
biblioteka

V1USU L1ETUX/Av

NR. 13 (1902) SEMANÁRIO 1985 - BALANDIS- ABRIL 4 D.- Cr. 700 - RJuatindiba,28 - Pque. da Moóca ■ 03 1 24 SÃO PAULO, TeL273-0338

JĖZUS BUVO MIRĘS, O DABAR GYVAS

V. Rimšelis

PRISIKĖLIMAS

Skaitydami Kristaus nukryžiavimo ir 
nrties aprašymą, gauname įspūdį, kad 
iškas vyko labai greitai. Evangelistas 
Morkus sako, kad „buvo trečia valanda, 
ai jį nukryžiavo“ (Mark. 15, 25), o kai 
nirė, buvo devinta valanda (ibid. 15, 37). 
’agal mūsų skaičiavimą Jėzus buvo nu- 
ryžiuotas ryto 9 vai. ir mirė 3 vai. po. 
•lėtų. Ant kryžiaus jis iškaboje šešias 
alandas. Kryžiaus nešimo procesija pra- 
idėjo anksti rytą. Visi skubėjo, nes „buvo 
’risirengimo diena, ir žydai nenorėjo, kad 
.ūnai liktų ant kryžiaus šeštadienį, — nes 
as šeštadienis buvo didelės šventės diena“ 
Jn. 19, 31). Kad greičiau numirtų, dviem 
nktadariams, kurie su Jėzumi buvo drau
ge nukryžiuoti, buvo sulaužytos blauzdos. 
<ristui blauzdų nesulaužė, nes jis jau buvo 
niręs. „Tik vienas kareivis ietimi perdūrė 
įam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir van
dens“ (Jn. 19, 34).

Jau pavakare Juozapas iš Arimatėjos 
nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. 
Pilotas, patyręs, kad Jėzus jau miręs, leido 
Juozapui nuimti kūną nuo kryžiaus ir 
palaidoti. „Taip pat atvyko ir Nikodemas, 
kuris pirmą kartą buvo' atėjęs pas Jėzų 
nakčia. Jis atsigabeno apie šimtą svarų 
miros ir aloės mišinio“ (Jn. 19, 39). Ten, 
kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas 
ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar 
niekas nebuvo laidotas (Jn. 19, 41). Juo
zapas su Nikodemu palaidojo Viešpaties 
kūną pagal žydų papročius kapo rūsyje, 
kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą 
akmeniu (Mrk. 15, 46).

Rytojaus dieną aukštieji kunigai ir 
fariziejai išreikalavo iš Piloto, kad kapas 
būtų saugomas. „Tada jie nuėję paženk
lino antspaudu akmenį ir pastatė sargybą“ 
(Mt. 27, 66). Aukštieji kunigai ir fariziejai 
žinojo, kad Jėzus, dar tebegyvendamas, 
yra pasakęs, kad jis prisikels iš numirusių. 
Todėl jiems buvo labai svarbu apsaugoti 
kūną, kad kas jo nepavogtų ir paskui 
nesakytų, jog Jėzus prisikėlė iš numirusių. 
Sargyba galėjo apsaugoti kūną, kad kas jo 
nepavogtų, bet negalėjo apsaugoti, kad jis 
neprisikeltų iš numirusių.

Šv. Matas labai vaizdžiai aprašo Jė
zaus prisikėlimą. Angelas nužengė iš dan
gaus, nurito akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo jam svarbu žinoti, ar Kristaus prisi- ! 
išvaizda buvo tarsi žaibo, drabužiai balti kėlimas, kurį jis tiki, tikrai įvyko ar ne. žydams, I J 
kaip sniegas. Pamatę tokį neregėtą vaizdą. Jeigu įvyko, tai jam ir yra istorinis faktas, nužudė Jėzų, prikaldami jį ant kryžiaus,

žemei sudrebėjus, sargybiniai persigando, apie kurį liudija to laiko žmonės.
Jie atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems Kristaus prisikėlimas yra istorinis 
kunigams, kas buvo įvykę. Šie. pasitarę su įvykis, kuriuo remiasi mūsų tikėjimas ir 
seniūnais, davė sargybiniams daug pinigų visa mūsų krikščioniškoji teologija. Apie 
ir primokė sakyti, kad kūnas buvo išvog- Jėzaus prisikėlimą Paulius rašo korintie- 
tas. kai jie miegojo, 
kad „tas gandas yra 
iki šios dienos“ (Mt.

