
MUSU ■ \ LIETUVA
Rua Juatindiba, 20(28) Caixa Postai 4421 - 01000 São Paulo, tel 273—0338 “

1 N R- 14 (1753) - SEMANARIO - 1982 BALANDIS - ABR1L 8 D. - 30. W L r. ______________ ________———

Velykos — Prisikėlimas: tai šventė, 
kuri mus jmerkia j giliausią musu tikėji
mo ir mūsų gyvenimo paslaptj. "Vieš
pats tikrai prisikėlė.' Mirtis jau neturi 
ant jo jokios galios, Aleliuja."
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Prikėlimu iš mirties, pirm Kristaus 
prisikėlimo, buvo Senajame ir Naujame 
Testamente; po Kristaus prisikėlimo — 
Naujajame Testamente ir šventųjų gyve
nime. Ir modernioj medicinoj yra daug 
atgaivinimo atveju. Bet tai vis paprastas 
atgaivinimas, laikinas sugrąžinimas gy
vybės, nepanaikinant mirties.

Kristaus Prisikėlimas — ne paprastas 
sugrjžimas j anksčiau turėtą gyvenimą, 
o šio Žmogaus-Jėzaus jėjimo j Dievo Sū
naus garbę — tą garbę ir tą stovj, kurj 
jis, kaip Tėvo Viengimis, turi nuo amži
nybės, ir kurią Jis, tapdamas žmogumi, 
"išsivilko". "Apsivilkęs" žmogumi, ta
po paklusnus iki mirčiai už mus. "To
dėl ir Dievas jj išaukštino . . . kad Jėzui 
priklauptu kiekvienas kelis danguje, že
mėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Die
vo Tėvo šlovei išpažintu: JĖZUS KR IS- 
TUS YRA VIEŠPATS".

Tačiau Kristus yra tik "primicija" — 
pirmasis; nes Dievas "iš anksto mus nu
matė ir paskyrė tapti panašiais j jo Sū
naus pavidalą, kad jis būtu Pirmgimis 
daugelio broliu tarpe" (Rom 8,29). O 
Kristus, "prisikėlęs iš numirusiu, dau
giau nebemiršta, mirtis jam neturi jo
kios galios" (Rom 8,9).

Kristaus Prisikėlimas yra ir musu pri
sikėlimo užtikrinimas ir pradžia.

"Krikštu mes esame kartu su juo pa
laidoti mirtyje. . . Jeigu mes esame mi-

Prisikėlęs Kristus. Dail. 
V. K. Jonyno skulptūra 
Bridgeport*) katedroje
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rę su Kristumi, tikime ir gyvensią su 
juo . . . Taigi ir jūs laikykite save miru
siais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristu
je Jėzuje" (Rom 6,5 ss).

II. Prisikėlimo apskelbi
mas
"Eikit ir praneškit mano broliams, 

kad eitu j Galilėją — ten mane matys" 
— kalbėjo Jėzus Velykų rytą moterims; 
"Eikite ir skelbkite visai kūrinijai" — 
sakys vėliau apaštalams.

Ką skelbti?
Šv. Petras duoda šio velykinio apskel

bimo santrauką (kerigma), kas sudaro 
musu Credo pagrindus:

— Jėzus Nazarietis yra Mesijas. — 
Apie jo gyvenimą ir darbus Galilėjoj, 
Judėjoj ir visoj žydų šaly yra daug liudi
ninku;

- Jj nužudė, prikaldami ant kryžiaus. 
— Taigi jis mirė, daugelio akivaizdoj;

— Dievas j) prikėlė trečiąją dieną ir 
jam leido pasirodyti paties Dievo numa
tytiems liudininkams — "mums, kurie 
valgėm ir gėrėm kartu su juo po jo pri
sikėlimo iš numirusių";

— Jis yra pastatytas gyvų ir mirusių 
teisėjas;

— visas Šventraštis apie ji liudija: 
"Kas jj tiki, gauna jo vardan nuodėmių 
atleidimą".

Kristus, mirdamas ant kryžiaus, mus 
atpirko, išlaisvino iš mūsų nuodėmių; 
o prisikeldamas iš numirusių, užtikri
no naują gyvenimą.

Mums pasakyti šie šv. Petro žodžiai: 
‘"Jūs žinote, kas atsitiko. . .", nes kaip 
tik mums duota ši

M11 yos naci°nalinė f 
^.Mažvydo bibliotekų'

Kaip norėtųsi, kad krikščionys tik
rai pažintų Kristų - jo gyvenimą, jo 
darbus, jo žodžius. Bet, deja, kiek ig- 
norancijos: '
III. Mus liečiantis apskel

bimas
Velykinė žinia (:Kristus kentėjo — 

mirė — prisikėlė) nėra tik išpažinimas, 
kad Kristus yra Mesijas, Dievo Sūnus, 
o ir pripažinimas, kad jis yra pasaulio 
Viešpats ir mūsų Atpirkėjas. Tai apskel
bimas—žinia, kuri tiesiogiai liečia kiek- j 
vieną mūsų. i

Kristus, savo prisikėlimu
— sutvirtina mūsų tikėjimą: jrodo sa- >

vo dievystę; ;
— palaiko mūsų viltj: matydami jj pri-į 

(nukelta i 7-tą psl.)
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49
“KIAULIŲ MARAS" ARBA KAIP
KGB TRUKDĖ EISENA I ŠILUVA

Rugpjūčio 15 d. “Valstiečiu laikraštyje" 
ir daugelyje rajoniniu laikraščiu pasirodė 
straipsniai, raginantys imtis apsaugos priemo
nių nuo užkrečiamu gyvuliu ligų. Tačiau vete
rinarijos darbuotojai Lietuvoje negavo jokio 
pranešimo, kad Raseinių rajone gyvuliai ser
ga užkrečiamomis ligomis, nors visiems Lietu
vos ūkiams pranešama apie galima gyvuliu su
sirgimą net tais atvejais, kai epidemija pasiro
do net gretimose respublikose — Latvijoje ar 
Baltarusijoje.

Taigi karantinas apsupo Šiluva iš visu pusiu, 
įdomus faktas, kad kitoje Žaiginio tarybinio 
ūkio pusėje esąs Vosiliškio tarybinis ūkis liko 
neįtrauktas i karantino zona.

Nuo rugpjūčio 20 dienos vakaro čekistu au
tomašinos pradėjo saugoti kunigus: Sigita
TAMKEVICIU. Alfonsą SVARINSKA ir Joną 
KAUNECKĄ, ir lydėjo juos diena ir nakti kur 
tik jie ėjo ar važiavo iki rugpjūčio 23 d. vaka
ro.

Galimas dalykas, kad šie kunigai buvo spe
cialiai izoliuoti ir dėl to. kad nesusitiktu su vo
kiečiu vyskupais, tomis dienomis viešėjusiais 
Lietuvoje.

I Vilniaus prokuratūra “įspėjimui" buvo 
kviečiami: Nijolė SADUNAITÉ, Vytautas BO
GUŠIS, Elena ŠULIAUSKAITĖ; Kauno pro
kuratūra kvietėsi: VOLSKL Julija KUODYTE. 
Šauliu KELPŠA. Aldona RA1ŽYTE. Angele 
RAMANAUSKAITE; Klaipėdos - Tekle STE
PONAVIČIŪTĘ, Igną PETRAUSKA. Irena 
ČESNAUSKIENĘ; Vilkaviškio - Birute BR1- 
LIUTĘ, Beną MALIŠKAITĘ; Šiaulių prokura
tūra įteikė kvietimus - Jonui TAMULIUI,Sta
sei TAMULIENEI. Jadvygai PETKEVIČIENEI. 
Elzbietai KLIMAVIČIENEI. Jonui PETKEVI
ČIUI, Juozui ŠILE1KIUI; Raseinių prokuratū
ra kvietėsi — Monika GAVÉNAITE. Jie visi bu
vo kviečiami rugpiūčio 20 dienai. Prokuratūro
je kiekvienam atėjusiam (dauguma neatėjo) pa-
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Žemaičiu plentas 
reikšdavo, kad turimais duomenimis jis esąs vie
nas iš religiniu - politiniu eisenų organizatorių, 
kad tokios eisenos pažeidžiančios viešąja tvar
ka. kad daroma didelė žala visuomenei ir pan. 
Po tokios įžangos surašomas oficialus įspėji
mas: “Už grupiniu veiksmu prisidengiant reli
gija. organizavima. bus traukiama baudžiamo
jon atsakomybėn Buvo reikalaujama po to
kiais “įspėjimais" pasirašyti, bet.visi iškviestie
ji atsisakė. Šiaulių prokuratūroje pareigūnas 
teisinosi, kad visa ta “profilaktika" nesanti vie
tinės valdžios išmislas. Raštiško įspėjimo pavyz
dys yra gautas iš Maskvos ir pagal ji esą apifor
minami visi, valdžios turimais duomenimis, re
liginiu eisenų organizatoriai.

