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JUBILIEJINIAI 1983 METAI

Popiežius Jonas Paulius II šiuos 1983 metus paskelbė 
jubiliejiniais metais, kurie formaliai bus pradėti šių metu 
kovo mėnesio 25 dieną. Proga, 1950 metŲ nuo Kristaus 
mirties-žmonijos atpirkimo. Paskutinį kartą tokie Kristaus 
mirtį primeną jubiliejiniai metai paskelbti Pop. Pijaus XI 
buvo 1933 metai, minint 1900 metų nuo Kristaus mirties. 
Nors nėra oficialių rašytų dokumentų-metrikų, kada tiks
liai Kristus gimė ir kada mirė, bet nuo Krikščionybės pir
mųjų šimtmečių priimta tradicija visas krikščionių pasaulis 
yra priėmęs tuos pačius metus, t.y. kad šie metai yra 
1983 metai nuo Kristaus gimimo ir 1950 metų nuo jo 
mirties. Kristaus gimimą ir m: tj iškilmingai minime kasmet 
tačiau savo gyvenime patys žmonės mato, kad nors kaika- 
da reikia rimčiau ir giliau pagalvoti, kaip mes naudojamės 
Kristaus mirtimi ir atpirkimu.

Katalikų Bažnyčios skelbiami jubiliejiniai metai niekad 
nesiriboja kokio nors įvykio tik paminėjimu, bet tokia pro
ga krikščionys yra raginami giliau susitelkti, rimčiau patik
rinti kiekvienas savo ir visuomenės gyvenimą.

Žmonijos šiandieninė dvasia, nuotaikos, tautų vidaus ir 
tarptautiniai santykiai pagrįstai kelia baimę, ne dėl kokių 
nors pavojų gręsiančiu iš kur nors kitur, o iš žmonių šios 
dienos dvasinės nuotaikos ir gyvenimo. Pop. Jonas Paulius 
II ir ragina pirmoje eilėje katalikus kiekvieną asmeniniai su
sitelkti, save patikrinti, dvasiniai pakilti ir visiems kartu pa
sistengti, kad paveikus visos žmonijos protus, valias ir gyve
nimą. Jeigu žemiškos problemos bfitų ir geresnės, negu 
šiandien yra, tai visada reikia atsiminti, kad žemiškas gyve
nimas nėra viskas, kad tai tik neilgas laikas pasiruošti am
žinybei. Pop. Jonas Paulius II ragina kiekvieną ir visus ne 
tik giliau susimąstyti, bet j atgailą ir maldą. Atgaila reikia 
suprasti ne tik ir ne tiek asmeninius apsimarinimus, kiek 
ypatingas pastangas deramai tvarkyti kiekvienam savo asme
ninį ir visuomenės gyvenimą, gerus darbus kitų žmonių sie
loms ir kūnams.

Kiekvienam reikia pradėti nuo savęs. Pirmas žingsnis - 
nuoširdžiai pasiruošti ir priimti Atgailos arba Susitaikinimo 
sakramentą, ir Komunjją, kad esant Dievo malonėje malda, 
ir gerais darbais atsinaujinus kaip dera krikščioniui. Metų 
bėgyje bus dienos ir vietos, kur tikintieji betkur priėmę At
gailos ir Komunijos sakramentus, rinksis bendrai maldai, 
kad įgijus šiems metams skirtus jubiliejinius atlaidus. Kiek
vienas vyskupas savo diecezijoje paskirs vietas ir dieaas to
kiai bendrai maldai. Jubiliejinius atlaidus bus galima įgyti 
ne vieną kartą per ištisus metus, bet tiek kartų, kiek kuris 
dalyvaus tokiose bendrose maldose.

