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1993 m. Velykos

Mieli broliai ir seses,

Apaštalas Sv. Paulius savo laiške ko- 
intiečiams rašė: "Kai kurie iš jusi) sa

ko, jog nėra mirusiųjų prisikėlmo, to
dėl ir Kristus nebuvo prisikėlęs.'O jei 
Kristus neprisikėlė, tai tuščias jūsų ti
kėjimas... tada mes esame labiausiai 
apgailėtini iš visų žmonių" (I Kor. 
15: 12181).

Kodėl Sv. Raštas ir Bažnyčia ski
ria tokią didelę, absoliučią svarbą 
Kristaus ir mūsų prisikėlimui?

Prisikėlimas ir išaukštinimas su 
Kristumi ir Kristuje yra mūsų ateitis, 
mūsų pilnutinis gyvenimas, dėl kurio 
esame sukurti, ir kuri Dievas yra 
mums numatęs nuo amžių pradžios. 
Ir tai, kas įvyko su Kristumi, kaip 
žmogumi, pirmųjų Velykų rytą, įvyks 
su kiekvienu iš mūsų pasaulio pabai
goje, prisikėlimo dieną. "Visiems, ku
rie jį priėmė, jis davė galios būti Dievo 
vaikais..." "O jei esame vaikai, tai esa
me ir įpėdiniai. Būdami Dievo įpėdi
niai ir Kristaus bendradarbiai, jeigu su 
juo kenčiame,su juo būsime ir pagerb
ti". (Jn. 1:12; Rom. 8:16-17).

Ka esmėje įvyko su Kristaus žmogiš
ka prigimtimi laike prisikėlimo, mes 
pilnai nesuprantame. Prisikėlęs Kristus 
apaštalams atrodė toks pat žmogus, ko
kį jie pažino prieš mirtį -- jų draugas, 
kuris juos mylėjo ir vadino pirmaisiais 
vardais. Jis buvo žmogus, kuris kartu 
valgė ir gėrė, o ant savo kūno nešipjo t 
didžiosios kančios žymes. Tuo pat metu 
jis kartu buvo ir kitoks. Jis nebuvo vien 
tik prikeltas iš numirusių, kaip Lozorius, 
ar Naimo miestelio našlės sūnus, kuriuos 
Kristus prikėlė. Kristus buvo ne tik prisi
kėlęs, bet ir iš esmės pasikeitęs. Jo ne- 
bevaržė fiziniai laiko ir erdvės varžtai. Jis 
įėjo pro užskleistas duris, nepastebėtas 
atsirado mokinių tarpe ir nematomai pa
sišalino. Žmonės, kurie su juo artimai 
bendravo, iš karto jo neatpažino.. Prie 
jo kapo moterys palaikė jį sodininku. 
Net pats Petras jo neatpažino. Tik Jonui 
pasakius, kad "tai Viešpats", jis šoko 
iš valties ir pribėgęs jį pagarbino, (plg. 
Jn.21:7).

Ar prisikėlęs ir dvasiniai išaukštintas 
Kristus galėjo būti nufotografuotas, šian
dien niekas negali pasakyti.

Viena yra tikra — prisikėlęs Kristus 
buvo visiškai kitoks, negu bet koks ki
tas žmogus pasaulyje.

TREČIA DIENA PRISIKĖLĖ
T. C.

Neturime mes taip vadinamų "beša
liškų liudininkų", nes visi, kurie jj matė 
prisikėlus; ir su juo susitiko, tapo tikin
čiais ir kartu su apaštalu Tomu jį atpaži
no, kaip "savo Viešpatį ir Dievą" (plg.

amžinos laimės ir garbės gyvenimui.
"Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, 

kas tiki mane, tas turi amžinąj} gyveni
mą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną" 
(Jn. 11,25; 6,54).

Jn. 20;29).
Kad Kristaus prisikėlimas užtikrina

Džiugių ir viltingų šv. Velykų linkiu 
visiems išeivijoje ir tėvynėje.

kiekvieno mūsų asmeninį prisikėlimą, 
liudija Sv. Raštas, tiek senajam, tiek nau- 
jajm testamente. "Mes tikime ir todėl 
kalbame, žinodami, kad tasai, kuris 
prikėlė Viešpati Jėzų, taip pat ir mus

Vysk. Paulius Baltakis, OFM

prikels su Jėzumi". (I i Kor. 4;14)
Kaip pavasario žiedai atsiskleidžia 

nauja gyvybe po šalnų mirties, taip ir 
mes, dalyvavę Kristaus gyvenime jo pa
vyzdžiu, po kančių, vargų ir mirties tra
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DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

SEIMO DELEGACIJA VOKIETIJOJ
Vokietijos Bundestago kvietimu 

šioje salyje lankėsi Lietuvos Respubli
kos Seimo delegacija, kuriai vadovavo 
Seimo pirmininkas 0. Juršėnas. Delega
ciją sudarė LDDP, Sąjūdžio, Krikščio
nių demokratų ir Centro judėjimo atsto
vai. Svečius iš Lietuvos globojo Bundes
tago parlamentarinės grupės ryšiams su 
Lietuva vadovas Wolfgangas Freiherr 
von Stetten.

Lietuvos Seimo pasiuntiniai Frank- 
furte prie Maino aplankė Lietuvos 
Respublikos garbės konsulatą, su gar
bės konsulu K. Rothenbergeriu aptarė 
konsulato darbo, Lietuvos ir Vokietijos 
ryšių perspektyvas.

Badeno-Viurtembergo žemėje Wolf
gang Freiherr von Stetten iniciatyva S 
Seimo nariai susitiko su šios VFR žemės 
politkais, mistų burmistrais. Wolfgang 
Freiherr von Stetten pilyje susitikti su 
Lietuvos politikais buvo atvykę jauni 
lietuvių ūkininkai, deputato Antano 
Račo rūpesčiu atvažiavę iš Kelmės ra
jono praktikuotis Vokietijos ūkiuose.