Kelmės autobusu stotyje nuo rugpiūčio 20 
d. buvo iškabintas skelbimas: “Š.m. rugpiūčio 
21-22 d.d. autobusai i Tytuvėnus nevažiuos. 
Pradės važiuoti nuo rugpiūčio 23 d. 12 vai. Ka
rantinas". Šiaulių autobusu stotyje kabojo skel
bimas. informuojantis, kad uždaromi kai kurie 
maršrutai i Kauna ir Šiluva, arba nukreipiami
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kita kryptimi, pvz., per Kryžkalnj, o geležinke
lio stotyje iškabintas raštas skelbė: “Bilietai i 
Tytuvėnus ir Lyduvėnus neparduodami". I rau 
kiniai šiose stotyse nestojo. Be to kiekviena
me vagone vis buvo bent keli milicininkai, ku
rie saugojo bet koki praėjimą. Net išlipantys 
Viduklės stotyje keleiviai buvo apklausinėj a:.. 
mi. o paaiškėjus, kad keleivis ne vietinis, jam 
nebuvo leidžiama išlipti. Jokioje autobusu sto
tyje, iš kurių kursuodavo maršrutiniai autobu
sai pro Tytuvėnus ar Šiluvą, tomis dienomis 
bilietu i šias vietas kasos nepardavinėjo.

Barjerai “papuošė“ Žemaičių plentą net 
iki Stulgiu už Kryžkalnio. Kelyje iš kelmės i 
Šiluva barjerai stovėjo kas 5 kilometrai ir juos 
saugojo milicija bei veterinarijos darbuotojai. 
Prie barjeru užrašai: “Dėmesio. Pravažiavimas 
uždraustas. Karantininis postas”. Iš Tytuvėnų
iškėlė pionierių lagerį, o ten pat miške išaugo 
garnizono ir saugumiečių palapinės.

Šiaulių aerodrome stovėjo paruošti malūns
parniai.

Autoinspekcija buvo atvykusi net iš kitų 
respublikų — Latvijos, Gruzijos.

Rugpiūčio 22 d. buvo tikrinamos automa
šinos. atidarant bagažines: Vilkaviškyje, Kau
ne. Endriejeve ties Klaipėda, Kryžkalnyje ir 
kt. Iš Dzūkijos ir Suvalkijos nebuvo galima 
pasiekti net -Sakius. Autoinspekcija sulaiky
davo automašinas, paaiškindama, kad Šakių 
rajone esąs karantinas. Autoinspekcijos pos
tai turėjo atspausdintus kai kuriu automaši
nų numerius, kuriuos turėjo bet kokia dings
timi nuimti, jei toji pasirodys kelyje. Kybar
tuose buvo nuimtas numeris techniškai visiš
kai tvarkingai Jono MICKEVIČIAUS mašinai.

Tomis dienomis buvo užblokuoti visi ke
liai ir keleliai ir i Meškuičius. Net keliais ka
riuomenės žiedais apsuptas Kryžių kalnas, 
kad niekas ten negalėtų patekti nei būriu, 
nei pavieniui.

Viena ekskursija, grįždama iš Rygos i Vi
dukle. užsuko i Kryžių kalną. Vos išsukus iš 
pagrindinio kelio, tuojau buvo sulaikyti milĘ 
cininko ir girto saugumiečio. Vairuotojui atė
mė teises ir įsakė važiuoti į Šiaulių miliciją. 
Galiausiai šiaip taip ekskursijos vadovui pasi
sekė atgauti vairuotojo pažymėjimą ir laimin
gai baigti kelione.

Ėjo kalbos, kad Kelmėje esą įsteigtas spe
cialus Maskvos štabas Šiluvos eisenai sudoro
ti.

Vietiniu gyventoju nuomone, rugpiūčio 
23 d. Šiluvoje buvę daugiau uniformuotu 
pareigūnu, negu miestelio gyventojų, neskai
tant dar civiliai apsirengusių saugumiečių.

Rajono pareigūnai pareikalavo, kad Šilu
vos ir Tytuvėnų klebonai 23 d. laikytu užra
kinę bažnyčias, sakydami: “Vistiek jūsų baž
nyčiose sekmadieni žmonių nebus”. Sekma
dieni abi bažnyčios buvo uždarytos ir jose 
vyko pamaldos..

® Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

DR. JONAS NICIPORGIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 f one.2”’3-6696
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

DIDŽIAUSIA ŽMONIJOS 
DRAMA

Sekmadienį prieš Velykas Liturgija 
švenčia iškilmingą Kristaus įžengimą į 
žydų sostinę, Jeruzalę; ir tuoj pat atpa
sakoja Kristaus kančią.

B. Karalius ant asilaitės
Žygiuodami su pašventintom verbom 

atšvenčiam, pergyvenam tą iškilmę, kai 
jeruzaliečiai, Jėzui prieš Velykas įjojant 
ant asilės į miestą, klojo ant žemės ne 
tik žalias medžiu šakeles, o ir savo ap
siaustus jam tiesė po kojų, ir šaukė:

Hosana! Valio.'
Garbė ateinančiam Viešpaties vardu.
Valio musų tėvo Dovydo karalystė.
Valio Izraelio karalius’
Jeruzaliečiai buvo apimti entuziaz

mo ypač dėl plačiai pasklidusios žinios 
apie didžiausią Kristaus stebuklą — Lo
zoriaus prikėlimą iš numirusiu.

Viešpats priėmė šias ovacijas ne dėl 
kokios tuščios garbės, o kad išsipildytų 
ir čia sena pranašystė:

Sakykite Jeruzalei:
Štai ateina tavo karalius.
Jis romus, joja ant asilės, lydimas 
asilaičio. . .
— Jėzus įjoja j Jeruzalę. Jis žino, kur 

eina, ir kas Jeruzalėj jo laukia: žino, 
kad daug kas jj myli ir juo tiki, bet ir 
daug pavydžių ir aklų galiūnų, kurie 
jau nusprendę jj nužudyti.

— Jėzus ir šiandien turi įeiti į pasau
lį, j visuomenę, kuri taip pat ne tik jam 
šalta, o daugeliu atvejų ir priešinga.Bet
gi Jis turi galėti atsiremti ant musų — 
ant musų ištikimybės, musų tikėjimo 
ir įsipareigojimų.

Tad nepakanka vien dalyvauti kad 
ir jaukioj bei didingoj procesijoj, o rei
kia atnaujinti įsipareigojimą gyventi ir 
dirbti, kad "ateitų jo karalystė" — ma
nyje, aplink mane, per mane.

.. . M Ū S Ų L I E T U V A
Į

musų Galva, padarė ir iškentėjo dėl mu
sų, o pergyventi. Ir pergyventi ne tik 
jausmais, o ir krikščionišku nusistaty
mu.