Jubiliejinius atlaidus bus galima įgyti ir pavieniui. Kuris 
po kovo mėnesio 25 dienos lankytųsi Romoje, ten reiktų 
atlankyti vieną iš penkių bazilikų: Šv. Marijos, šv. Petro, 
šv. Povilo, šv. Jono ar šv. Kryžiaus baziliką, tą dieną ar ir 
kiek anksčiau priėmus Atgailos ir Komunijos sakramentus 
ir lankomoje bazilikoje pasimelsti sukalbant Tikėjimo Išpa
žinimo, Viešpaties maldą ir pasimelsti Šventojo Tėvo inten
cija, Kiekvienoje diecezijoje vyskupas paskirs vietas, kuriose 
tomis pat sąlygomis galės pelnyti atlaidus pavieniai asme
nys, Jubiliejinius arba pilnuosius atlaidus bus galima įgyti 
tik vieną kartą dienoje, juos paaukojant už savo pasirinktą 
vieną ar kelis mirusius. Kas tą pat dieną Romoje lankytų

Coleção particular de:
ANTANAS AUGUSTAITIS

DE 1 a 28 de FEVEREIRO de 1983
Nas vitrines de Biblioteca

MÁRIO DE ANDRADE
fíua da Consolação, 94 ■ SSo Paulo

Propagandinis lapelis# paruoštas publicisto Alfonso Kublicko, ku
ris buvo dalinamas per filatelisto Antano Augustaicio paruoštos Ne
priklausomos Lietuvos pašto ženklų parodos S. Paulo miesto biblio
tekoj Mario de Andrade. Lapelyje yra Lietuvos pašto ženklų prista
tymas ir trumpas Lietuvos istorijos ir dabartinės situacijos pristaty
mas. A. Augustaitis jau buvo surengęs pašto ženklų parodą S. Paulo 
centriniame pašte ir Brazilijos sostinėje. Aprašymas paskutiniame 
puslapyje.

ne vieną, o kelias iš minėtų bazilikų, ar kitur vyskupo pa
skirtą vietą kelis kartus tą pat dieną, įgytų atlaidų, tiek, 
kiek Dievas įvertins jo intenciją ir maldą. Tokius atlaidus 
galima skirti ir už save ir už mirusius.

Asmenys, kurių sveikata, amžius ar kitokios aplinkybės 
neleistų dalyvauti bendrose pamaldose ar net pavieniam at
lankyti skirtas vietas, gali pelnyti jubiliejinius atlaidus mels
damiesi privačiai .tomis dienomis, kurios jo diecezijoje ar 
parapijoje butų skirtos viešoms tų metų pamaldoms.

Reikia tikėtis ir linkėti, kad šie metai katalikams ir visai 
žmonijai suteiks dieviškos šviesos ir dvasinio susipratimo. 
O mums lietuviams jie bus kartu dvasinio pasiruošimo me
tai sekančiais 1984 metais švęsti šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį.

Vysk. Vincentas Brizgys
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Tarptautinio Krikščioniu Solidaru
mo organizacija platinama Mordovijos 
lageriuose kalinamo jėzuito Anastazo 
Janulio biografiją. Štai vertimas iš vo
kiečiu kalbos.

Ansatazas Janulis gimė 1917 m. 
Šiaulių srities ūkininko šeimoje. Būda
mas 14-kos metu, įstojo i jėzuitu vie
nuolyną ir išmoko groti vargonais, [vai
riose vietovėse buvo vargonininku. 
1949 m. Janulis buvo nuteistas dešim
čiai metu, tačiau po Stalino mirties bu
vo pirma laiko paleistas at kai ėjęs šeše
rius metus.

Sugrįžęs iš lagerio gyveno Lietuvoje. 
Po to su vienu kunigu išvyko j Kirgiziją 
padėti ten gyvenantiems vokiečiams ka
talikams. Vėliau sugrįžo vėl j Lietuvą ir 
vargonininkavo.

1980 m. sausio 29 d. vakarą Janulis 
buvo suimtas Kaune. Kitą dieną saugu
miečiai įsilaužė j jo butą, aštuonias va
landas krėtė ir konfiskavo du maišus do
kumentu- Janulis buvo teisiamas 1980 
m. lapkričio 24 d. už "LKB Kronikos" 
dauginimą bei platinimą, iš dalies ir už 
religinę pogrindžio literatūrą, kuri laiko
ma šmeižikiška.