Prisikėlimas iš

Evangelistas pastebi, čiams: ..Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai 
pasilikęs žydų tarpe jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate 
28. 15). savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji

numirusių Jėzaus Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio
priešams buvo ir yra didžiausias pralai- gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai
mėjimas. Jis turėjo būti miręs, o pasirodo mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių“ 
gyvas ir vėl veikia. Jėzaus prisikėlimas (1 Kor. 15, 17-19).
žmonijos istorijoje yra vienintelis toks Apie prisikėlusį Jėzų liucĮija tie žmonės, 
įvykis. Mūsų laikais kai kurie teologai pra- kurie matė jį mirštantį ir palaidotą, kurie, 
dėjo mokyti, kad Kristaus prisikėlimas, su juo gyveno prieš mirtį ir po prisikėlimo 
nors ir yra įvykęs žmonių istorijoje, bet keturiasdešimt dienų. Tie liudininkai 
nėra istorinis įvykis. Sis mokslas atėjo iš skelbė nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų vi- 
Rudolfo Bultmanno, vokiečių protestantų siems žmonėms. Jie liudijimą patvirtino 
teologo ir egzegeto, kuris pradėjo kalbėti savo krauju ir mirtimi. Išskyrus Šv. Joną, 
apie istorinį ir tikėjimo Kristų. Tikinčia- visi apaštalai buvo nukankinti.

Šv. Petras Sekminių dieną aiškiai kalba
, kad jie nedorėlių rankomis



POPIEŽIUS IR JAUNIMAS

Ppp. Jonas Povilas II savo kalbo
je 18-tai Taikos dienai pabrėžė sun
kius laikus, kuriuos pergyvena šių 
dienu žmonija — gręsia prievarta ir 
sunaikinimas. Didžioj nesantaikoj ran
dasi įvairios socialinės grupės, tautos 
ir valstybės. Yra daug neteisybių, 
del kuriu protestai yra jėga užgniau- 
žiami. Yra daug tautu, kurios dikta
tūrinės valdžios neduoda nei pačiu 
pagrindiniu žmogaus teisių, neturi 
laisvės nei galimybių pačios nuspręsti 
savo likimą. Vytai ir moterys ken
čia nežmonišku priespaudą — rasi
niai skirtumai, priversta emigracija, 
tortūros, badas, mišeria, neleidžiama 
laisvai išpažinti savo tikėjimas nei 
savo idėjas.

Labai svarbu pažinti ir išnagrinėti 
tų konfliktų pagrindines priežastis, 
kurios turi įtaką, kad taika pasauly
je yra tokia silpna ir nepastovi. To
kias priežastis reikia ieškoti įvairiose 
ideologijose, kurios dominavo mūsų 
amžiaus pradžią ir dabar jj valdo, 
pasi reikšdamos politiniame, ekonomi
niame ir socialiniame gyvenime, kon
troliuodamos žmonių mintis ir jausm 
mus.

Bet prievarta ir neteisybė turi gi
lias šaknis kiekvieno individo širdyje, 
kiekvieno musu širdyje, pasireikšda- 
mos kasdien žmogaus mintimis ir 
darbais.

TAIKA IR JAUNIMAS ŽENGIA 
KARTU. Problemos šaukia visus j 
bendrą' darbą. Viltis geresnių laikų 
įpareigoja mus visus tam darbui.Bet 
šiandien noriu kalbėti, sako popie
žius, apie uždavinį) kurį turi jauni
mas, kuriant tikrą taiką pasaulyje. 
Visame pasaulyje pradeda jaunimas 
sau statyti klausimą: ką galiu aš pa
daryti? ką galime mes visi kartu 
padaryti? kur veda mūsų keliai? 
Jie nori prisidėti prie visos žmonijos 
išgelbėjimo, žmonijos, kuri yra suža
lota ir silpna. Nori rasti ir duoti 
naują sprendimą senom problemom. 
Nori sukurti naują, broliško solidaru
mo, civilizaciją.

Pirmas šaukimas — kvietimas, kurį 
darau jums, jauni vyrai ir jaunos 
moterys, yra šis: Nebijokite. Neturė
kite baimės, kad esate jauni, kad 
trokštate tikros laimės, grožio, amži
nos meilės, kurios troškimas glūdi 
jūsų širdyse.

Taikos ateitis yra jūsų širdyse. 
Kad sukurtumėte istoriją tokią, ko
kią jūs galite ir privalote kurti, turi
te ją išgelbėti iš klaidingų kelių, ku
riais ji dabar eina. Kad tai galėtu
mėt padaryti, turite būti tokiais* 
žmonėmis, kurie pilnai pasitiki žmo
gumi ir giliai tiki į žmogaus pašau
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kimą — realizuoti ateitį gerbiant tie
są, žmogaus vertę ir individualines 
neliečiamas kiekvieno žmogaus teises.

KĄ JŪS GALVOJATE APIE 
ŽMOGŲ IR APIE DIEVĄ. - Tarp 
neišvengiamų klausimų, j kuriuos tu
rite ieškoti tinkamą atsakymą, pir
mas ir pagrindinis yra šis: Kokia 
yra jūsų sąvoka apie žmogų? Kas 
jūsų manymu sudaro žmogaus as
mens kilnumą ir didingumą?