Negalim čia permąstyti visą Kristaus 
kančią. Tai tik vienas kitas žvilgsnis,ku
ris turėtų gyvai atsiliepti kiekvieno mu
sų dvasioj: •

— Žinoti, kad esi draugo išduotas- 
parduotas, o vistiek jj dar laikyti drau
gu;

— pasiaukoti — atiduoti save duonos 
ir vyno pavidale, ir žinoti, kad daug 
kas šio meilės veiksmo visiškai neįver
tins;

— numatyti, kad busi visų apleistas, 
o vistiek prisiimti pareigą-kryžių;

— visu kūnu ir dvasia pergyventi be
siartinančios mirties kančią, kai aplink 
tave net patys patikimiausi.snūduriuo
ja;

-- būti suimtam kaip vulgarus pikta- 
daris ir pristatytam į teismą, kur jau iš 
anksto nustatytas sprendimas;

— gera daryti visa širdimi visiems, ir 
būti palaikytu žemiau žiauraus galvažu
džio;

— skelbtis amžinojo Dievo Sūnumi, 
o būti nuplaktam kaip bevertis vergas, 
tyčia apvainikuotam karaliumi, prikal
tam prie kryžiaus;

— būti visagalis, ir leistis būti išjuok
tam ir paniekintam iki paskutinės valan
dos kaip bejėgis, nieko negalintis;

— skelbti pasitikėjimą dangiškuoju 
Tėvu, o tamsiausioj dvasios nakty jaus
tis net paties Dievo apleistu;

— prikelti kitus iš numirusių, ir būti 
palaidotam, giminėm ir bičiuliam kuž
dantis: Mes tikėjom, kad. . . Bet ir su 
juo baigta. . . Amžiną atilsį ir jam 1 .

Jėzus visa tai iškentėjo, o prieš kan
čią visa tai žinojo. Ne tik kad viskas pa
rašyta Šventrašty, kaip mes patys ga
lim patikrinti, bet ir kad Kristus, kaip 
Dievo Sūnus, savo dievišku žinojimu vi
sa tai matė iš anksto. Tai. dviguba kan
čia. O vistiek prisiėmė. Ir kantriausiai 
pernešė.

Kokia didelė turi būti Jo meilė . . . 
man.*

Ir kokia žiauriai bjauri turi būti nuo
dėmė, jei pareikalavo tokios Aukos:

U. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imoostode Renda. ICM, IPI

III.Kur mano vieta?
Tačiau ir šioj tamsiausioj žmonijos 

istorijos valandoj šen bei ten blyksteli 
ir žmoniškumo spindulėlis. Kaip antai

— vienas jaunuolis (gal Morkus) Aly
vų darže drąsiai seka Jėzų;

— Petras, išsitraukęs kalaviją, bando 
jį apginti;

— tas pats Petras apverkia savo silp
numą, išsigynęs Jėzaus,

— Simonas Kirenietis, panešėją kry
žių,

— Veronika nušluosto kruviną veidą,
— geraširdės moterys stovi atokiau 

ir stebi,
— kareivis pakelia prie Jėzaus lūpų 

acte pamirkytą kempinę,
— romėnų šimtininkas pergalvoja da

lykus: Tikrai šis turėjo būti Dievo sū
nus,

— Juozapas iš Arimataijos užleidžia 
savo kapą ir padeda palaidoti. . .

0 kurgi mano vieta ir šiandien besi
tęsiančioj Kristaus kančioj? .

Juk Kristus kentėjo ir mirė už visus. 
Taigi ir už mane. Ir aš kuo nors, vie
naip ar kitaip, prie jo kančios prisidė
jau -- ir prisidedu.

Taigi, kur aš? Tarp Kristaus bičiu
lių, ar tarp jį kryžiuojančių budelių?

Ir kas aš? — Išdavikas Judas, ar Si
monas kirenietis? Drąsi Veronika, ar 
bailus karštakošis Petras? Rankas nusi 
plaunantis Pilotas, efeminuotas — le
pus Erodas, ar viena iš tolo stebinčių 
moterų? Nuožmus sinedristas teisėjas, 
ar ramiai laidojantis Juozapas arimatie- 
tis? . . .

"Jėzus Kristus nusižemino, tapda
mas klusnus iki mirties, ir jmirties ant 
kryžiaus" (Pil 2,5 ss).

"Jis, nekaltas, teikėsi už mus nusi
dėjėlius kentėti, būti pasmerktas už 
nusikaltėlius".

Tačiau "Jo mirtis nuplovė mūsų kal
tybes, o prisikėlimas nupelnė teisumą 
- išganymą" (plg. prefaciją).

Bažnyčia meldžiasi (ir man reikia 
tai padaryti mano malda): O Dieve, su
teik man malonę visad prieš akis turė
ti Kristaus kančią, kad tapčiau jo prisi
kėlimo dalininku.

GERIAUSIA DOVANA
LIETUVIŠKA KNYGA’.

H. Kristus kenčia
Tuoj po procesijos bažnyčioj skaito

ma Kristaus kančia.
Jei esam Kristaus kūno sąnariai, ne

galim pasyviai pasiklausyti, ką Kristus,

Rua Bario de Iguape, 21 2 - 4o and.s/45 Liberdade Fone: 279-593 7 
Horário das 9:00 às 11 jOO e das 14:00 às 18£K)

Rua Campas Novos, 590 • V. Zetina - Horário das 1900 as 21 00

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Kunigo Jono Kuzmickio netekus ■
J. Kuzmickis-Gailius

— „Visa, kas negrįžtamai pasitraukia
— laikas ir žmonės — nusidažo ypa
tingomis spalvomis. Kai pamanau 
apie laiką, man gaila jo, ir gaila ne 
dėl to, kad jisai negrįš, bet kad aš jo
jo, rodos, nemačiau. Kai prisimenu 
žmones — jųjų daugio jau nėra, — 
j.aučiuosiu kaltas, kad nemokėjau jų 
tinkamai pažinti ir įvertinti“ —

Poetas Jonas Aistis
Iš „Apie laiką ir žmones“.

Štai, ir mes, liūdesy palenkę galvas, tu
rime sutikti su laiko nuolatiniu tekėjimu, 
kuris be gailesčio nusineša amžinybėn gi
mimo džiaugsmą, žmonių gyvenimą ir ne
atšaukiamą mirtį. Jau nėra, negrįžtamai, 
tyliai pasitraukė su ta laiko srove, KU-
NIGAS JONAS KUZMICKIS...

Ar mes Jįjį pažinome? Deja, gal nepa
kankamai. Tenka ieškoti davinių. Lietu
vių Enciklopedija patiekia sekančias ži
nias:

— „JONAS KUZMICKIS (gim. 1913.11.
18. Kunigiškių km., Svėdasų vals., Rokiš
kio aps.), kunigas, rašytojas, žurnalistas. 
1931 baigė Saulės gimn. Jurbarke ir įsto
jo į Kauno kunigų sem. Nuo 1932 studija
vo V.D. univ. teol. - filos. fak. teologijos

a.a. kun. J. Kuzmickis

skyriuje. 19-36 baigė studijas ir įšventin- 
.. 4as kunigu. 1936 — 40 to pait fakulteto fi

losofijos skyriuje išklausė lietuvių litera
tūrą ir pedagogiką. 1936-40 dirbo Kauno 
13,28 ir seserų širdiečių pradžios mokyk
los mokytojo darbą. 1937-38 dar Valkelio 
Jėzaus mergaičių amatų mokykloj ir 1-938- 
40 Vysk. Valančiaus liaudies univ. dėstė 
lietuvių kalbą ir literatūrą. 1940-41 lie
tuvių kalbą ir literatūrą dėstė Alytaus, o 
1941-44 Merkinės vid. mokyklose, pasta
rojoje eidamas ir vicedirektoriaus parei
gas. Tremtyje 1945-46 lietuvių kalbą, Ii- ' 
teratūrą ir tikybą dėstė Aukišt. prekybos 

jnokyk'loje Cellėje, Soeste ir Grėvene i- II 
buvo Oldau, Lehrtės ir Soesto lietuvių K 
stovyklų kapelionu. 1947 atsikėlęs į Ang- .
li-ją, iš pradžių dirbo ūkio darbininkų_  prasitaręs, kad laidotuvių apeigas dažnai