Janulis teisme nurodė, kad sovietinė 
konstitucija laiduoja kalbos bei spau
dos laisvę ir neprisipažino kaltu. Vistiek 
jis buvo nuteistas trejiem su puse metu 
griežto režimo lagerio.
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v.PETKUS
aš prisimenu Kristaus žodžius: "Būkite 
neklastingi kaip balandžiai, bet gudrūs.. 
Pamatęs paprastutį pilką žvirblelį ant 
stogo, tarsi išgirstu: Jūs vertesni už dau
gelį žvirbliu ir nė vienas jų nenukrinta ‘ 
nuo stogo be dangiškojo Tėvo žinios".

Prie šių žodžiu pridėta A. Janulio 
nuotrauka, jo adresas Mordovijos lage
ryje ir toks Tarptautinio Krikščioniu 
Solidarumo organizacijos raginimas: 
"Praneškite Anastazui Januliui, kad 
apie jį žino tikintieji visame pasaulyje".

Tarptautinio Krikščioniu Solidaru
mo organizacija rūpinasi ir Permės lage
riuose kalinamo Viktoro Petkaus liki-

Petkus gretinamas su kitu žymiu Lietu
vos laisvės kovotoju — Baliu Gajausku. 
Teigiama, kad jų gyvenimo keliai pana
šūs. Petkus yra gimęs 1929 m. taip pat 
mažažemio valstiečio šeimoje. Anksti 
prisidėjo prie kataliku jaunimo sąjūdžio. 
1947 m. buvo nuteistas 10 metu lage
rio. Pirma laiko paleistas, studijavo Vil
niaus universitete. Už literatūrinio rate
lio įsteigimą ir vadinamos "antitarybi
nės" literatūros laikymą buvo antrą kar
tą nuteistas 8 metams.

Bausmę atlikęs, Petkus negalėjo gau
ti darbo. Padedamas kunigu, jis dirbo 
zakristijonu, slaugu, statybos darbinin
ku. Salia to, atsidėjęs domėjosi Lietu
vos istorija ir literatūra. Pas jį dažnai su
sirinkdavo jaunuoliai pasikalbėti tikėji
mo klausimais.

1976 m. lapkričio 25 d. drauge su ki
tais keturiais asmenimis Petkus įsteigė 
Lietuvos Helsinkio grupę žmogaus tei- 
sems ginti. 1977 m. rugpjūčio mėnesį 
buvo suimtas. Petkaus byla buvo nagri- 
nėjama 1978 m. liepos mėnesį. Kitas 
Lietuvos Helsinkio grupės narys steigė
jas (tai buvo velionis kun. K Garuckas) 
teisme pareiškė, kad ir jis galėtu būti 
toje pačioje byloje drauge su Petkumi 
kaltinamas. Jaunuoliai kurie bendravo 
su Petkumi, taip pat nesidavė jokiais 
grasinimais paveikiami prieš jį liudyti 
ir kai kurie dėl to nukentėjo. Galop ka
gėbistai nugirdė jauną kareivėlį ir pa
naudojo jį prieš Petkų. Vėliau išsiblai- 
vęs kareivėlis papasakojo, ką agentai su 
juo padarė. Tačiau Petkus jau buvo nu
teistas, pasak kaltinamojo akto, kaip 
"pavojingas recidyvistas" — 3 metam 
kalėjimo, 7 griežto režimo lagerio ir 5 
nutrėmimo.

Šiuo metu Petkus atlieka lagerio 
bausmę Permės srityje panašiomis sun
kiomis sąlygomis, kaip ir Balys Gajaus
kas. Dėl nepakankamo maitinimo ir vi
taminu stokos nusilpo jo regėjimas.

Taip rašo vokiečiu kalba platinamas 
Tarptautinio Krikščioniu Solidarumo 
biuletenis, kuriame įdėta Viktoro Pet
kaus nuotrauka, Permės lagerio adresas 
ir toks raginimas: "Parašykite jam, kad 
žinotų, jog mes jo nepamiršome." Gau
tomis žiniomis iš Lietuvos, V. Petkaus 
sveikata yra pavojuje. Lagerio adminis
tracija ilgą laiką neleido jo gydyti ir tik 
neseniai jam padaryta vėžio operacija.