Klauskite savęs, kokiais asmenimis 
jūs patys norite būti ir kokie ture-' 
tų būti kiti žmonės, kokią kultūrą 
norite sukurti. Statykite sau šiuos 
klausimus ir nebijokite atsakymo, 
nors jis jus ir priverstų pakeisti kryp
tį jūsų minčių ir jūsų idealų, kuriems 
norėjot būti ištikimi.

Šis pirmas klausimas mus veda j 
kitą dar svarbesnį įr pagrindesnį:Kas 
yra jūsų Dievas? To neįmanoma at
skirti nuo tautų istorijos. Šiandien 
žmonės yra išstatomi pagundai atmes
ti Dievą vardan savo paties žmogiš
kumo. Kur tik įvyksta tas atmeti
mas, ten baimės šešėliai ištiesia savo 
netikrumo apsiaustą.

Jonas Minelga-

Gieda širdys. 
Jų šiandieną 
Nenutilus 
Nedalia karti.
Aleliuja.!

. Juk tikėjau: 
Kelsies, Kristau 
Atpirkėjau, 
Būsi čia — artį.
Varpas gaudžia. 
Mes prie karsto.
Audronélê 
Jį nubarsto 
Ašaros lašų!
Linksma diena... 
širdys gieda.
O, puriena, 
Tavo žiedą 
Viešpačiūi nešu!
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Halina Mošinskienė

PASKUTINĖS VELYKOS LIETUVOJE

Viskas likę atmintyje iš tu 1944 
metu įrėžta lyg įkaitintu plienu. Tas 
supras, kas pergyveno paskutiniojo 
karo pabaisos siautulį. Gal tuo pačiuW\JŽ 
atgaivins ir savo prisiminimuose įdo
miu epizodu, kuriais galėtu pasidalin-| 
ti su skaitytojais. Mes esame — ku- [ 
rie dar gyvi, tu visu įvykiu liudinin-1 
kai, taigi jei mes nuslėpsime išgyvenu 
tą, kad ir savo kuklumo pateisini
mui, musu krašto -- Lietuvos istori
jos puslapiuose nieko nerasime iš tu 
laiku — jo lyg nebūta. Remiantis 
Dr. Domo Jasaičio daviniais, laisvaja
me pasaulyje yra apie 1.000.000 lie
tuviu. (“Suvažiavimo darbai" IV to
mas 
kad 
100 
rius

L.K.M. Akademija) — Daleisime 
1944 m. iš Lietuvos pasitraukė 
tūkstančiu pasiskleidusiu po jvai-Ąi 
kontinentus. Jų tarpe daugumo-

IfeRg

je buvo inteligentijos likučiai, kuriu 
nespėjo sunaikinti arba “pagrobti" 
sovietinis ir vokiečiu nacionalistinis 
lietuviu tautos masinis genocidas.

Per 40 metu, savaime suprantama, 
tos inteligentijos gretos labai praretė
jo, nes ne visiems duota dovana su
laukti senatvės. Bet yra išlikę tie, 
kurie iš Lietuvos išvyko pačiame jau
nystės pražydėjime — dar nei gimna
zijos abitūros sulaukti nespėję.

Šiandienę jau vešliai subrendę, jie. 
tikrai gali labai ir labai daug įdo
miu lapu atskleisti iš savo pergyve
nimu ir įspūdžiu, kurie jaunystėje 
stipriausiai įsirėžę. Tai būtu labai 
svarbi medžiaga "Lietuvių išeivijos is
torijoje", — tikiuosi, kad jau yra 
kas ję rašo.

Kadangi šiuo metu esame Gavė
nios susikaupime prieš tradiciniai 
švenčiamas katalikuose Kristaus Prisi
kėlimo iškilmes, grįžo mano prisimi
nimai iš tolimos tėviškės, nostalgijos 
sužadinti ir noro pasidalinti ja su 
skaitytojais.

1944 m. Velykos buvo vėlyvos, 
beveik balandžio m. pabaigoje. Pava
saris žengė visu puošnumu nutirpdęs 
sniego pusnis. Nemunu slinko reti 
ledo ižo likučiai. Panemunės šile pra
žydo kilimais melsvos žibučiu aku
tės, net mano 3-ju metu vaikelis pa-

(PARDUODAMAS
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Kreiptis j Sv. Kazimiero parapija, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 

matęs šaukė: "Mama, kaip gliažu". 
ir puolė ju skinti. Pamokinau, kad 
skintų gėlytę nuo šaknų — tai pri
rinkome gražiausias puokštes.