Sesuo naktis
Tavęs aš nieko neprašau, 
tamsi .naktie sesuo tyli! 
Nors man [žvaigždutėm prabyli, 
nors tavo kuždesio klausaus, — 
tavęs aš inieko 'neprašau.
Nepakviesta įtu ,ateini, j

be džiaugsmo ir be šypsenos.
Neuždainuoji man idainos, >
visas šviesas užgesini, >— 
nepakviesta tu jateini. 
Pro tavo sutemas matau 
kaip tiesia ilgesys rankas, 
paliečia jos (gelmes pačias, 4
bet [nieko niekam nesakau, 
kai jas pro sutemas matau.
Ir įmano sieloj neramu, 
naktie (tamsi, sesuo tyli! 
Kai sutemų daugiau įpili, 
apgaubusi varpų gausmu------------

! vėl 'mįano sieloj neramu.
----------------- [

i—
stovykloje, o nuo 1948 gyvena Bradforde 
ir rūpinasi vid. ir š. Anglijos lietuvių ka- ; 
tallkų religiniais reikalais.“ — L

Tolau galima pasinaudoti A.A. J. KUZ- 
1VLICKIO patiektais duomenimis „25 me
tai Bradfordo ir apylinkės lietuvių veikla“ 
leidinėly: I*

1948 m. sausio 12 d. lietuviai katalikai, ;
■apsigyvenę Bradfordo, kreipėsi į Leeds 
vyskupijos valdytoją vysk. H. J. Poskitt 
su prašymu:...“2) Mes pageidaujame, kad 
šioje apylinkėje lietuvių katalikų religi
niams reikalams tvarkyti būtų paskirtas 
lietuvis kunigas JONAS KUZMICKIS, ku
ris Šv. Sosto Delegato paskyrimu yra at
vykęs į Angliją ir šiuo metu gyvena perei
namoje stovykloje (E.V.W. Hostel, Mar
ket Hanborough), iš Vokietijos apsilankiu
siam vysk. V. Padolskiui tarpininkaujant, 
Leeds vysk, sutiko, kad kun. J. KUZMIC
KIS apsigyventų Bradforde. 1948 m. kovo 
pradžioje, susitarus su St. Ann's parapi- ■ 
jos klebonu kun. J. O'Sullivan, gavo ma- | 
žą kambarėlį palėpėje, už kurį mokėjo nu- j 
statytą mokestį. Vietos lietuvių kapelio
nui 'buvo pavestas dvasinis aptarnavimas 
lietuvių, apsigyvenusių Yorkshire, Cum- 
berlando, Durhamo, Lancasterio, North- Į 
Cumberland o ir Westmorlando apylinkė- [ 
se. Bradforde pirmosios oficialios pamal- Į 
dos lietuviams buvo atnašautos 1948 m.
kovo 14 d. St. Ann's jaukioje bažnyčioje.
Po pamaldų sušauktas pirmasis lietuvių Į_ 
katalikų bendrijos susirinkimas, kuriame Į 
išrinktas bažnytinis komitetas ir nutarta į 
visiems savanoriškai aukoti 1 šilingą mė-' 
nesinį mokestį kunigo išlaikymui. Vėliau 
ta auka buvo pakelta iki 5 sv. per metus 
ir pastovesnių aukotojų kunigą remiančių 
■buvo apie 30 žmonių. Reikia pabrėžti, kad 
kunigą Išlaiko tik lietuviai, iš kitur jo-

i kios medžiaginės paramos negauna.“ — Į
i

Šitokiose sąlygose dirbo kun, J. KUZ
MICKIS. Neminint visų kitų religinių pa
tarnavimų, čia keletas davinių iš 1948-72 
m. laikotarpio: Sutuoktos 65 poros (40 liet, 
ir 25 mišrių), pakrikštyta 111 kūdikių ir 
perkrikštyta 10. Bradforde mirė 27 žmo
nės. Kas padaryta po tos datos, davinių 
po ranka nėra. Kun. J. KUZMICKIS yra

Į atlikinėja, bet krikštyti pamiršo. ReiSa
pabrėžti, kad Kapeliono (taip dažniausia 
į Jį buvo kreipiamasi), dėka, kiekvienų 
Kalėdų išvakarėse, po 'bendrų Kūčių vaka- 
rienių, „Vyčio“ kluibo patalpose įrengtoje 
koplyčioje, būdavo atnašaujamos Šv. Ber
nelių Mišios. Ir tai jau buvo tradicija.

Tai toks, trumpai suglaudus, . Kunigo 
nueitas kelias, ir , be abejo, pagrindinis, 
bet kun. J. KUZMICKIS neapsiribojo vien 
tik kunigo pareigomis. Jo veikla placlaša-' 
kė, ypatingai reikšmingai Jo, kaip rašy
tojo, kelias. Kun. J. KUZMICKIO biogra
fija Lietuvių Enciklopedijoje toliau tęsia
ma:

— „Rašyti pradėjo 1925 m. vaikų laik- 
raištėliams — žvaigždutei, Saulutei, vė
liau bendradarbiavo Ateityje, Šaltinyje, 
Pavasaryje, .šaltinėlyje, Ryte, Tiesos kely
je, Draugijoj, tremties metais Brit. Lietu
vyje, Tėviškės Žiburiuose, Tėvų_Jęelyje, 
Kolumbijos Lietuvyje, Lux Christi ir kt.
1946 įsteigė ir redagavo literatūrinį žurna
lą jaunimui Žibintą, o 1955 atgaivino Ang 
lijoje. Parašė ir išspausdino: Varpelių ai
dai 1934, Palaimintais keliais 1934, Betlie
jaus tvartelyje 1936 (vert.), Mūsų mokyk
la 1938, Prie altoriaus 1936, Velykų bobu
tė 1933, Be mamytės 1934, Kalėdų senelis 
1936, Su angelu sargu 1937, Kalėdų kara
laitė 1934, Pavergtas Vilnius, Vieversėlis, 
Katinėlio ūsai ir kt. Religinio turinio kny-~ 
gas: Pirmoji komunija 1937, Marij.a mums 
kalba 1954 ir Fatima ir mes 1955. J. GAI
LIAUS slapyvardžiu parašė: Susitikimas 
1951, Kartuvės 1951, Kaip jis ją nužudė 
1954, Gundymai.“—

Tai tiek iš L. Enciklopedijos. 1973 m. 
parašė ir tuo pačiu slapyvardžiu išspaus
dino stambią knygą, trumpų rašinių rin
kinį, apie kurį K. Barėnas rašė, kad tai 
yra psalmės, kurias reikia skaityti susikau 
pus, išlėto. Tai poezija prozoje. Taip pat 
kun. J. KUZMICKIS rašė ir eilėraščius. 
Be to, buvo talentingas kritikas, paskiau
siu laiku ypatingai daug spausdinęs E. Lie 
tuvy. Galima sakyti, tai antras mūsų Tu
mas Vaižgantas, ieškojęs kūrybos „dei
mančiukų“.

Be viso to, buvo savas, mielas, malo
nus, su visais bičiuliškai bendradarbiavo. 
Jokia literatūrinė vakaronė, minėjimai, 
parengimai be Jo neapsiėjo. Ne tik daugel 
paskaitų skaitęs, bet ir šiaip visados ir 
visur gražų, svarų žodį tarė. Rodėsi, kad 
taip ir toliau gyvenimas ramiai tekės.

Bet trenkė smūgis... Matėme A.A. JO-.' 
NĄ KUZMICKI, kai žiauri liga nebeleido 
tęsti pamaldų, prieš kančių kelią, prieš 
pasitraukiant ligoninę. Matėme Jį iš li
goninės sugrįžusį vėl toje pačioje Šv. 
Ann's bažnyčioje, kurioje tiek daug metų 
kalbėjo, meldėsi ir tiesė rankas. Dėkojo 
ir prašė palaimos. Grįžo ne tas pats. Grį
žo atsisveikinti... Tai buvo jaudinančios 
pamaldos ir... paskutinės... Paskutinis Jo 
žvilgsnis, lyg iš po erškėčių vainiko...