Lmb.
Viename laiške iš Mordovijos lagerio 

Janulis rašė: "| mūsų kiemą atskrenda 
nemažai balandžiu. Žvelgdamas j juos, 

mu. Šios organizacijos Šveicarijos komi
tetas naujausiame savo biuletenyje pa
skelbė jo biografiją, kurioje Viktoras
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
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DIENOS BENDRUOMENĖS JAUNIMO SPORTO LIETUVIU DAINŲ

SEIMAS KONGRESAS ŽAIDYNĖS ŠVENTĖ

II PASAULIO LIETUVIU DIENOS
Kardinolas J. Bernardin, Čikagos ar

kivyskupas, ll-ju Pasaulio Lietuviu Die
nu metu, liepos 3 d., 10:00 v.r. Quig
ley South seminarijoj, 7740 South 
Western Ave. atlaikys šv. mišias ir pa
sakys pamokslą.

II Pasaulio Lietuviu Dienu meno 
komisiją sudaro Vincas Lukas pirmi
ninkas, Daina Čepulytė, Donatas Kava
liūnas, Algis Trinkūnas ir Vladas Vijei- 
kis.

Il-se Pasaulio Lietuviu Sporto Žai
dynėse, kurios bus birželio 26-liepos 
2 dienomis Čikagoje, II PLDienu me
tu bus vykdomos sporto šakos: futbo
las, golfas, krepšinis, lauko tenisas, 
lengvoji atletika, plaukimas, reketbo- 
.as (racquetball), stalo tenisas, šachma
tai, šaudymas, tinklinis. Slidinėjimo 
varžybos bus vasario 5-6 d.d. Holiday 
Valley Ski Resort, Ellicottville, N.Y., 
ledo rutulio — gegužės mėnesį Toron
te, Kanadoje.

V PLJ Kongreso stovyklos akademi
nės programos rengimo komisiją suda
ro šie asmenys: pirm. Birutė Bublienė 
(Detroitas), Antanas Saulaitis, S.J. 
(Čikaga), Seselė Igne Marijošiūtė (Put
nam) ir Viktorija Lenkauskaitė (Kle- 
velandas). Stovyklos techninės ruošos 
pirmininkė yra Rusnė Kasputiené. V 
PLJ Kongreso stovykla bus liepos 4- 
10 d.d. Oberlin College, netoli Kleve- 
lando.

Rinktinė PLJSąjungos jaunu daili
ninku meno paroda bus II Pasaulio 
Lietuviu Dienu metu Illinois universi
teto Čikagoje architektūros fakulteto 
meno galerijoje. Lietuviu kilmės jauni
mas iki 33 m. amžiaus kviečiamas sa
vo darbu skaidres ar nuotraukas įteik
ti komisijos pirmininkei Birutei Šon- 
taitei, PLD raštinė, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL. 60636, USA iki 
kovo 1 d. Skaidres ir nuotraukas rei
kia pažymėti vardu ir pavarde, pavadi
nimu, technika ir dydžiu. Skaidrės ir 
nuotraukos bus grąžinamos tik kartu 
atsiuntus sau adresuotą ir užmokėtą 
voką.

Bernardas Brazdžionis, Kazys Bra- 
dūnas, Algirdas Landsbergis ir Birutė 
Pūkelevičiūtė skaitys savo kūrybą Li
teratūros vakare, kuris bus Čikagoje, 
birželio mėn. 25 d, ll-ju PLD metu.

Il-ju Pasaulio Lietuviu Dienu šventei 
lėšų sukėlimo bankete, kurį Čikagoje 
suorganizavo JAV LB Vidurio Vakaru 
Apygarda, didesnę svečiu dalį sudarė 
vidurinioji ir jaunesnioji karta. Banke
tas buvo nuotaikingas ir jaukus, jo pasi
sekimu rūpinosi specialiai sudarytas, 
plačios apimties komitetas.

Jaunųjų Lietuviu Menininku paroda 
bus V. Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kon
greso metu 1983 m., birželio 21 — lie
pos 8 dienomis University of Illinois 
at Chicago, School of Architecture 
and Urban Design patalpose.