Namuose ruošiamės Velykų šven-. 
čių vaišėm: (Tuo metu turėjau pas 
save priglaudus nelegaliai iš geto pa- 
bėgusię "Onutę", jos brolį "jJoną" 
ir"siuvėją Marianą".) Valėme butę, 
vėdinome, plovėme, šveitėme visi jsi- 
juosę, net nagai atšipo, rankos su- 
skerdėjo.

Didžiąją Savaite,, buvo jau atosto
gos gimnazijoje, tai puolėme kepti, 
virti. Dar buvau neprityrusi “virėja", 
bet mano padėjos prikepė tokių ska
nėstų, kad jau nebevuvo nei kur pa
dėti, Paruošėme ir kumpį ir žąsi ir 
visokių kitu mėsų. Net iki šilo skli
do kvapas iš mūsų virtuvytės. Neišė
jau iš namu, "nei kalbos" apie baž
nyčią. "Bažnyčia" buvo mano namai 
ir mano šeima. Visą laiką akyli, visą 
laiką įsiklausiusi j svetimus žingsnius...

Didįjį Šeštadienį "Jonas" išdrįso 
pavakary pasivaikščioti. Grįžo su glė
biu beržo svyruoklio liaunu šakelių 
žirginėliais siūbuojančių ir jau pirmuo
sius lapelius lyg žalsvus aplotkėlius 
išskleidusius. "Mariana" su mūsų Jur
geliu išdrįso į šitą nulinguoti ir atne
šė glėbius pirmųjų gėlyčiu. Vaikiuko 
akutės žvaigždutės spindėjo, skruoste
liai "obuoliukais" paraudo. Mudvi su 
"Onute" pataisais ir uogienojais baltą
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lmo staldenytę apsiuvome, j vazas ir 
krištolu bliūdelius gėles ir beržo ša
keles sumerkėme...

... Ir iš: tolo suskambo Panemunės 
bažnytėlės varpai. Popusiaunakčio vos 
kelias valandas numigusios puolėme 
stalą dengti. "Margučiai" — Jono ir 
Jurgelio dažyti pirmoj eilėj. Du hia
cintu vazonai — nebepamenu kur 
juos gavau, gal su pasveikinimu nuo 
savo mokinių. Ir toliau visi atsigavę-, 
jimo bliūdai, “bobelės", pyragai, sal-Į 
durnynai gardumynai.

Rūžavos spalvos servizas, sidabro 
šakutės, peiliai, visuose tarpuose žibu
čių puokštelės ir beržo žirginėliai siū
buoja nuo vėjo srovelės...

Pasirėdžiusios moteriškaitės, kas 
kuo... Vyrai nusiskutę. Jurgelis, kaip 
zuikelis aplink stalą strikt pastrikt... 
Mažoji Liudytė ant Onytės rankų, 
kaip pampuškėlė šypsosi mėlynomis 
akytėmis.

Sustojame prie stalo: “Na, tai . 
linksmu Velykų“ — sako šeimos gal
va ir paėmęs margutį : “Susidaužki
me". Daužome margutį ir pasibučiuo
jame... Moteriškosios sudrėkusias akis 
plaštakų nubraukia. Man taip gera ir 
lengva širdyje — tokia didelė ir gra
ži mano šeima. Už langu ošia senas 
šilas, pavasaris kelia gyvybę iš krau
ju nulietos žemės, Nemunu ( plaukia 
paskutinis ižas, o širdis šaukia 
Aleliuja. Aleliuja.

IMÓVEIS '
INAS
COMPRAS - VENDAS - 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Sacadura Cabral - S. André J
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TARPTAUTINIAI JAUNIMO METAI, 
IR MUSŲ MOKYKLOS

Nesakau, kad organizuojant šešta
dieninę mokyklą, nereikia lėšų nei 
pasišventimo. Reikalinga pirmoje eilė
je patalpos; ir, jei galima, su atatin
kama vieta žaidimams. Toliau reikalin
ga ir susisiekimo priemonės, nes dau
gelis tėvų neturi galimybės vaikus at
vežti į šeštadieninę mokyklą. Reikia 
apvažiuoti norinčius lankyti mokyklą; 
ir Vaikai, kad duotų tinkamą rezulta
tą, privalėtų pasilikti beveik visą die
ną mokytojų priežiūroje, kur pietų 
metu būtų galimybė parūpinti pietus 
ar padorius užkandžius kaip vaikams, 
taip ir mokytojams. Kitą dalj vaikų 
galėtų atvežti patys tėvai, kurie turi 
automobilius ir net juos parsivežti 
pietums. Mokykloje vaikai ir vyres
niojo amžiaus tautiečiai turėtų būti 
suskirstyti grupėmis, kur būtų eina
mas pradžios mokslas, mokomos dai
nos, lietuviški šdkiai, įvairūs rateliai, 
žaidimai, gal būtų galima paruošti 
ir vaidinimų, kas visiems patinka, o 
vaikai turėtų progos pasirodyti see-' 
noje savo tėveliams ir šiaip publikai. 
O su vyresniaisiais būtų galima pra
dėti ir pasikalbėjimus apie mūsų Tė
vynės papročius, auklėjimą, moralę, 
kultūringumą ir t.t.