ELR

RUSIJOS KLASTA
Kovo 4-ąją iš "Laisvosios Europos" 

radijo Vokietijoje išgirdau, kad Rusi
ja reikalaujanti "Jungtinių Tautų įga
liojimą" siųsti savo ginkluotus dalinius 
į pagalbą tautoms, kurios tokio Rusi
jos talkininkavimo pageidautų.

Tai gali būti Rusijos klasta. Nedel
siant Jungtinės Tautos turi būti per
spėtos apie šitokius Rusijos klastin
gus pasirengimus. Dabartinėje Rusijo
je stalinizmas bei komunizmas dar nė
ra dingę, kairiosios gaujos įvairiausiais
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budais stengiasi atstatyti sugriuvusią 
imperiją, atsiimti naksčiau turėtus di
delius postus.

Tokių teisių suteikimas Rusijai 
leistų jai agurkauti po svetimus daržus. 
Tai būtų didelis pavojus visam pasau
liui, ypač mažoms ir silpnoms tautoms, 
kurios turi sienas su ta valstybe. Negali 
būti vienos Rusijos toks talkininkavi
mas padėti kuriai nors politinei pusei 
kitoje valstybėje. Jeigu tai ir leistina, 
tai tik Juntinių Tautų sprendimu ir 
bendromis Jungtinių Tautų pajėgomis, 
atidžiai stebint Rusijos politinę veiklą, 
kur malšinami neramumai.

Mes gerai prisimename Rusijos talki
ninkavimą Lietuvoje nuo 1940 metų. 
Ne vienai valstybei ji taip "padėjo". 
Paskutinis buvo ar tik ne Afganista
nas. Ir šiandien Rusijos raudonosios 
armijos šarbuotosios divizijos pasiruo
šusios karinėms operacijoms, tebema- 
nevruoja po svetimus kraštus, kurie 
jau atgavę savo nepriklausomybę ir su 
ašaromis akyse maldauja tas armijas 
kuo greičiau išsinešdinti, leisti laisvai 
atsikvėpti.

Turėtų būti daromi žygiai, ypač tų 
nedidelių šalių, kurios yra Rusijos kai
mynės, kad Jungtinės Tautos jai neduo
tų tokių įgaliojimų, kad ji vėl jų nesisi- 
krautų į savo maišą.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija

PRITARTA REKOMENDACIJAI
PRIIMTI LIETUVĄ l ET
Lietuvos ambasada Prancūzijoje pra

nešė, kad kovo 5 dieną Paryžiuje įvyko 
Europos tarybos parlamentinės asam-, 
blejos komiteto ryšiams su Europos ša
limis - ne narimis posėdis. Komitetas 
pritarė Didžiosios Britanijos parlamen- - 
taro leiboristo T. Bankso pranešimui 
ir jo išvadoms,kad parlamentinė asam
blėja rekomenduoja ET ministrų komi
tetui, kuris, kaip žinoma, susirinks 
Strasbūre šių metų gegužės 14 dieną, 
pakviesti Lietuvą tapti organizacijos 
nare.

Posėdyje aptartas ir Eestijos narys
tės klausimas, taip pat Rusijos kariuo-
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menės išvedimas iš Baltijos šalių. Komi
teto pirmininkas D. Atkinsonas pažymė 
jo, kad Baltijos šalių priėmimas i Euro
pos tarybą reiškia jų apsaugą nuo kari
nės grėsmės.

Aptarti Baltijos valstybių ir Ukrai
nos protestai dėl Rusijos ketinimų gau
ti Jungtinių Tautų mandatą kariškai 
veikti kaimynų teritorijoje, taip pat 
dėl Rusijos įstatymo numatančio gin
kluotus konfliktus Baltijos šalyse.

ELR

LIETUVOJE SIEKTI MOKSLŲ 
PIGIAU

Jau kelinti metai Vilniuje technikos 
universitete studijuoja žmonių iš Arti
mųjų Rytų. Už mokymą studentui iš 
svetur moka konvertuojama valiuta. 
Daugiau negu atsieina studentui iš Lie
tuvos, bet gerokai mažiau negu studi
jos kainuotų Kad ir Libane. Žinant da
bartinę Lietuvos ekonominę padėtį, 
kai mokslo reikalams iš biudžeto ski
riama apgailėtina suma. Technikos uni
versitetas surenka tiek lėšų, kad užten
ka susimokėti už šildymą ir dar lieka 
vienam kitam skaičiavimo centrui įsi
gyti. Pavasari buvo sumanyta atsiskir
ti nuo universiteto, o jau rugsėjo mė
nesį pradėjo darbą. Tarptautinio moKy- 
mo centras, kuris turi padėti Lietuvai 
įsilieti į Vakarų ekonomiką, pramonę, 
transportą. Programa dėstoma anglų 
khlba. Nemaža literatūros, vadovėlių 
gauta iš Amerikos, dalis pirkta savo lė
šomis. Jau sukaupta nebloga bibliote
ka.

Būsimiems inžinieriams dėsto savi 
dėstytojai, tobulinęs! užsieniuose. Pa
deda ir tautiečiai, atvykstantys padir
bėti Lietuvos labui semestrą ar visus 
mokslo metus. Šiaip ar taip kūrimosi 
laikas įveiktas sėkmingai. Pavasarį pir
mą kursą baigs 26 lietuvaičiai ir 8 at
vykėliai. O jau nuo rugsėjo pirmos ar
chitektų, statybininkų ir elektronikų 
specialybių turėtų mokytis 50 žmonių. 
Stojančiųjų žinios tikrinamos pagal vi
durinės mokyklos programą, atskirai 
— užsienio kalbos mokėjimui.