Vytautas Grybauskas surinko infor
macinę medžiagą apie ŠALFASS-gą ir 
ll-sias Pasaulio Lietuviu Sporto Žaidy
nes bendrajam ll-ju Pasaulio Lietuviu 
Dienu leidiniui.

V Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kon
gresas bus atidarytas University of Illi
nois at Chicago 1983 m. liepos 1 d., ll- 
ju Pasaulio Lietuviu Dienu metu. PLJK 
stovykla vyks liepos 4-10 dienomis 
Oberlin College, Oberlin miestelyje, ne
toli Clevelando. Studijų dienos bus lie
pos 11-20 dienomis Trent Universitete, 
Peterborough, netoli Toronto.

Lietuviu Dailininku Paroda bus 
1983 m. birželio 25 — liepos 5 dieno
mis Čiurlionio Galerijoje, Čikagoje, II- 
ju Pasaulio Lietuviu Dienu metu. Paro
dos rengimo komitetą sudaro Čiurlio
nio Galerijos globos komiteto nariai: 
Vanda Aleknienė, pirmininkė, Marytė 
Gaižutienė, Rimas Griškelis, Donatas 
Kavaliūnas, Vincas Lukas, Magdalena 
Stankūnienė ir Algis Trinkūnas.

Lietuviu Dailininku Parodoje, kuri 
bus ll-ju Pasaulio Lietuviu Dienu metu 
Čiurlionio Galerijoje, Čikagoje, daly
vaus 32 dailininkai su 59 darbais. Paro
da bus pasaulinio masto, nes dalyvaus 
dailininkai iš Kanados, Prancūzijos, 
Suomijos, Urugvajaus, Izraelio, Austra
lijos ir JAV.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!
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Antanas Butkus
LIETUVIŲ SPAUDU BRAZILIJOJ

"Garso

"Pietų Amerikos 
— Lietuvių literatų 
viešai nebuvo skelbiama. Ji nesudarė 
organizuoto juridinio vieneto, pana
šiai kaip pas mus, San Paulyje, ret
karčiais kronikoj pasirodantis, "skra 
jojantis" literatūros būrelis. Tai buvo 
palaidas mišinys, kurio sąstatininkai 
laisvai blaškėsi tai j vieną, tai j kitą 
pusę, be jokios atsakomybės ir parei
gų. Tik vienas J. Ruškys išėjo viešu
mon, pasiimdamas redaguoti laikraštį, 
kuriam talkininkavo A. Majus. Ta
čiau, visi žinojo, kad už "lietuvių li
teratų" grupės nugaros, sėdėjo "Al
fos" agentai. Nors sąjunga "Aušra” 
dar švytėjo, bet "literatams" su ja ei
ti, buvo ne pakeliui. Išeidamas viešu
mon, "Pietų Amerikos Lietuvis”, sa
vo pirmajame žody, šitaip užsireko
mendavo lietuviškai visuomenei:

"Šiuo numeriu pradedant, išeina j 
platųjį lietuvišką pasaulį, naujas lietu
vių išeivių laikraštis "Pietų Amerikos 
Lietuvis". Išeina jis dėl to, kad nelik
tų tuščia skaudi spraga sustojus "Bra
zilijos Lietuviui", kuris pastaruoju lai
ku jau buvo žymiai pasistūmėjęs pir
myn ir stovėjo greta didesnių lietuviš
kų laikraščių. "Brazilijos Lietuvį" 
pradėjo leisti K. Učkss, o paskui per
ėmė Brazilijos lietuvių jaunytė sąjun
ga "Aušra". Kaip kiekvienas jaunas 
laikraštis, taip ir "Brazilijos Lietuvis", 
pradžioje reikalinga buvo didelių iš
laidų... kurios gulė sunkia našta jau
nutės "Aušros" iždui,... o greito skai
tytojų padidėjimo ir toliau palikdavo 
tik viltimi, o organizacijai atiduoti 
absoliučiai visas pajamas tik laikraš
čiui, yra negalimu dalyku, teko laik
raščio leidimas nutraukti ir jeigu po 
keletos metų "Aušra" žymiai pratur
tės ir ras būtinu reikalu turėti savo 
laikraštį, galės vęl "Brazilijos Lietuvį" 
atgaivinti. Tai tokios yra "Brazilijos 
Lietuvio" sustojimo priežastys..."