Mokytojų visoms srtims atsiras tik
rai, tik reikia mokėti surasti tinka
mus asmenis, su jais pasikalbėti ir 
dalinai jiems padėti, nekuriems gal 
susisieki.mo priemonėmis. Jei galima 
jiems parūpinti ir užkandį, tai jie 
su mielu noru pašvęs bent vieną 
dieną per savaitę.

Nereikia, kad mokytojai būtinai 
būtų profesionalai, ar baigę Univer
sitetus ar kitokios mandrybės moks
lus: gana, kad jie žino lietuvių kal
bą ir turi gabumų kitus pamokyti. 
Mes turime dar kolonijoje ir profe
sionalų mokytojų, kurie anais laikais 
buvo mokytojai čia, Sąjungos mo
kyklose. Kodėl su jais nepakalbėti 
ir nesusitarti?

Tai tokios yra 
nijos švietimo ir 
darbe, tik reikia

e

perspektyvos kolo- 
jaunimo auklėjimo 
sustatyti smulkią

PARDUODAME
automobiliams

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

programą ir su pasiryžimu imtis šio 
taip reikalingo darbo. Kitaip mes 
visi būsime lietuvybės graboriai.

Kadangi kolonijoje švietimo bei 
lietuvybės išlaikymo problema nėra 
ir būti negali joks monopolis, todėl 
šventa pareiga, ypač šiais jaunimo 
metais, visiems, kas tik myli savo 
Tėvynę, stoti j darbą.

Šiuo momentu, manyčiau, kas tu
ri visus davinius šiam lietuviškam 
ir patriotiškam darbui tai LIETU
VIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE. Iki* 
šiol ji nėra pasirodžiusi ryškiau šio
je srityje. Kaip žinoma, Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje pastatai buvo 
skirti tik švietimo ir kultūros reika
lams, ypač tada, kuomet mūsų ko
lonija pergyveno sunkiausius savo 
gyvenimo metus. Senieji imigrantai 
atvykę rado didžiausią krizę šioje 
šalyje ir didžiausią trūkumą valdiš
kų mokyklų, Naujųjų imigrantų vai
kučiai, pasipylę purvinose São Pau
lo gatvėse, buvo atsidūrę be jokios 
mokyklos. Tėvynė, nors ir nualinta,’ 
tik po didžiojo Karo, tuojau atėjo 
j pagalbą ir pastatė įvairius pastatus 
mokykloms, kurie iki šiai dienai te
belaukia progos vėl prisidėti prie ko-j 
lonijos švietimo darbo.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, dėka 
jos Valdybos narių organizuotumo 
ir darbštumo, po nekuriu sukrėtimų, 
visais atžvilgiais yra tvirčiausia orga
nizacija, 
atžvilgiu.

Tikiu, 
Sąjungos 
apsvarstytas su didžiausiu rimtumu, 
nes visi Sąjungos Valdybos nariai 
yra puikūs lietuviai ir patriotai. Ne
užmirškite, kad visi lietuviai padėjo 
mums įsigyti tuos rūmus kuomet 
mes buvome atsidūrę blogiausiose są
lygose. Tad ir šiandien Brazilijos Lie
tuvių Sąjunga negali atsisakyti padė
ti, su visu rimtumu, išlaikyti lietuvy
bę ir švietimą mūsų kolonijoje. Bū
kite tikri, kad visa kolonija liks 
jums dėkinga, nes tai yra visos kolo
nijos pageidavimas. Ir toks prakilnus 
užsimojimas neliks be atgarsio ir vi
so pasaulio lietuvių tarpe ir ypač 
pavergtoje mūsų Tėvynėje.

♦

kaip lėšų, taip ir patalpų

kad šis mano 
Valdybos bus

pasiūlymas 
apgalvotas ir

Be abejo, jūs privalėsite jeiti j 
santykius su Lietuvių Bendruomene. 
Ji parūpins reikalingų vadovėlių ir 
knygų ir kit.

Būkite tikri, kad visa kolonija pri
sidės prie šio kilnaus darbo ir kiek 
išgalėdami jums padės, nes šis yra 
visų savo Tėvynę Lietuvą mylinčių 
lietuvių prakilnus darbas.