Ir jau nėra, išėjo ir nebesugrįš... Nete
kome didžio žmogaus. Ar mes giliau paži
nome Jįjį, ar mokėjome įvertinti?.. Reikia 
tikėti, kad apie Jįjį kas nors plačiai ir Iš
samiai pasisakys,

O dabar, KUNIGO JONO KUZMICKIO 
netekus, mums bus daug sunkiau tremties 
kelyje. Galima tik prašyti Aukščiausįjį, 
kad ištiestų savo gailestingas rankas ir 
priglaustų mūsų DVASIOS VADĄ...

Amžiną atilsį... a. flBučys

EUROPOS LIETUVIS
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Juozas Prunskis

lituanistinės vaizdajuostės

Pedagoginis lituanistikos institutas 
Chicagoje ne vien ruošia mokytojus li
tuanistinėms mokykloms, bet rengia ir 
labai svarbias vaizdines priemones,nuo 
1980 m. spalio mėn. pradėjęs vaizda
juosčių gamybę (video tape). Pradžią 
tam sudarė JAV Švietimo departamen
to auka 50.000 dol. etniniu studijų pro
gramoms vykdyti. Prof. J. Račkauskas 
ir prof. V. Darnusis surado galimybės 
tokię paramę gauti, kreipėsi j Švietimo 
departamentą, pateikdami smulku stu
dijų planą, susidedant iš 70 puslapiu 
mašinėle. Sis laimėjimas — didelis jų 
nuopelnas.

Šios aukos padrąsintas Lituanistikos 
institutas su Lietuviu Fondo 5.000 dol. 
parama įsigijo aparatūrą vaizdajuosčių 
gamybai, kas kainavo apie 6.000 dol. 
Ši aparatūra dabar yra instituto nuosa
vybė.

Vaizdajuosčių projekto vedėjas yra 
dr. J. Račkauskas. Jis tuojau pasirūpi
no įtraukti Mariją Smilgaitę, tu vaizda
juosčių režisorės pareigoms.

M. Smilgaitei įsijungus, pradėta ruoš
ti pusvalandžio paskaitų ciklus lituanis
tinėms mokykloms. Siame darbe jai tal
kino keletas žmonių-. Daiva Matuliony- 
tė De Sa pereiza sukūrė muziką įvadams 
ir užbaigimams. Jos draugai ir pažįsta
mi orkestravo ir atliko jgrojimą. Grafi
nes priemones ir vadinamus titrus (už
rašus) paruošė Henrikas Dovilas. Tech
nikinis konsultantas buvo Tolius Siutas. 
Pagrindinė padėjėja - Rita Likandery- 
tė. Kiti įrašymų asistentai: Robertas Vi
tas ir dr. Saulius Girnius.

Dabar jau paruoštos paskaitos:
1. Lietuvos istorijos. J. Dainausko 

8 vai., V. Vaitekūno 1 vai.
2. Kalbos A. Bagdonas 4 vai. K. Gir- 

vilo 4 vai., kun. J. Vaišnio 3 vai., J. Ma- 
silionio 2 vai., Pr. Razmino 3 vai., A. 
Klimo 2 vai.

3. Meno St. Ylos 1 vai., A. Tamošai
čio 3 vai.

4. Teologijos — kun. A. Grauslio 2 
vai.

5. Literatūros — J. Masilionio 1 vai., 
St. Petersonienės 1 vai., prof. R. Silba- 
jorio 2 vai.

6. Sporto — Br. Keturakio 2 vai. J. 
Šoliuno ir A. Tgmulyno - po pusvalan
dį apie fizinį auklėjimą.

1. Istorijos. A. Kalvaitis "Konsulavi- 
mo metai Chicagoje, Klaipėdoje, Kara
liaučiuje". Klausinėjo S. Vidmantas, P. 
Gaučys, Klausinėjamas S. Girniaus pa
sakojo apie konsularinius metus Pietų

Amerikoje. V. Vaitiekūnas, klausinėja
mas R. Likanderytės, pasakojo apie Lie
tuviu frontą. Vysk. V. Brizgys pokalby
je su kun. J. Prunskiu informavo apie 
nepriklausomos Lietuvos Bažnyčią.Kun. 
St. Yla pokalbyje su S. Kupriu supažin
dino su Stutthofo koncentracijos sto
vykla. J. Švedas, klausinėjamas V. Liu- 
levičiaus, davė informacijas apie Lietu
vos savanorius. J. Tamulis, klausinėja
mas Pr. Razmino, papasakojo apie Lie
tuvos mokyklas caro laikais. A. Rūgytė 
papasakojo, apie Lietuvių istorijos drau
giją. Kun. L. Trakis pokalbyje su R. 
Buntinaite davė žinių apie protestantiz
mą Lietuvoje.

2. Menas. Dail. A. Kurauskas supa
žindino su dail. Pr. Gailiaus kūryba. B. 
Šontaitės pokalbyje išryškintas J. Sodai- 
čio menas.

3. Muzika. J. Vencevičaitė-Kutkuvie- 
nė, apklausiama R. Lapo, papasakojo 
apie Lietuvių operos pradžią. B. Pakš
tas aptarė lietuviu estradinę ir liaudies 
muziką.

4. Literatūros pokalbyje dr. V. Sruo
gienė pokalbyje su St. Petersoniene pa
pasakojo apie Balj Sruogą. H. Nagys po
kalbyje su T. Antanaičiu kalbėjo apie 
poeziją. įrašytas J. Švabaitės pasikalbė
jimas su Bern. Brazdžioniu.

5. Rezistencija. E. Keresevičienė, 
klausinėjama St. Petersonienės, nušvie
tė išgyvenimus Sibiro kalėjime ir Petra
pily. E. Miciūtė, teiraujantis T. Remei- 
kiui, papasakojo apie partizanu kovas 
Lietuvoje. VI.Šakalys pokalbyje su R. 
Sakadolskiu papasakojo apie pogrin
džio spaudą, apie savo pavojingą pabė
gimą.

Iš viso jau įrašyta 40 valandų paskai
tų, 29 vai. pasikalbėjimu ir dar 14 va
landų Lietuviu foto archyvo filmu, per
keltu į vaizdajuostes.

Su kitais priedais jau yra programų 
86 valandoms.

[rašiusi j juostą, M. Smilgaitė vėliau 
atitinkamai perredaguoja, sujungia. Įra
šyta j trijų ketvirčių inčo juostą, sureda
gavus perkeliama j pusę inčo. Rodyti 
galima televizijos aparate, nusipirkus 

Parduodame 1
I automobiliams |
8) SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS - adesivos g
a Chaveiro com emblema Vytis e bandeira 'g
I G
j) ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ £

papildomą vaizdajuosčių rodymo apa
ratą,kuris angliškai vadinamas video 
cassette player ir kuris kainuoja apie 
500 dol.

Vaizdajuostės jau naudojamos Peda
goginiame Lituanistikos institute. Prie 
galutinio visų vaizdajuosčių paruošimo 
dar yra užbaigiamųjų darbų: galutinai. 
suredaguoti, įdėti užrašus ir kt. Planuo
jama juostas plačiau panaudoti neaki
vaizdiniame instituto skyriuje, siunčiam 
jas gyvenantiems tolimesniuose mies
tuose.

Galėtų tomis lietuviškomis juostomis 
pasinaudoti organizacijos, mokyklos, 
jaunimo grupės, ypač studentai, nes 
universitetuose yra reikiama aparatūra.

Vaizdajuosčių gamyba — didelis už
mojis. Redagavimui reikia nuomoti di
desnę aparatūrą. Iki šiol gaminamos 
vaizdajuostės kainavo maždaug po 500 
dol. valanda, o kai kurios ir daugiau.