Tarptautinio mokymo centras yra 
įsikūręs Vilniuje, Saulėtekio 11, tek 
36-4963. Taigi užsienyje gyvenant, 
tiems lietuvaičiams atsiveria nebloga 
galimybė išsimokslinti ir tėvų žemėje. 
Pigiau, bet nė kiek ne blogiau.

Salomėja Čičiškina 

(PARDUODAM Ei 
į AUTOMOBILIAMS I

LIPINĖLIUSĮ VĖLIAVĖLĖS I
Į $V, KAZIMIERO PARAPIJOJ Į
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LIETUVOS GARBĖS KONSULATAS
ATIDARYTAS FRANKFURTE
Šio Europos finansų metropolio 

centre jis jau veikė ištisus metus.
L ietuvos garbės konsulas Vokieti-' 

jos milijonierius Kari Rothenberger kv 
Š vietimuose j iškilmes pažymėjo, kad 
5us ruošiamos lietuviu tautos šventės 
u oficialaus garbės konsulato atidary
mo proga.

Puikiuose Frankfurto prekybos, 
pramonės ir mokslo namuose, dvel
kiančiuose senove ir buvusiu didiku 
prabanga, garbės konsulas su žmona 
pasveikino 128 svečius, daugiausia 
Frankfurte reziduojančius generalinius 
bei garbės konsulus, miesto burmis- 
trą bei daug vadovaujančiu jo įstaigos 
pareigung, stambiu prekybos ir ban
ko direktorių.

PRANCŪZŲ KULTŪROS CENTRAS 
KAUNE

Kaune atidarytas Prancūzu kultu
os centras.

Jis įkurtas Lietuvos-Prancūzijos aso- 
iacijos Kauno skyriaus pastangomis.

ntrą įsteigti padėjo Prancūzijos am
basada Lietuvoje ir Roberto Schuma- 
•o fondas. Sis fondas centrui pado

vanojo televizorių, palydovinę anteną, 
inventoriaus.

Čia veikia Prancūzijos periodinės 
■pandos skaitykla, biblioteka, bus ro- 

;mi prancūzu filmai, rengiamos dai
lės, knygų ir kitokios parodos, vyks 
■ (įsitikimai su svečiais iš Prancūzijos.

Prancūzu kalba Kaune dėstoma šešio
se vidurinėse mokyklose, jose.mokosi 
maždaug tūkstantis moksleiviu.

KONKURSAI VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOJE

Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo metinės Vasario 16-osios gimnazi
jai Hūttenfelde visados šventė. Tai ne 
tik valstybinė šventė, bet ir vardo die
na.

Vasario 16-osios išvakarėse lietuviu 
kalbos ir literatūros dėstytoja Bronė 
Lipšienė suruošė raiškaus skaitymo 
varžybas. Jos vyko berniuku bendra
bučio salėje. Susirinko visi mokiniai, 
apsilankė ir vietos mokytoju- Vertin
tojais buvo pakviesti mokytoja Angelė 
Vilčinskienė, LB reikalu vedėjas Justi
nas Lukošius, moksleivė Dainora Kup
činskaitė ir studentas Darius Udrys. 
Kiekvienas konkurso dalyvis turėjo pa
deklamuoti mintinai išmoktą Česlovos 
Jukštytės eilėraštį "Girntpji kalba" ir sa
vo pasirinktą dalykėlį.

PRASKRENDANT VIRŠ BUVUSIOS 
GŪŽTOS ...

Lietuvai sekasi su pakeleiviais iš Ru
sijos. Matyt, tokia musu geografinė pa
dėtis.

Prieš daugelį metu važiuodamas troj- 
ka kažkelintas Rusijos caras Aleksan
dras viename dabartinio Skuodo rajo
no kaime pametė ratą, ir toj vietoj, kur 
tasai ratas nukrito, dabar yra Truikinų, 
kaimas (nuo žodžio trojka), o kur ca
ras nuleido koją ant Lietuvos žemės - 
Aleksandrijos miestelis.

Savo karjeros zenite per Lietuvos 
žemę traukiniu j Karaliaučių (Kalinin
gradą) važiavo komunistinis "caras" 
Nikita Chruščiovas. Virbaly jis teikėsi 
sustabdyti savo spec, traukinį ir pero
ne susirinkusiems lietuviams pasakė:

- Kai išmoksite auginti kukurūzus, 
atvažiuosiu pas jus...

Lietuva išmoko auginti kukurūzus 
ir dabar juos tebeaugina silosui, tačiau 
Nemuno žemė daugiau nebeišvydo sta 
linizmo griovėjo buvsioje Sovietu Są
jungoje.

O praėjusį pirmadieni, skrisdamas 
iš Kaliningrado j Suomiją, šiandieni
nės Rusijos užsienio reikalu ministras 
Andrejus Kozyrevas nutupdė savo tar
nybinį lėktuvą Vilniaus aerouoste. Per 
spaudos konferenciją A. Kozyrevas 
priminė, kad demokratinė Rusija tė- 
mė Lietuvos Nepriklausomybę. Po 
Nepriklausomybės atkūrimo tai pirma 
sis tokį aukštą postą užimančio Rusi
jos pareigūno vizitas Lietuvoje. Kaip 
buvo pranešta, šis vizitas įvyko pono 
A. Kozyrevo iniciatyva. Per kruvinąjį 
sausio sekmadienį Rusijos preziden
tas B. Jelcinas surado drąsos stvykti 
j Taliną ir iš ten padėti šaudomai Lie
tuvai. Tačiau Vilniuje jis taip ir neap
silankė, nors sulaukėme tolimesniu 
šalių garbingu atstovu - Prancūzijos 
prezidento, JAV viceprezidento, Da
nijos karalienės, Švedijos karaliaus ir 
karalienės bei kitu. Aišku, kad šis A. 
Kozyrevo vizitas — tai žvalgybos 
prieš galimą Lietuvos ir Rusijos prezi
dentu susitikimą, nors apie tai lyg ir 
nebuvo kalbėta su Prezidentu A. Bra
zausku...