(tęsinys iš praeito nr.)

ris “Aušra". Vieni jos nariai nuėjo j - 
Susivienijimą Lietuvių Brazilijoje, o ki
ti ėjo paremti "literatų" grupę, arba 
visiškai, nusivylę, pasitraukė iš visuo
meninio darbo.

Lietuvio” leidėjų 
grupės — sudėtis

,? -t K

"CLUB LITHUANIA" Lietuvių kolonijos "elitas" Pietų Amerikos Lietuvio laikais: Stovi: ii 
kairės į dešiną J. Januškis, 1 Laskauskas, C. Medzianovski, J. Žakevičius, A Vosylius, A 
Majus ir kiti kliubo ramsčiai. Sėdi iš kairės I

Kaip matome, ‘"Pietų Amerikos 
Lietuvio" leidėjai "literatų grupė” - 
kalba "Aušros" sąjungos lūpomis ir, 
ligi širdies skausmo, "apggilestauja", 
kad negali tęsti "Brazilijos Lietuvio" 
leidimą, o tuo pačiu, "literatai" ryž
tasi tą pat j darbą j priekį varyti, ne
paisydami iš kur tos lėšos imsis. Iš 
"literatų" žodžių, išėjo raizginys, visiš
kai be jokio apmąstymo. Tie patys 
asmenys tvarkydami "Brazilijos Lietu
vį", jį numarino, skųsdamiesi neturį 
lėšų jį leisti. Ir štai, vieton sustipri
nus seną, jau kolonijoje jleidusj šak
nis, naują laikraštį, išleidžia... "Litera
tų" tikslas buvo aiškus, — užgniaužti 
"Brazilijos Lietuvį", kuris laikėsi pro
gresyvios linijos, o Lietuvos sistemos 
atžvilgiu, stovėjo opozicijoj, suklupdy
ti "Aušrą", kad jos vieton sukurti, pa
ruošus kelią, naujam vienetui, "litera
tų grupės" kliubui — "Club Lithua- 
nea .

Prasidėjus "Aušros" sąjungos griovi
mo darbui, iš to laimėtoju išėjo Susi
vienijimo Lietuvių Brazilijoj, kuris 
anksčiau sukurtą organizaciją, atgaivi
no ir savo pusėn patraukė aktyvesnį 
"Aušros" elementą. Taip tai subirėjo 
seniausias lietuvių organizuotas sambū-

Valiukas, ir dešinėje V. Kiršteinas.

Baigdamas savo žodįij skaitytojus, 
"Pietų Amerikos Lietuvis" pabrėžia: 
"... "Pietų Amerikos Lietuvis" nebus 
draugu jokiai politiniai partijai ar 
grupei. Jis gins teisybę, teisėtumą... 
ypatingai kreips dėmesio ir pašvęs 
daugiausiai vietos gvildenimui ekono
minių klausymų... Jis bus draugu vi
siems be išimties doriems lietuviams... 
(Tada dar Bebuvo Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės, "lietuvių dorumo ide
ologų" ir jų skirstymo j dorus ir ne
dorus lietuvius. To darbo, kaip ma
tome, tada ėmėsi "lietuvių literatų 
grip#". A.D.). "Pietų Amerikos Lie
tuvio" leidėjai, - tęsia toliau savo 
žodį, — žinome gerai, kad imasi sun
kaus ir atsakomingo ir lėšų klausimu 
gan opaus darbo. Vienok, tikimės 
įtempus visas pajėgas, tą sunkų dar
bą varyti nesustojant,... kad išugdyti 
su laiku "Pietų Amerikos Lietuvį" 
didžiausiu Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščiu.