Gautoji iš Švietimo departamento 
parama jau išbaigta. Ateina pagalbon 
kai kurios kitos institucijos, pvz. Lietu
vių istorijos draugija finansavo vieną 
vaizdajuostę. Cėbar pats institutas pa-~ 
rūpina kiek lėšų užbaigti būtinas pa
skaitas, kad būtų galima panaudoti ne
akivaizdiniam lituanistikos kursui.

Gaminant vaizdajuostes buvo taip 
tvarkoma, kad viskas būtų galima pa
tiems redaguoti ir duplikuoti ir plačiau 
lietuviškam švietimui panaudoti.

Vaizdajuosčių panaudojimo galimy
bės padidės įvedus vadinamą kabelinę 
televiziją, kurioje bus galima jas rody
ti. Šios vaizdajuostės bus naudingos 
toliau nuo lietuviškų kolonijų gyvenan
čioms šeimoms.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

LIETUVIŲ FONDAS VIS AUGA
JAV Lietuvių Fondon kapitalas 19’81 m. 

pasiekė 2.150.000 dol. Naikų skaičius per
žengė 5.000.

Fondo tarybai 1981 m. vadovavo pirm, 
dr. Antanas Razma. Jam pasitraukus, 
naujuoju pirmininku išrinktas Stasys Ba
ras, o valdybos pirmininkuperrinktas dr. 
Gediminas Balukas.
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

BRAZILUOS LB VALDYBOS PIRM. 
JONO TATARÚNO PRANEŠIMAS:

BLB veikla apima įvairias sritis. Paminėti
nos sekančios:

STOVYKLAVIETĖS LITUANIKA AD
MINISTRACIJA. Pusė šios sodybos yra BLB 
rankose. Tai sudaro išlaidu ir duoda nemažai 
darbo. Pajamos tiktai iš solidarumo mokesčio.

JAUNIMO VEIKLA paskutiniu metu gana 
sustiprėjo. Eina portugalu kalba priedas, lietu
viškai nesuprantančiam jaunimui. Čia išky la ir 
mišriu šeimų klausimas. Panašiai ir aukštąjį 
mokslą jaunoji karta gana dažnai nutolsta dėl 
įvairiu priežasčių. Todėl mėginame kaip nors 
ta jaunimą pritraukti. Svarbu, kad jis jaustųsi 
lietuviu. Mėginsime juos pritraukti kad ir per 
portugalu kalba. (Su šia mintimi sutinka ir 
JAV ir Argentinos atstovai - ir pas juos pana
šios problemos ir sunkumai. Mėginama juos 
pakviesti i šventes su įpareigojimu pav. prakal
bai).

SANTYKIAI SU DVASISKIJA įvyko 
svarbus birželio minėjimas São Paulo mieste. 
Daug atgarsio vielos spaudoje. Didelės para
mos sulaukta iš dvasiškijos. Tikimasi, kad at
eityje bus pastoviai skelbiama karta metuose 
Maldos Diena už Lietuva. Ir "Kronikos" leidi
mas yra su dvasiškiu pagalba.

MOKSLEIVIU ŠALPOS FONDO ĮSTEIGI
MAS — Pradžia davė Labdaros Draugija per J. 
Glemžos iš Vakaru Vokietijos gauta parama. 
Turime viena stipendininke ir kasoje yra su 
palūkanomis ir infliacijos pataisa apie 200 
tūkstančiu kruzeiru. Iš jaunimo neprašoma 
gražinti pinigu, o tiktai atsilyginti savo veiki
mu. Stipendijų skirstymo komisija sudaro ke
li asmenys (H.Mošinskienė, M. Vinkšnaitienė, 
A.D. Petraitis. L. Butrimavičienė ir J. Tatarū- 
nas). Anksčiau gavės stipendijas ir bent dali
nai jų pagalba baigės mokslą jaunimas šian
dien yra visiškai dingės ir niekur nesirodo. Vie
tos lietuviu paramos tam reikalui kaip ir nėra. 
Kaip tik dėl didelės infliacijos ir vietos para
mos stokos neisteigėme lietuviu fondo Brazi
lijoje. Atrodo, kad paskutiniu metu gauta in
formacija per kun. A. Saulaitį. kad kun. Sulco 
surinktos aukos lietuviams moksleiviams ga
lės būti perkeltos i BLB kasa ir galės būti pa
naudotos tam tikslui. TAM NUTARTA: paves
ti tuos pinigus tvarkyti PLB. Paskirstymas bū-' 
tu 35°/o Brazilijos studentams. 35°/o Argen
tinai ir po 10°/o Urugvajui. Venecuelai ir Ko
lumbijai. (Šiuo reikalu kraštu atstovai pasisa
kė vienbalsiai).

ATEITIES REIKALAI - Ruošiamasi jau 
sekančiam seimui, kuris įvyks 1983 metais 
JAValstybėse. "Volungės” choras jau tuo rei
kalu rūpinasi. Gal vyktų ir kataliku choro da
lis, šalia sportininku. Reikėtų pagalvoti, ar ne
būtu galima užsakyti viena lėktuvą Pietų Ame
rikos lietuviu ekskursijai. Atrodo, kad galima 
tikėtis, kad ir daliuos paramos jaunimui ir 
sportininkams. Tai dar palengvėtu kelionės iš
laidos.
ARGENTINOS ATSTOVO
J_ M1ČIŪDO INFORMACIJA :

Paskutinis PALKongresas įvyko Argentino
je. Atnešė gražiu rezultatu. Buvo įsteigtas Ar-

Julijus Mičiudas. A LOST pirmininkas

geminos Lietuviu jaunimo sąjungos skyrius. 
Jis rūpinasi lietuviu kalbos pamoku reikalu, 
jaunimo reikalais išleistas leidinėlis ir įsteigta 
švietimo ir kultūros komisija. Lietuviu mokyk
lų reikalu ir rūpinamasi. Kalbai mokytis varto
jamas A. D. Petraičio metodas.

POLITINIS SKYRIUS - Jam vadovauja ' 
Ž. Juknevičius ir L. Sruoga. Prašoma, kad ivai- 
ii medžiaga liečianti Lietuva, būtu kuo grei
čiau atsiusta šiam skyriui. Dažnai žinios pasie
kia taip vėlai, kad negalima jau ju pavartoti.

Ruošiama brošiūrėlė vietos kalboje apie 
Lietuva.

Veikia Pabaltiečiu komisija. Birželio minė
jimai ruošiami kartu. Norima palaikyti santy
kius su kitomis pavergtomis tautomis. Mėgin
sime išgauti Pavergtu tautu savaite.

Būtu labai svarbu užtikrinti Lietuvos atsto
vybės tęstinumo problema. Būtu gerai tuo rei
kalu kreiptis i min. S. Lozoraiti.

VEIKLA - Skaitoma, kad kiekvienas lie
tuvis turi priklausyti kokiai nors draugijai. 
Pavienio žmogaus veiklos nėra. Draugija gali 
pasirinkti: "Mindaugas". "Nemunas", "Susi
vienijimas". "Lietuviu Centras' ar Liet. Para
pija.
URUGVAJAUS ATSTOVO
KUN. L GIEDRIO PRANEŠIMAS :

Pagrindinė problema, tai kolonijos žmo
nių skaičius. Jis nuolat mažėja. Dažnai sako
me lai buvę ginlariečiai. buvę ažuolyniečiai. 
Rimukai tai dar tik vaikai. Dabartinės musu 
kolonijos vaizdas yra seneliai ir anūkėliai. Ka
žin kodėl trūksta vidurinės kartos atstovu. 
Sudaro problema, kai reikia atrinkti koki vei
kėja. Nėra iš ko rinkli.