- Caras Aleksandras paliko Lietu
voje Truikinų kaimą ir Aleksandrijos 
miestelį. Nikita Chruščiovas - kuku
rūzus. O ką paliks Andrejus Kozyre
vas su Borisu Jelcinu?

Geriausia, kad jie paliktu Lietuvą...
Jurgis Ivoškus

Kovo / / dieną Lietuvos Respub
likos Seimo rūmuose įvyko iškilmm- 

Í gas posėdis Lietuvos Nepriklau- 
; somybės atkūrimo dienai paminėti.
i 7g pačią dieną Seimo rūmuose 
i Prezidentas iškilmingai [teikė auks- 
j čiausius valstybės apdovanojimus ■ 
: 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordi- 
• nūs - tragiškai žuvusiu Medininkuo- 
; se Tėvynes gynėjų giminėms ir ar

timiesiems.
Vakare po šv. Mišių Arkika

tedroje ir Sv. Kazimiero bažnyčioje 
Sąjūdžio iniciatyva buvo organizuo
ta vilniečių eisena į Nepriklauso- 

\ m y bes aikštę. Ji užfiksuota ELTOS 
j fotokorespondento G. Svitojaus 
j nuotraukoje. Prie Seimo rūmų įvyko 

mitingas, jame kalbėjo Kovo 11- 
osios akto signatarai, po to buvo 
uždegti laužai, buvo dainuojamos 
tautos dainos, prisimenamos kovos 
dėl Nep rikla usomybės.

ELE

3



Kun. B. Pacevičius

Velykų vakarienė vyriausio 
kunigo Kajafo namuose

Pas vyriausia kunigą Kajafą susirin
ko visi giminaičiai: vyriausias kunigas 
Annas su vaikais ir vaikaičiais ir visa 
Kajafo giminė. Tas džiugus Velykų 
vakaras skiriamas maldai, dainoms ir 
žaidimams.

Kajafo uošvis Annas, pastebėjęs sa
vo žento prislėgtą nuotaiką, paklausė:

— Kodėl mano prakilnusis žentas 
nesijungia j Velykų vakarienės džiaugs
mingą nuotaiką ir nedainuoja drauge 
su visais?

Kajafaa, atsisėdęs šalia savo uósúk) 
Anno, atsakė:

- Nepramačiau,vienos galimybės.
- Negalima pramatyti visų galimy

bių. Apie kokią galimybę mano prakil- | 
nusis žentas galvoja?

- Suvedžiotojas... (vyr. kunigai taip 
vadino Išganytoją) Annas, nedavęs už
baigti sakinio, terė:

- Mano žentas tik apie jj ir galvoja?
- Taip... galvoju...
-- Kodėl mano žentas’dėl kažkokio 

nešvaraus įsivaizdavimo drumsčia vely
kinį džiaugsmą?
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— Esu neramus...
- Kodėl? ...
- Suvedžiotojas kažkada pasakęs

- po trijų dienų kelsis iš numirusių...
Annas pašaipiai nusijuokė.
- Kas iš to, kad pasakė? ... Ar mažai 

jis kalbėjo? Tegu mano žentas apie jį 
daugiau negalvoja. ... Buvo ir nėra jo... 
Gyveno ir mirė pakabintas ant paniekos 
medžio, tapęs visiems prakeikimu.

— Kas gi iš numirusių kelias? ...
Niekas iš numirusių neprisikelia. Juk 

tai visiems labai aišku. Ir mano prakilnu
sis žentas tai žino...

-- Mirė karaliai, šventieji pranašai ir 
niekas neprisikėlė, — kalbėjo vienas iš 
svečių — kaipgi gali keltis pasmerktas ir 
ant kryžiaus miręs.

Kajafas, peržvelgęs savo uošvi links
mai nusiteikusi, tarė:

— Tai mes visi žinome. Bet vis dėlto, 
viena galimybė yra.

- Kokia? — nerimavo Annas...
Sakė — trečią dieną prisikels... Ir gali 

tai atsitikti. Naktį ateis jo mokiniai, 
slapta paims Jėzaus Kūną ir minioms 
pasakys:

— Jėzus prisikėlė. Ką tada darysime?
— Kokiam tikslui tai padarytų?

Paskutinės Vakarienės saiė, perstatyta 
»«* .1

Tam, kad vėl užtrauktų ant savęs Aukš
čiausiojo pyktį. Atrodo — mano žentas 
įsivaizduoja visokias galimybes, kurios 
ir yra jo nerimo tikromis priežastimis. 
Drumsčia švenčių nuotaiką ir apsunki
na savo šird|.

— Gal mano uošvis teisingai galvoja, 
o gal ir mano pusėje tiesa - abiejų 
versmių ta pati valia - Jeruzalės garbė. 
Kaip bebūtų, rytoj vakare po šventės 
nueisiu pas prokuratorių Pilotą ir pa
prašysiu prie grabo pastatyti sargybą 
ir leisti užantspauduoti akmeni prie kapo 
angos.

Leonardas Andriekus 
UŽ VELYKŲ NAKTIES

Palengvės, palengvės — 
Nebelauksim ilgai.
Už Velykų nakties
Džiūti baigia takai.

, Per Judėjos šlaitus
Jėzus Kristus ateis 
Tomui rodyt žaizdų, 
Išdavėjui atleist.