Kapit. J. Ciuvinskas

BALANDŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Lietuvių Sąjungos Valdyba sveiki
na ir daug sėkmės linki savo na
riams gimtadienio proga
03/04 — Antanas Stonis 
04/04 — Jadviga Jakubaitis 
06/04 — Elizabeth Bumbles Pinto 
09/04 — Marijona Kleiza Misevičius 
11/04 — Janina Postatni 
13/04 — Arlete Dilis Silickas 
14/04 — IVbnika J. Stasiulionis 
16/04 — Algirdas Butkevičius 
20/04 — Alexandre Bumbles 
20/04 — Irena Saldys Bendžius 
23/04 — Veronika Bratkauskas 
25/04 — Katarina Birute Bagdžius 
27/04 — \Afelter Postatni 
28/04 — Antanas Voveriunas 
28/04 — Helena Matuzonis Mendo

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.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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BRAZILAI VERČIA 
LIETUVIO RAŠTUS

Lietuviai įpratę matyti svetimu re
liginių ordinu vienuolius kuriantis ar 
dirbant Lietuvoj, o net neįsivaizduo
ja, kad kokio tai lietuvio įkurtas or
dinas ar vienuolija galėtu turėti savo 
pasekėju kituose kraštuose.

O i/istik yra ir taip.
Arkivysk. JURGIS MATULAITIS 

yra marijonu vienuolijos atkūrėjas. 
Si vienuolija, gyvavusi Lenkijoj ir 
Lietuvoj, caristinės Rusijos spaudžia
ma, praėjusio amžiaus pabaigoj buvo 
likusi su vienu, vieninteliu vienuoliu, 
kuris buvo ir "generolas", ir pavaldi
nys. 1909 m. Jurgis Matulaitis slap
tai įstojo į vienuoliją, ją atgaivino 
ir jos nuostatus pritaikė laiko reikala
vimams. Tokiu būdu tt. marijonai 
atsigavo — ne tik Lietuvoj, o ir ki
tur.

Brazilijoj, Kuritiboj, PR, yra tt. 
marijonu vienuolynas ir seminarija. 
Jie rūpinasi ir rrusu arkivysk. Jurgio 
Matulaičio-Matulevičiaus vardo išgarsi
nimu bei jo šventuoju paskelbimo 
byla.

Šiomis dienomis atėjo iš Kuritibos 
laiškas kun. Pr. Gavėnui: "Sužinojom, 
kad Tamsta esi lietuvis ir giliai pa
žįsti lietuviu kalbą. Todėl mes drįsta
me prašyti, kad išverstum arkivysk. 
Jurgio Matulaičio dienoraštį, parašytą 
lietuviškai. Mes jau bandėm versti 
iš lenkiško vertimo, tačiau nesam pa
tenkinti; norime, kad butu išversta 
j portugalu kalbą tiesiai iš lietuviško 
originalo. Jei Tamsta negalėtum pats, 
tai malonėk nurodyti kokį kitą tam 
tinkamą asmenį".

Aišku, kad kun. Gavėnas negali 
tokio darbo prisiimti, ypač dėl laiko 
stokos. Tačiau tiki (ir taip atsakė 
tt. marijonams), kad atsiras tarp lie
tuviu, mokančiu lietuviškai ir portu- * 
gališkai, kas galėtų tokį darbą atlikti. 
Tai bus didelis pasitarnavimas ir lie
tuvybės atžvilgiu. Ir musu šventojo 
išgarsinimas.

IR MEKSIKOJ SKAITOMA 
"MUSŲ LIETUVA"

Iš Saltillo Coah, Meksikos, rašo 
kun. Juozas Kisielius, salezietis, ga- .
vęs SÃO CASIMIRO biografiją.
"Nors ir užtruko kelionėje" — rašo 
— nuo kovo ligi liepos mėnesio". > 
Ir dėkoja už MŪSŲ LIETUVĄ, "ku
ri ateina punktualiai ir kurią atidžiai 
skaitau, ir išsikirpęs kai kuriuos pa
veikslus bei straipsnius apie šv. Kazi
mierą ir apie Lietuvą, juos priklijuo
ju storuose paišybos sąsiuvinio lapuo
se, sudarydamas Tėvynės istorijos al
bumą, kad ir meksikiečiai turėtu gra
žią idėją apie Lietuvą".

MUSŲ LIETUVA 7

Aišku, šiam kilniam Tėvynės sū
nui ir jos vardo skelbėjui meksikie
čių tarpe reikėtų daugiau ir geresnės 
propagandinės medžiagos, galimai is
panų kalba. Juk žinom, kad kun. 
Kisielius ne tik skaito, o ir rašo is
paniškai net mokyklinio pobūdžio 
vadovėlius. Turėdamas daugiau me
džiagos, galėtu pravesti ir didesnę 
propagandą. Kas nori ir turi galimy
bių jam patarnauti šioj srity, štai jo 
adresas: Rev. J. Kisielius

Cardenas 251 Apdo. 409 
SALTILLO, Coah.25000 - 
México

Gerb.,

Siunčiu čekį Cr. 40.000 "Musų 
Lietuvos" prenumeratos apmokėjimui 
už 1985 metus (prenumerata C r. 
30.000 ir auka Cr. 10.000).