Kas liečia meno pasirodymus, manome, 
kad yra svarbiau neliek žiūrėti, kaip jie pasi
rodo, bet daugiau i tai ar jie tuo bendradar
biauja lietuviškame veikime. Dažnai jie šven
čiu proga prastovi lauke, laukdami eilės pasi

rodymui. Visai nekreipia dėmesio apie ka ta
me pasirodyme kalbama. Musu mokykloms 
trūksta mokytoju. Mums atrodytu geriau, 
kad vietoj didesniu kelionių, surištu su dide
lėmis išlaidomis, mums atsiustumėte geru va
dovu. Padarytumėte kursus pas mus, vietoje. 
Išvykos neatnešė gerų rezultatų. Ar reikėtų 
pagalvoti apie musu minėjimus ruošti atski
rai jaunimui ir atskirai seniesiems lietuviams. 
Jaunimas suruoštųjų skoniui tinkamesnius 
paminėjimus.

Šiuo reikalu pasisako ir JAV atstovas ir 
Brazilijos LB pirm. Tos pačios nuomonės 
vyrauja. Verta mėginti padaryti bandymą. 
Gal iš tiesų bus rasta geresnė išeitis. Visur pa
stebėta, kad jaunimas tik stovinėja prie durų, 
niekuo nesidomėdamas apie programa. Jeigu 
jis pats ruoš, gal tuo daugiau domėsis.

ŠVENTO KAZIMIERO DIENA 
VENEZUELOJE

Šių metų kovo 7 dieną Caracas lietu 
viai šventė Kazimierines. Pamaldas lai
kė Tėvas Antanas Perkumas. Po mišių 
buvo pravestas specialus aktas Šventa
jam pagerbti. Pirmiausia buvo išklausy 
ta dramatizuota muzikinė apybraiža, 
apžvelgianti šv. Kazimiero gyvenimą ir 
Jo dorybes, užpelniusias mūsų jaunime 
dangiškam globėjui altorių garbę. Po te 
Lietuvių Katalikų Misijos Tarybos Pir
mininkas Petras Kriščiūnas pasidalino 
pluoštu minčių, kviesdamas lietuvius 
sekti šv. Kazimiero pavyzdžiu, šalinant 
tarpusavyje neapykantą ir blogos valio; 
reiškinius, stiprinant brolišką sugyveni
mą ir vienybę.

Šia proga salezietis kun. Antanas 
Perkumas pagerbė seselių saleziečių vic 
nuolyno vyresniąją, dėkodamas jai už 
gautą leidimą naudotis puikia, didele 
koplyčia ir įteikė jai dovaną. Noviciate 
direktorė užtikrino, kad lietuviams ka
talikams nėra reikalo kitur ieškoti baž
nyčios, kad čia jie yra visuomet laukia
mi. Ji kvietė lietuvius ne tik ruošti pa
maldas, bet taip pat ir savo religines — 
tautines šventes, naudojant koplyčią ir 
vienuolyno sales.

Po to, kaip jau įprasta, sekė lietuvių 
moterų paruošta kavutė ir vėlyvi pusry 
čiai.

Misijos Taryba dėkoja kun. Perku- 
mui, kurio jtakos dėka seselių salezie
čių noviciato vadovybė lietuviams lei
džia pastoviai įsikurti. Vasario 16 mi
nėjimas taip pat buvo suorganizuotas 
didžiojoje šio vienuolyno salėje.

V. A. D.

C Dra. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão
Fone: 265-759U

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs. 
K _ aol KALBAMA LIETUVIŠKAI 7
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MIŠIOS ŠEIMOSE

Gavėnios laiko dvasioj šv. Kazimiero 
parapijos kunigai padėjo atlikti velyki
nę išpažintį ir priimti komuniją, ir, kur 
buvo susitarta, atlaikyti ir Mišias na
muose seneliams ir ligoniams negalin
tiems iš namų išeiti.

Praeitą šeštadienį kun. P. Urbaitis at
laikė tokias Mišias pp. Paulavičių šeimo
je, Lapoj, dalyvaujant gausiems gimi
nėms ir kaimynams.

Pramatomos tokios pamaldos dvejo
se šeimose São Vicente mieste, po Vely
kų. Nes velykinės išpažinties ir Komu
nijos laikotarpis tęsiasi iki Švč. Trejyi. 
bes šventės (šiemet birželio-junho 6 die
ną).

VELYKINIAI SVEIKINIMAI IŠ 
VOKIETIJOS

Ilgametis Vasario 16-tosios gimnazi
jos kapelionas ir mokytojas, kun. Jo
nas Dėdinas, per ML gavęs kun. d-ro 
F. Bendoraičio "radio amador" stoties 
numerį, siunčia velykinius sveikinimus 
ir pabrėžia: "Dabar aš susirišu eterio 
bangomis su musu garsėjančiu ligoni
niu statytoju, indėnu civilizatorium ir 
misionieriumi Amazonijoje bei Bolivi- 
• • f /joje .

Pasinaudojam proga palinkėti ne tik 
kun. Dėdinui, o ir visai Vasario XVI 
gimnazijai (vienintelei lietuviškai gim
nazijai laisvame pasaulyje) ištvermės ir 
viltingos velykinės nuotaikos bei gau
sios Viešpaties palaimos. ML.

JUOZAS KARPAVIČIUS 75^metis
Šie 1982 metai yra "3-jo amžiaus" 

— senesnių žmonių tarptautiniai me
tai.

Veteranu tautiečiu tarpe jskaityti
nas ir p. Juozas Karpavičius buvęs ko
lonijos veikėjas. Jis, kaipo siuvėjas, il- 
’gai gyveno S. Paulo centre, o vėliau 
apsigyveno V. Anastacio priemiestyje.

Mielam sukaktuvininkui ir ML pa
stoviam skaitytojui linkime ilgiausiu 
metu ir gausios Aukščiausiojo palai
mos.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Petras ŠUKYS 
Emilija LAUCEVIČIUS 
Antanas NAVICKAS 
Bruna BALTADUONIS

KPU

2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
2.000.00

' FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
j. Guarda Chuvas de todos os tipos. :para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Mūsų mylimąja! dukrelei ir sesutei
ONUTEI JOTEIKAiTEI-KULiESlENEb

jos vyrui VINCUI KULIEŠIUI mirus ir palikus ją didelia
me sielvarte, reiškiame gilią užuojautą, jungiamės su ja šio
je skausmo valandoje ir prašome Dievo stiprybės.

Joteikų šeima

GRAŽIAI PALAIDOTAS VINCAS KULIEŠIUS
Gavusi žinią, kad mirė Vincas Kulie

šius, skubiai susitvarkiusi dokumentus, 
nuskridau su Vincuku atsisveikinti, o ir 
kartu padėti seseriai Onutei Kuliešienei 
pergyventi tokį slegiantį momentą.

Budėdama prie karsto, pastebėjau 
gausu žmonių lankymą. Vakare, po dar
bo dienos, koplyčios salė buvo pilnutė
lė. Domėjausi kodėl tiek žmonių lanko 
Kuliešių ir klausydama ką, tarp savęs 
kai kurios moterėlės kalbėjo, supratau. 
Tai buvo paslaugus žmogus savo tautie
čiams, ypatingai seneliams. Ar namu 
stogas reikia pataisyti, ar vandens vamz
džiai užsikimšo ar prakiuro, arba reika
linga dažyti namas, šaukia Kuliešių, Di
delis darbininkas, už palyginus žemas 
kainas, niekuomet neatsisakė darbo.

JIS NUGALĖJO M II R T 5 
sikėlusj, ir mes turim pagrįstą viltį prisi
kelti iš numirusiu;

— nustato gaires musu gyvenimui: 
"Kaip Kristus prisikėlė iš numirusiu Die
vo Tėvo garbei, taip ir mes turime eiti 
naujo gyvenimo keliu" (Rom 6,4).

Taigi, Prisikėlimas įprasmina musu 
gyvenimą.