Netoli, netoli
Ta kilni valanda—
Jau net jausti gali
Savy Dievo žaizdas.

viduramžiais gotikos stiliuje '

— Gerai - tegu mano žentas padaro, 
kaip pasakė. O dabar, sūnau, -prablai
vink savo veidą, išmesk visus rūpesčius 
ir paklausyk, kaip gražiai mano vaikai
čiai gieda. Jie mano akių šviesa ir senat
vės vainikas. Dabar džiaukimės, kaip 
džiaugiasi dangus savąja tauta.

Paraginęs savo žentą, pradėjo ploti 
rankomis pagal melodijos taktą. Plojo 
ir Kajafas, bet jo plojimas nebuvo rit
miškas, nes išsiblaškymas jau buvo gi
liai įstrigęs jo širdyje.

Kajafo gyslose sujudo kraujas ir rei
kalavo, kad gauta Aukščiausiojo galia 
pasipriešintų bedievių išdaigom, kurie 
yra pasiruošę patarnauti kiekvienam 
melui.

Kajafas paskendęs savo didybės ma
nijoje, tartum iš miego pabudęs, pakar
tojo savo pasiryžimą.

- Taip... Eisiu rytoj vakare pas pro
kuratorių Pilotą, Annas pasigėrėjimo 
žvilgsniu peržvelgęs savo žentą Kajafą, 
tarė:

- Ramybė Tau, mano sūnau...
Sis Velykų laukiamas vakaras išsisky

rė nuo daugybės kitų, nes vietoj džiaugs 
mo - nerimas,nerimas stūgavo visuos^ 
kampuose ir Kajafo nenuramino Anno 
žodžiai, nei anūkų daina.
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Kristaus karsto

Velykų vakarienė pas didįjį 
mokytoją Garrialfijėlį

Fariziejas Gamalijelis Velykų vakarie
ti is anksto pasikvietė savo numylėtą 
ūkini Saulių iš Tarso, jo seserį ir jos 

< ą j^c h ožkelį.
Nors vakar dienos įvykiai užgriuvo 
ip akmeninė lava, atėmė džiaugsmin- 
A/f-nčių norą, aptemdė giedrą nuo- 
\ j ’ačiau kvietimų neatšaukė, nes 
.mgumą laikė šventu gyvenimo 

ik.sniu ir pasveikinimą svečių po savo 
.gii lygino su paties Dievo pasveiki
ni i
Sukalbėją šventei skirtą maldą, iš- 
Hisė Gamalijelio vaikaičių giedoji- 

vaikai pažaidą, auklės globoja- 
• nenorom ėjo poilsio, o vyresnieji 
adejo pasikalbėjimą, šokinėdami 

vienos temos prie kitos, nejučio-
■ h palietė vakar dienos skausmingą 

i. ykį nukryžiavimą Jėzaus, kurį 
hjkytojas Gamalijelis labai gerbė, 
tbar apanąstė tik baisią kančią ir mir- 

n Pokalbyje šį kartą nebuvo aktyvus. 
Jgirdo svainio dideli užmetimą Šau
nu tvirtindamas, kad Jėzus iš Galile- 
,os darė vien tik gera, pabrėždamas 
Sauliaus neapykantos jausmą tam, ku
ns ėjo gera darydamas.

Saulius iš pykčio drebėdamas šaukė: 
Piktžodžiavo Dievui.
Nebuvo įrodyta jokio piktžodžia

vimo, ..tvirtino Jechezkelis, - Jo nuo
stabūs darbai, stebuklai kalba už Jį, 
šaukė Saulius.

Piktosios dvasios galia padaryti 
darbai.

Į tai atsakė pasipiktinąs Jechezkelis:
Sauliau, Dievas tau atėmė protą, 

kodėl niršti prieš mirusį, kuris visuomet 
Raibėjo tiesą, gydė ligonius, mokė žmo
nes pažinti Dievą, kodėl degi neapykan
ta prieš Geradarį?

Daugiau jau nekalbės ir nedarys. 
Mirė ir pasibaigė jo kalbos ir darbai...

Dar gyvena, Sauliau, Jo mokiniai.
- Rasim ir jiems sprendimą. Akme

nimis juos užmušim... Aš pirmas pakel
siu akmenį... Jechezkelis atsakė:

''t '■’Ya-*'*’ ■ "r k
■<',••• , ■ ..;

5»”/ f

- Akmuo krinta ant to, kuris ji pa 
kelia...

Taip:
- Knygose parašyta: Akmuo krinta 

ant to, kuris jį pakelia. Gemaljelis, del
nu sudavęs į stalą, paprašė tylos. Visuo
met prieinamas, nuoširdus, neužmetęs 
savo įsitikinimų. Savo kalbose turėdavę 
aukso vidurį. Nelengva buvo pasipriešin
ti jo išminčiai. Pažvelgęs į Saulių tarė 1 
liūdnu balsu:

— Sauliau.
- Klausau tavęs, mokytojau, - atsa

kė dar pykčiu drebėdamas.
— Neapykanta užtemdė mano brangiau

sią mokinį, o jo apakimas nuodija ma
no širdį.

— Sauloau, Sauliau, tu nori akmeni
mis užmušti Jėzaus mokinius, ant krau
jo nori statyti gėrį. Jau kuris laikas ste
biu nekantriai tavo žingsnius ir kartais 
galvoju, kad tu nesi mano mokinys. 
Ar dėlto pamilau tave, Sauliau, kad sė- 
tum pyktį ir rinktum jį? .. Paklausyk, 
paklausyk, Sauliau. Papasakosiu apie 
išmintingesnius, didesnius negu aš. Gir
dėjau iš jų lūpų,, o jie girdėjo iš savo 
prosenelių tokj Viešpaties sprendimą: 

— Viešpats, siųsdamas Mesoąą taip

jam pasakė: ’ įkarta,. Kuri ateis, paruoš 
tau skausmingą dalią — tu jiems būsi 
kaip Avinėlis, vedamas į skerdyklą.
- Ar priimi tokj paskyrimą? Į tai Me
sijas atsakė:

- Tegu būna per mane išganytas vi
sas Izraelis, tegu būna išganyti visi pa
saulyje gyveną žmonės, tegu būna išga
nytos per mane visos tautos ir visi, ku
riuos sutvėrei savo mintyse. Su džiaugs
mu priimu savo dalią, kurią man, Vieš
patie, parengei.