Jau beveik 4 mėnesiai, kaip esu 
po operacijos. Buvo įstatyti širdies 
arterijoms 2 tilteliai (ponte safena). 
Ligoninėje "Unicor" išgulėjau 12 die
nų. Dėl įvairių komplikacijų teko 
vėl grįžti ligoninėn net 3 kartus 
trumpiems 2 — 3 dienų periodams.

Jau vaikščioju namuose ir šiek 
tiek lauke, gatvėje apie namus. Ma
nau, kad iki vidutiniško pasveikimo 
dar užtruks pora mėnesių.

Su geriausiais linkėjimais visiems.
Su Pagarba

> 
Algirdas tdika

už a. a. JUOZĄ BAUŽĮ
10 mirties metiniu proga bus šio balan
džio (abril) 10 dieną, 7 vai. ryto V. 
Zelinos bažnyčioje.

Giminės ir pažįstami yra nuošir
džiai kviečiami dalyvauti pamaldose.

Iš anksto dėkoja
Anelė Baužienė

MOŠŲ MIRUSIEJI

Kovo 31, sekmadienį, savo namuo
se, rua Conde Prates, Mookoj, mirė 
MARIJA (MARIJONA) KAVECKIE-' 
NÉ, 82 metų. Marijona (pagal doku
mentus) Kuzmatizkaitė, gimusi Bal
bierišky, Mariampolės apskrity, ište
kėjusi už Kazio Kaveckio, kartu su 
vyru ir dvieju metu kūdikiu 1929 
m. atvyko Brazilijon. Gavo darbo 
kaip "špūlininkė" Cotonificio R. 
Crespi fabrike.

Vyras dar jaunas mirė; išmirė ir 
kiti giminės; Marija liko be artimes
niu giminių Brazilijoj. Net ir vargin
gai pasistatytą namą paliko ją pasi- 
žadėjusiem globoti svetimiem.

Mokoj, prie šv. Kazimiero parapi
jos, buvo uoli Maldos Apaštalavimo 
narė.

Ilgai sirguliavusi namie ir ligoninėj, 
aprūpinta religiniu aptarnavimu, ra
miai sau užmigo namie praėjusį sek-
madienį.

Buvo pašarvota šv. Kazimiero p- 
jos salėj. Klebonas kun. Pr. Gavėnas 
atlaikė Misiąs prie karsto ir palydė
jo j Camilopolio kapines.

7-tos dienos Mišios bus balandžio
8, pirmadienį, 20 vai. šv. Kazimiero 
koplyčioj.

Mielajai Marijai jaukios Viešpaties 
ramybės._____________

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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MŪSŲ ŽINIOS
Sv. KAZIMIERO PARAPIJA - • 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS APEIGOS
Didžiosios (arbg Šventosios) Savai- 

tės dienos yra skirtos giliau ir gy
viau pergyventi m ūsų atpirkimo pas
laptis.

D. KETVIRTADIENIS: Eucharisti
jos sakramento jsteigimas ir įvedimas 
kunigų, per kuriuos ta Eucharistija 
kasdien atnaujinama.

Apeigos lietuviškai: 18 vai.
Apeigos portugališkai: 20 vai.

D. PENKTADIENIS: Kristaus Kan
čios ir Mirties pergyvegimas. Vienin
telė diena metuose, kurioj nėra Mi
šių (tik Komunija). .

Apeigos lietuviškai: 15 vai.
Apeigos portugališkai: 16 vai.
D. ŠEŠTADIENIS: liturginis pasi

ruošimas Kristaus Prisikėlimo šventei 
per savo asmeninį dvasinį prisikėlimą 
iš nuodėmingo gyvenimo. Prie to ve
da simbolinės apeigos prasidedančios 
nakties tamsoj, kaip velykinės žvakės 
šventinimas; paskui ilgesni liturginiai 
pamokymai (skaitiniai), gilesnė ben
druomeninė malda, krikšto vandens 
pašventinimas su krikšto įsipareigoji
mų atnaujinimu, gyvesnis susitikimas 
su Prisikėlusiu Atpirkėju per Mišias 
ir komuniją.

Pilniau šiems liturginiams veiks
mams suprasti ir juos pergyventi rei
kia ir rimtesnio asmeninio pasiruoši
mo. Bažnyčios įsakyta velykinė išpa
žintis ir komunija (tiek pirma, kiek 
antra turi būti giliau paruoštos) kaip 
tik sutampa su šia velykine celebra
cija. Taigi "velykinė", jei dėl vienos 
ar kitos priežasties neatlikta šiomis 
Velykų švenčių dienomis, turi būti . 
atlikta galimai artimiausiu laiku.

