskutines porą savai
čių buvo stipriai įtempta kraš
to politinė padėtis. Studentų
manifes acijos labai karštos.
Mirus tose manifestacijose su
žeistam studentui buvo pavo
jus didelių riaušių, todėl val
džia liepė kariuomenei užim
ti Rio de Janeiro miestą ir
saugoti. Uždraudė «plačiojo
fronto» veiklą, pagrasino ka
ro stoviu. Tuo tarpu padėtis
vėl kiek aprimo.
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ČEKOSLOVAKIJA

Pasikeitė prezidentas, pasi
keitė visa vyriausybė. Paskir
ta moteris religijų priežiūros
ministerijai, pareiškė, jog esą
stiprių vilčių sutvarkyti kraš
to santykius su Vatikanu, Če
koslovakija pasuko aiškiu
nauju keliu, kurs nedaug ben
dro beturi su Stalino komu
nizmu.
II—II
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LENKIJA.
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Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Gonsultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Laikau, kad L. S. B. Valdy
bos žygis pas Jo Eminenciją
São Paulo Kardinolą nepasitarnavo nei lietuviškam, nei
katalikiškam reikalui ir todėl
viešai apgailestauju, tad jis
buvo padarytas.
Kun. Juozas Šeškevičius
Cipó klebonas

;

.
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Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

Čekoslovakijos komunistų
persitvarkymai stipriai veikia
Lenkijos nusivylusius komunis
tus. Ir čia kyla vis daugiau
reikalavimų sušvelninti komu
nizmą, grįžti prie vakarų pa
saulio demokratijos. Ypač to
reikalauja studentija, profesū
ra ir pati darbininkija.