— Girdėjai, Sauliau: "Tu jiems būsi 
kaip avinėlis, vedamas skerdyklon". 
Tuo tarpu aš dar nieko nesakiau apie 
Jėzų iš Galilėjos, tik prakalbu į tavo 
protą, kad gerai apsvarstytum tai, ką 
žadi daryti Jo mokiniams.

- Klausyk, Sauliau, Jei tos visos 
kalbos ir darbai ne iš Viešpaties, išsis
klaidys, kaip smiltys išsisklaido, vėjui 
papūtus, bet jei iš Dievo, tu nepajėgsi 
nugalėtbnei jo darbų, nei mokslo, at-. 
rodysi - kovojąs prieš Patį Dievą, o 
tada - vargas tau, Sauliau. Sakau - 
nustok veikęs, ką esi sugalvojęs.

1 aip kalbėjo būsimam apaštalui 
Pauliui, dievobaimingas mokytojas
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Šių metų sausio 31 d. Sanpaule, lie
tuvių bažnyčioje V. Žolinoje, buvo pa
šventintas ir intronizuotas Palaiminto
jo JURGIO MATULAIČIO paveikslas/-

Kalbėdamas žmonėms pastebėjau, 
kad reikia artimiau pažinti musų Palai
mintąjį, kandidatą į Šventuosius, ir su 
juo supažindinti ir kitus. Tam reikia ir ■ 
medžiagos.

Paprašiau. Ir iš Kuritibos Marijonų 
(lenkų) gavau, portugalis'kai, lankstinu
ką su trumpu pristatymu ir maldele bei 
26 psl. brošiūrėle. Vietiniams to gal ir 
pakaks.

O lietuviams? Reikia,plačiau susi
pažinti su musų Palaimintuoju ypač 
lietuviškai. Si musų pareiga. Tad sura
dęs sės. Onos Mikalaitės knygelę PA
LAIMINTASIS JURGIS MATULAI
TIS - Jo gyvenimas ir darbai, iš Putna- 
mo Seselių gavau leidimą perspausdin
ti - ir paskleisti.

Mūsiškiams čia, Brazilijoj, užtektų 
kokių 200-300 egzempliorių; o 
spausdinti kad ir kokius 500 — neužsi
moka, nusimanančių apskaičiavimu, 
nei spausdinamąją teršti.

Tad ir kilo sumanymas:

MUSŲ LIETUVA NR. 8 (2241) 1993.IV.15

Už mėnesio vykstu i Lietuvą. Leng
viau ir geriau perspausdinti brošiūrėlę 
tenai; ir, užuot 500, atspausdinti nors 
50.000. Atitinkamą kiekį pasiųsim į 
Braziliją, Argentiną, Urugvajų, Kolum
biją, Venezuelą, o kitus paskleisime 
ypač jaunimo tarpe: per mokyklas, or
ganizacijas (pav. ateitininkai, skautai...). 
Dovanai, ar beveik....

O kas padengs išlaidas?
Tebūnie INICIATYVA Brazilijos: 

BLB-nė, BLSąjunga, BLJSąjunga, šv. 
Juozapo B-nė, Maldos apaštalavimas...u 

su kitų PARAMA: Argentina- Urug
vajus- Roma—Marijonai—-Jėzuitai, 
Pranciškonai-Saleziečiai-Seselės...

Koordinatorius: kun. Pr, Gavėnas 
Adresas:

iki Velykų: R Juventus 28 -03124 
SÂO PAULO, SP. - -Brasil

po Velykų: Savanorių 14 -4580 
ALYTUS — Lietuva

Čia šiek tiek išgarsinom šv. Kazimie
rą (SÃO CASIMIRO) ir arkiv. Teofilių 
Matulionį (BISPO, PRISIONEIRO E 
MÁRTIR). Pagarsinkim ir Pal. JURGĮ 
MATULAITĮ - čia ir Lietuvoj.

Dar ruošiama ir laukia savo eilės stu
dija LIETUVA, MARIJOS ŽEME: por
tugališkai, bet ir itališkai bei lietuviškai.

Kun. Pr. Gavėna^

EXCURSÃO
VILNIUS 93
R E U N I A O dos futuros viajantes 

sera no dia 24 de Abril de 1993, as 
10:00 hs. na sede da LUFTHANSA, 
Av. São Luis, 71. 

A

CONEXÃO MAIS RAPIDA PARA LFTUANIA- em 14 horas de vóo com o JUMBO 747-400 da LUFTHANSA

VERAONA
UTUANIA H

i 
i
a

S a i d a -

2 semanas na

dia 20 de junho

Lituânia com tudo psgo : excursões, hotéis e todas as refeições, 

português e lituano.Guias falando

Preços especiais para casais e famílias com crianças.

Após esta excursão, opção para permanecer por mais tempo na Lituânia ou outros países da Europa. 

Organizamos também excursões complementares.

PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS! FAÇA SUA RESERVA JÁ . TEMOS POUCOS LUGARES.

N. B. REITERAMOS ESSE CONVITE, EM ESPECIAL, A TODOS OS BRASILEIROS QUE JÁ 
CONHECEM TUDO, MENOS A LITUÂNIA. VALE A PENA. FAÇAM SUAS RESERVAS.