D. ŠEŠTADIENIO apeigos: 

lietuviškai: 18 vai. 
portugališkai: 20 vai.
VELYKOS: pamaldos įprastą sek

madienio valandą (8 ir 9) 
f .................. ■■ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------

IEŠKOME ORGANISTO
Lietuvių Sąjunga-Aliança no

ri surasti jaunuolj-ę muziką,ku
ris mokinasi arba jau moka gro
ti elektroniniu organu. Šis as
muo turėtų galimybę daryti 
muzikinę programą per Sąjun
gos parengimus.

Prašome kreiptis j Valdybą.
Telefonai: 273-3224 Algi

mantas Saldys.
274-5116 Kazimieras Ambro- 
zevičius.

MUSŲ LIETUVA NR. 13 (1902) 1985.IV.4

numerio

A U Ž I E N É 
10-tų mirties metinių

Šio "ML

GARBĖS
ANELĖ E 

savo vyro Juozo Baužio
(balandžio 4 d.) proga.

Širdingai dėkojame mielai ML skaitytojai ir 
pagarbiai prisimename a.a. Juozą Baužį.

Redakcija ir administracija

JAUNIMO
VELYKINIS PASIRUOŠIMAS

São Paulo lietuvių skautų "Palan
gos" vietininkija ruošia savo velykinį 
susikaupimą Didįjį Penktadienį (Sexta 
Feira Santa) šv. Kazimiero parapijos 
patalpose.

Tėvai, tiek žodžiu, tiek savo as
meniniu pavyzdžiu turi jaunimui pa
dėti kiek galima giliau krikščioniškai 
pergyventi Velykų — Kristaus Prisi
kėlimo — šventes.

ŠALPOS RATELIS
Iki kovo 31 prie Šalpos Ratelio 

prisidėjo savo įnašu 
Jonas Jakatanvisky (I.II.III.) Cr.40.000 S 
NPN........................................ Cr. 100.000

Lai Viešpats gausiai jiems atlygina.

IX KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ 
PARODA

Kaip buvo praeitame ML numery
je skelbta, šiemet Imigrantų Kultūri
nė Paroda prasidės balandžio 12 d., 
penktadienį, 20 vai. Per patį atida
rymą bus įvairių tautinių grupių pa
sirodymas. Lietuviams atstovaus dve
jos mūsų jaunimo poros: Solange 
Banevičiūtė su Antanu Baltušiu ir 
Marcia Pa vi Ii onytė su José Vytautu 
de Oliveira Silicku. Programose daly
vaus Nemunas, Rūtelė ir Volungė.

18

20 d.,

21

šeštadienį, 19:40

ketvirtadienį,

šeštadieni, 17,40

d

j., sekmadienį, per 
vai.

— Balandžio 
vai.

— Balandžio
20,40 vai.

— Balandžio 
vai.

— Balandžio
uždarymą, 18:40

Vieta: BIENAL kultūros pastate, 
2-am aukšte, Ibirapueroj.

' IMIGRANTŲ KULTŪRINĖ
‘ PARODA
Iškilmingas atidarymas —

Balandžio 12 d. - 20 vai. 
Tęsis iki balandžio 21 dienos. 
Vieta - Bienal Pavilione, 2-am

aukšte, Ibirapueroje.
Programa: Bus paskelbta atei

nančia m "ML" numery.
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Kristaus Prisikėlimo švenčių
proga sveikiname visus parapie- 
čius bei MŪSŲ LIETUVOS skai
tytojus ir linkime Prisikėlusiojo

? malonių.
Šv. Kazimiero parapijos

kunigai

net iš Pinda- 
saleziečių me- 
mokslo vedėjo

choras pravedė

PAMALDOS UŽ PASAUKIMUS
Kovo 24 bendromis lietuvių ir 

brazilų pamaldomis šv. Kazimiero pa
rapijoj tikintieji jungėsi su primician
tu kun. IVbnuel Licinio Gonçalves, 
saleziečiu, j bendrą maldą už pašau
kimus - pašaukimus Bažnyčiai, Lie
tuvai, lietuvių kolonijai ypač Brazili
joj.

Primiciantas atvyko
Mūsų šokėjai ir choristai pasirodys: monhangabos, kur jis 

žojoj seminarijoj eina 
pareigas.

Per Mišias lietuvių 
liturgines giesmes. Pamoksle jaunas
celebrantas pabrėžė pašaukimų reika
lingumą ir savo paties asmeny reiškė 
pasitenkinimą, kad, su Dievo ir gerų 
žmonių pagalba, įstengė pozityviai 
atsiliepti j Dievo šaukimą.

Reikia nuolat melstis, kad Viešpats 
sužadintų daugiau pašaukimų — ir 
pašauktiesiems duotų drąsos ir jėgos 
nugalėti visas pasitaikančias kliūtis 
pašaukimui įgyvendinti.

Parapijoj organizuojasi pašaukiminės 
kampanijos sąjūdis.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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