— Nesam ant žemės, kad mirtume, o 
kad gyventume, nors ir reikia "įeiti j gy
venimą" per mirties vartus;

— "Jei esate su Kristumi prikelti, sie
kite to, kas aukštybėse, kur Kristus sė
di Dievo dešinėje. . . Rūpinkitės tuo,kas 
aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje" (Kol. 
3,1 ss).

Siekite, rūpinkitės, sako apaštalas; 
tai reiškia — kreipkit visą gyvenimp dė
mesį j gyvybės centrą — Kristų, "sėdintį 
Dievo Tėvo dešinėje".

Taigi, nors turiu gyventi žemėje ir 
'■susiteršti rankas šios žemės purvu", 
bet reikia visa tai laikyti laikinu, praei
nančiu dalyku, ir neatitraukti žvilgsnio 
nuo to, kas pastovu — kas "sėdi", kas 
"aukštybėse"!

Toks žmogus visiems reikalingas.
Baigęs Lietuvoje technikos mokyklą, 

lankė Vokietijoje elektrikos skyrių, ka
me buvo jo specialybė.

Lietuvis patrijotas, yra prisidėjęs me
cenatu literatūros atžvilgiu, nors pats 
nelankęs universiteto.

Mėgėjas poezijos, skaitydavo poetų 
eilėraščius; rnėgindavo ir jis pats išlieti 
savo jausmus eilėse. Eidavo paskaityti 
seneliams Dr. Adomavičiaus seneliu prie
glaudoje.

Vincas klausydavo radijo valandėlės 
rytą ir vakarą, kokia tik bus lietuviška 
programa. Užsiprenumeruoti laikraščiai, 
lietuviškos knygos, išbarstyti ant darbo 
stalo, po ranka, kasdieniniam skaitymui.

Per laidotuves atsisveikinimo žodį 
tarė pirmininkai organizacijų kurioms . 
priklausė: "Namu savininku", "Paštinin
ku" ir Radijo valandėlės vedėjas B.Braz
džionis.

Po iškilmingu Mišių, per kurias giedo
jo gražus soprano balsas (neatsimenu 
dainininkės vardo), buvo Vincas išvež
tas j lietuviškas Sv. Kazimiero kapines, 
lydimas ilgos eilės mašinų su apie 150 
žmonių.

Taip priėjau išvados: atsidėjęs ki
tiems, priklausantis visuomenei, yra 
užsitarnavęs paskutinį dėkingą ir drau
gišką atsisveikinimą.

Angela Joteikaitė

MŪSŲ MIRUSIEJI
Kovo 29 Emilio Ribas ligoninėj mi

rė ANNA MlKALAUSKAS-MIŠKINIS; 
Povilo Miškinio našlė, sulaukusi 73 me
tų.

Brazilijon atvyko 1927 m., gyveno 
Jundiai, palaidota Cemitério Central 
Jundiai.

Velionė buvo pastovi ML skaitytoja, 
gera katalikė, nuoširdi patriotė, gerašir
dė su visais.

Gedule liko Juozapas Venslovia ir 
Ana bei kiti giminaičiai.

30-tos dienos Mišios bus V. Zelinos 
bažnyčioje balandžio (abril) 20 d. 7 vai. 
ryto.

Dėkojame dalyvavusiems laidotuvėse 
bei 7-tos dienos Mišiose. Nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti ir 30-tos dienos pa
maldose. Velionės giminačiai
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ 
TVARKARAŠTIS VILA ZELINOS
BAŽNYČIOJE
VERBŲ SEKMADIENI - 11 vai. Ver

bų Šventinimas procesija Kristaus 
Valdovo garbei ir iškilmingos Mišios. 
Giedos L.K.Bendruomenės Choras.

DIDU! KETVIRTADIENI — Paskuti
nės Vakarienės Mišios 19 vai.

DIDŲ! PENKTADIENI - Kryžiaus 
Keliai 14 vai. Kristaus Mirties Pami
nėjimas 15 vai.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENI - Apeigų Pra 
džia 19 vai. Šv. Mišios 19,45 vai.

VELYKŲ RYTĄ - 6 vai. Prisikėlimo 
Procesija ir Šv. Mišios.
Visose pamaldose giedos L. K.B. 
Choras.
Velykų Dieną 11 vai. lietuviškų Mi

šių nebus.
Atvykite visi j savo tėvų rankomis 

statytą šventovę, švęsti Didžiųjų musų 
Tikėjimo paslapčių — Viešpaties kan
čios, mirties ir prisikėlimo.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
ŠV KAZIMIERO PARAPIJA

VERBOS: — 8 vai. lietuviškai
9 vai. portugališkai

D.KETVIRTADIENIS: 19 vai lietu
viškai
20 vai. portu
gališkai

DJPENKTADIENIS: 15 vai. lietu
viškai
16 vai. portu
gališkai

D.ŠEŠTADIENIS: 20 vai. lietu
viškai
21 vai. portu
gališkai

VELYKOS: 6 vai. Prisikė
limas — V. Zelinoj

8 vai. lietuviš
kai
9 vai. portuga
liškai.

NB. Galima atlikti išpažintį prieš pa
maldas.

PADĖKA
• Širdingai dėkoju Broliukams 
ir visiems kurie mane lankė ligo
ninėj, arba namie, kurie skambi
no telefonu ar kitaip rūpinosi 
mano sveikata.

Jurgis Matelionis

‘’’33X54

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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GAR B ES L Ę ID E JT A I

Do.nAS > VÊSA BCATKAUSkY)/
ML rėmėjams ir bendradarbiams linkime geros 
sveikatos ir gausios Dievo palaimos

Administracija

MŪSŲ

LK.ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
NARIŲ DĖMESIUI

Šių metų balandžio mėnesio 18 die
ną, 16 vai. Jaunimo Namuose šaukia
mas visuotinas/ordinarinis ir ekstraor
dinarinis/ narių susrinkimas.

Dienotvarkėje
Atidarymas
Praeitų metų darbų apžvalga.
Kasininko pranešimas ir apyskai
tų patvirtinimas.
įgaliojimas — Nuosavybės doku
mentų naujajam Lituanikos skly
pe sutvarkymui.
Einamieji reikalai.
Meninė dalis
Uždarymas

Visi nariai kviečiami dalyvauti. Susi
rinkime bus galima užsimokėti nario 
mokestį.

Kun. J. Šeškevičius, 
pirmininkas

JAUNIMO MIŠIOS
Būrelis jaunimo kas antra savaitė 

renkasi šv. Kazimiero parapijos patal
pose pasikalbėti religinėm temom. Pr< 
ėjusį sekmadienį, besiartinančių Vely
kų dvasioj, stengėsi įsimąstyti temą 
"Mišios, žmonijos istorijos svarbiausias 
veiksmas" irtą mintj pergyventi, daly- 

h™ WMii  i n iMi'i i 

L.K.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980
Diriguoja Mo. Viktoras Tatarūnas

Ilgai laukta L.K. Bendruomenės rūnui kun. Petras Rukšys įteikė pirmą- 
1980 metų koncerto juostelė pagaliau ją pagamintą juostelę.
pagaminta. Viešas jos pristatymas bu- Koncerto juostelę galima įsigyti 
vo Mokoj po a.a. Valentino Beivydo abejose parapijose. Tai gražus atsimini- 
mišių. Choro dirigentui Viktorui Tata- mas ir gera dovana kiekvienam.

vaujant Mišiose, kurias jiems laikė kun. 
Pr. Gavėnas.

Kad pamaldumas pasireikštų ir lab
dara, jaunimas priėmė pasiūlymą orga
nizuoti paramą daugiau reikalingiems. 
Konkrečiai: buvo nutarta sušelpti naš
laičius Pustelnikus. Ir jaunimas tuoj 
pat sudėjo 1.850 kruzeirų šiam tikslui.

Kristaus Prisikėlimo švenčių 
r5 proga sveikiname visus parapie- 
| čius bei MŪSŲ LI ETUVOS skai- 
? tytojus ir linkime Prisikėlusiojo

Šv. Kazimiero parapijos 
kunigai
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