4

RESERVAS, FOLHETOS E MAIS INFORMAÇÕES, favor solicitar na C E T E M A R com 

Dr. U. VIGNOLA ou ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS Telefones: 258-5955, 255-0474, 
241-2831. Endereço: Rua Nestor Pestana, 125, 9o and., sala 91 - CEP 01303- 010 SÃO PAULO 
ou na LUFTHANSA - Av. São Luiz, 59. Tel. 256-9833

IftUPORTAMTE:
A reunião dos futuros viajantes serâ no 
dia 24 de abril de 1993, as 10:00 hs. na 
sede da LUFTHANSA, av. S. Luis, 71.

SI1

Lufthansa I
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•w "DĖKUI DIEVUI - LIETUVA 
PRISIKĖLĖ"

M aringą 31 de março de 1993

Prezado Padre Francisco Gavėnas 
Santa e Feliz Páscoa.

Agradeço e retribuo os votos de San
ta Páscoa. Que o Cristo Ressuscitado 
"amanheça" em nossos corações, em 
nossa vida!

..,w

v.

AtA
Ą LAŠINSKIENĘ MASIENE 

pirmųjų mirties metinių proga bus atlaikytos 
balandžio 25 dieną 11 vai. V. Zelinos bažnyčio
je.

Šeima kviečia visus dalyvauti.

ROMOJE MIRĖ KUNIGAS
VINCENTAS PUPINIS

Eidamas 73 metus, kovo 27-ąją Ro
moje mirė jėzuitas kunigas Vincentas 
Pupinis, gimęs (1920 liepos 18) — 
Gataučių kaime, Linkuvos parapijoje, 
kurią velionis labai dažnai prisiminda- 
vo, ką nors apie ją įdomaus suradęs, vis 
pagarsindavo.

Jėzuitas kunigas Vincentas Pupinis 
atvyko į Romą 1945 metais rugpjūčio 
mėnesį, vos tik po antrojo Pasaulinio 
karo pabaigos. Karo sūkuriuose susipa-
žinęs su jaunais rusais, atvežtais dar
bams į Vokietiją ir matydamas, kad jie 
Kristaus mokslo visai nepažįsta, nors 
ir nepriešingi religijai, pajuto norą reng
tis apaštalavimui Rusijoje. Dėl to karui 
pasibaigus ir vyresniesiems leidus, pri- . 
sidėjo prie būrelio jaunų jėzuitų, besi
rengiančių darbui su rusais. Išmokęs 
Rytų Bažnyčios apeigas ir liturginę sla
vų kalbą, 1947 metų liepos 1-ąją dieną 
buvo įšventintas kunigu. Dirbo popieži
nėje Rusų kolegijoje, paskui rūpinosi 
į vargą patekusių rusų šelpimu.

1953 - 1958 metais tėvas Pupinis 
buvo rusų ir lietuvių "pabėgėlių kuni
gas" Austrijoje: gyveno Salcburge ir 
Vienoje, bet dažnai lankė ir kitas vie
toves, kur buvo įrengtos stovyklos.

cimai dentista 
DANT U GYDYTOJA 

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49 V. ZELINA

HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS)

• CRIANÇAS E ADULTOS J

Grįžęs į Romą, keleris metus rūpino
si Rusų kolegijos namų reikalais, o 
1954 metais buvo pasiųstas į Braziliją, 
kur Rytų apeigų jėzuitai buvo įrengę 
bažnyčią ir nedidelį bendrabuti rusų 
berniukams, o seserys uršuIietės - mer
gaitėms. Viena iš kunigo Pupinio parei
gų buvo lankyti šeimas ir rūpintis vai
kais.. Su kitu kunigu austru leido mėne
sinį biuletenį rusų kalba. Kunigas Pupi
nis 15 metų redagavo šį biuletenį, kurio 
buvo išleista daugiau nei 200 numerių.
Jis asmeniškai pažino kelis tūkstančius 
rusų. Kartais patalkininkaudavo lietu
vių parapijoms.

1980 metais vienuoljos vyresnieji pa
šaukė ji i Romą vadovauti Vatikano radi
jo rusų skyriui, o nuo 1988 metų - lie
tuvių redakcijai. Daugel metų kun. Vin
centas Pupinis nesiliovė rašęs įvairių reli
ginių straipsnių, surinkęs gausią me
džiagą apie Rusijos stačiatikių bažny
čias, sudaręs nemažą jų kartoteką ir 
tuo pačiu rūpestingai ėjo Rusų kolegi
jos ekonomo pareigas.

Pamaldos už kunigo Vincento Pupi
nio vėlę Rytų apeigomis Rusų kolegi
joje buvo pravestos kovo 30-ąją diena 
Iš "Russicum" velionio palaikai paly
dėti į Verano kapines, kur jau ilsisi ne
maža Romoje gyvenusių ir dirbusių

Tėvai, kurie nemoko savo vaiku 
lietuviu kalbos, bėga nuo savo 
tautos

Quero com o Sr e toda a Lituânia 
agradecer ao Bom Deus esta "ressurrei
ção" de sua Pátria, depois de tantos 
sofrimentos. Deus tem a sua hora...

Unidos no Coração de Cristo Sacer
dote, busquemos n'Ele a nossa feticida 
de.

Com afetuosa bênção

Dom Jaime Luiz Coelho 
Arcebispo Metropolitano de Maringá

Curitiba (PR), 02 de abri! de 1993

... Feiicito-o jubilosamente com a 
independência da Lituânia. Deus escu
tou tantas preces e sobretudo o sacrifi
ei o de tantos Htua nos, verdadeiramen
te mártires da fé.

Nessa Páscoa, manifesto-lhe e a to
dos os H tu a nos os melhores votos pas
cais em Cristo Ressuscitado...

Que a visita do Santo Padre à Lituâ
nia em setembro leve muito conforto 
espiritual e crescimento na fé ao povo 
tão sofrido da Lituânia e agora liberto 
das garras ateias do comunismo...

Dom Pedro Fedalto

Arcebispo de Curitiba

Informática Ltda.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
CURSOS: MS-DOS E LOTUS

PAULO R. JURGILAS
FONE: 293-6081

RUA SERRA DE BRAGANÇA. 544
TATUAPÊ — CEP 03310-000

S. PAULO . SP
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mentacines medžiagos/Kiek knygų

gP A R A M A
išleisti brošiūrai PA L. JURGIS 
MATULAITIS
— Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

. į................ Cr. 1.000.000,00
(taigi apie USA 40,00)

— Sės. Igne — Putnam (JAV)
USA 200,00 tai . .Cr.5.000.000,00

Palikdamas Braziliją ir vykdamas j jau, dėkui 
Dievui, nepriklausomą Lietuvą, linkiu - ir mel
džiu - visiems savo tautiečiams tikrai ŠVENTI) 
VELYKI)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
Asmeninėj lietuvių šv. Kazimiero 

parapijoj vyksta įvairūs - ir esminiai 
- pasikeitimai:
<. 1. Kovo 16 įvyko Sv. Kazimiero 
B-nés "Comunidade de São Casimiro" 
visuotinas susirinkimas (Assembléia Ge 
ral Ordinaria) tikslu išrinkti naują val
dybą ir aptarti "Petro Perkumo" na
mo paskirtį.

Naujos valdybos pirmininku išrink
tas kun. Petras Rukšys.

C vi J l 1 v> •• .’1Y ’» ■ ’ ' » ( .. j ■■ • t ■ *• i , ’ i

Be ilgų svarstymų, nutarta Rua Ta- 
bajaras 556 esantį "Petro Perkumo"

ONA VERA T A T A R 0 N I E N É
mylimo vyro a.a. JONO TATARÚNO ketverių mirties metinių 

proga (kovo 6 d.)
Širdingai dėkojame poniai Verai už paramą spaudai ir kartu 

liūdime bei pasigendame didelio mūsų kolonijos veikėjo.

Redakcija ir administracija

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

vardo namą parduoti ir, sulig statuto 
(art.37) nurodymo, gautą pelną skirti 
"para uma outra obra assistencial e ca- 
ritativa", kas, ypač saleziečiams, reiš
kia: jaunimo auklėjimui.,O toks darbas" 
itin reikalingas atsikuriančioj Lietuvoj. 
Vilniuj jau statoma Don Bosko bažnyčia: 
prie jos kartu — jei ne pirmiau — turi 1 
išaugti "Jaunimo Namai". Tam reikia 
ir pinigo.

2. Kovo 31 parapijoj atliko savo 
"paskutini" vizitą vietos saleziečių pro
vincijolas (kurį saleziečiai inspektorium 
vadina). Atvyko Oficialiai užbaigti lietu
vių saleziečių bendruomenės veikimą. 
Ir paskirstyti personalą.

— Asmeninė lietuvių parapija, kaip 
to.via, jau visiškai neteko prasmės - 
ir ji savaime užsibaigė (tik reikalingas
oficialus užbaigimo aktas).

- Personalo paskirstymas: kun. Pr. 
Gavėnas vyksta Lietuvon; kun. P. Ur- 
baitis nesijaučia pajėgus Lietuvon vyk
ti — vietinis saleziečių institutas Pinda- 
monhangaba mielai jį priima. Ten sale
ziečių aspirandatas (grupė moksleivių), 
vieša bažnyčia, oratorija, amatų mo
kykla, taigi daug "svieto". Kun Petras 
Rukšys (kun. Šeškevičiui ypatingai 
prašant), vieneriems metams dar pasi
liks, stengdamasis pavaduoti Zelinos 
kleboną, išvykstantį metams Lietuvon.

Prieš akis stojasi kelios svarbios pro
blemos:

- Tėvams Jėzuitams: buvusios para
pijas būstinė- namas yra lietuvių jėzui
tų nuosavybė. Kokia jos paskirtis?
U — Jėzuitams ir Saleziečiams kartu: 
kiek’ daug archyvinės-istorinės-doku- 

įvairios spaudos? Kur, kaip, kada su ta 
medžiaga dėtis?

— Saleziečiams ir lietuvių visuome
nei (per atsakingas institucijas): lietuviš
ko laikraščio tęstinumas ir pati spaus
tuvė, esanti dar tos pačios būstinės 
skiepe. Skubiai aptartinas redakcijos, 
administracijos, spaustuvės reikalss;

- dvasiškiams ir visai visuomenei: 
nepaskutinis savo svarba ir V. Zelinos 
lietuviškos parapijos išlikimas bei josios 
aprūpinimas.

Reikia pasitikėti Dievu, bet ir patiems 
rūpintis. Kun. pranas Gavėnas

UŽSIMOKĖJO UŽ ML 
Juozas VAIKŠNORAS Cr.200.000, 
Marė JOVAIŠAS Cr.200.000, 
Veronika PAKALNIŠKIS Cr.150.000,

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE
Balandžio 2-tros dienos vakarą šv. 

Kazimiero p-jos salėje susirinkę nubal
suotieji BLB-nės nariai sudarė naują 
"valdžią".

VALDYBA:
pirmininkė: Anna Vera Tatarūnienė 
vicepirmininkas: Juozas Vaikšnoras
1- as sekretorius: Adilsonas Puodžiūnas
2- as sekretorius: Lucia Jodelis Butri-

mavičius
1- as iždininkas: Petras Bareišis
2- as iždininkas: Hendrikas Guzikauskas

TARYBA:
pirmininkas: Jonas Silickas

Jonas SILICKAS Cr.300.000,
Petronėlė MlLDAŽIS Cr.200.000,
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vicepirmininkas: Vytautas Tumas 
sekretorius: Silvia Tbbelis
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