Seka: "Garsas" ir "Lietuvis Brazi-

Už lietuvišką knygą ir spaudą lietu
viai tiek daug kovojo ir kentėjo. Dabar 
lietuviška knyga stovi ir dulka kioskų 
lentynose, laukdama, kol kas ją nupirks.
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Ex mo. Sr.
JOÀO TATARUNAS 
D.D. Presidente da Comunidade 
Lituano-Brasileira

Prezado Sr. Tatarunas
Ao assistir a Missa do Natal passa

do, celebrada por S.S. Joao Paulo II 
acredito haver compartilhado minha 
forte emoção com milhões de pessoas 
de todos os países ao ver tao bela e 
dignamente representada a Lituânia 
por dois de seus jovens filhos, em tra
jes típicos, caminhando ate o Cele
brante, trazendo as oferendas de seu 
País. Domina-nos hoje ndb apenas a 
esperança mas a certeza de que cami
nhamos com a mesma segurança para 
o dia da Liberdade, plena e definitiva, 
para, a Lituânia.

E o que expressamos aos caros ami
gos da Comunidade Lituano-Brasileira 
e a todos os lituanos, no transaurso 
da data nacional, neste 1983.

Urbano Mo rato Ferraz 
Meirelles
UNICAMP, 16 de fevereiro de 
1983
C.P. 6006
13100 Campinas, SP.

CAMPANHA: "CONHEÇA A BIBLIOTE
CA PÚBLICA DE SEU BAIRRO"

As Bibliotecas Públicas Ramais da Se
cretaria Municipal de Cultura, por ocasião 
da volta às aulas, estarão desenvolvendo 
de 01 a 31 de Março a Campanha "Conhe
ça a Biblioteca Pública de seu bairro",des
tinada a jovens estudantes na faixa etária 
de 14 anos em diante e a professores. A 
campanha tem como objetivo fazer com 
que eles procurem conhecer os recursos 
que gratuitamente as Bibliotecas Públicas 
oferecem: Enciclopédias, dicionários, livros 
didáticos, leitura de lazer, mapas, atlas, re- 
xstas de atualidade e jornais diários.

Estes materiais podem ser utilizados no 
recinto da Biblioteca e no caso de livros 
e alguns títulos de revistas, inclusive, há 
possibilidade de retirada por empréstimo 
para leitura domiciliar.

As Bibliotecas Públicas Ramais terão 
prazer em receber os professores para infor
má-los pessoalmente sobre os recursos ofe
recidos dentro da matéria de sua especiali
dade. Eles podem inclusive organizar gru
pos de alunos e marcar préviamente um 
horário com a Bibliotecária Chefe, para re
ceberem no recinto da Biblioteca, uma pe
quena aula sobre o funcionamento, organi
zação e bom uso dos recursos da mesma.

NR. 8 (90)

INFORMAÇÕES DO Vo CONGRESSO 
MUNDIAL DA JUVENTUDE LITUANA

ATENÇÃO JUVENTUDE.

Todos os que quiserem participar do Vo 
PALK (Coralistas, dançarinos, escoteiros, 
ateitininkai e juventude em geral) hão de 
inscrever-se até o dia 26 de março de 1983.

Os participantes do Congreeso da Juventu
de são divididos em 3 grupos.~

1. Atstovai (Delegados) — 120 pessoas es
colhidas, que representarão os seus países
no Congresso da Juventude.

2. Dalyviai (Participantes) — Pessoas en
tre 16 e 35 anos, que participarão no acam
pamento do congresso em Oberlin College, 
EUA e nos eventos do Congresso. O núme
ro de tais participantes NÃO É limitado.

3. Stebėtojai (observadores) — Aqueles 
que gostariam de participar nos dias de Estu
dos, porém não teriam direito de voto. Os 
interessados devem fazer seu pedido o mais 
rápido possível, pois o número de observado
res é de 30 pessoas.

Inscrições de "Atstovai" — os delegados 
devem se inscrever com Alexandre Vala
vičius ou Cristina Valavičiūtė no seguin
te endereço:
Alameda dos Quinimuras, 447 
Planalto Paulista Tel. 275-2619

Inscrições de "Dalyviai" e de "Stebėtojai" 
Os participantes e observadores devem 
se inscrever com Roberto Saldys no se
guinte endereço:
R. Antonio Carlos Fonseca, 173 
Jardim da Saúde — Tel. 273-3224.

NOITE DE TALENTOS JOVENS

A noite de talentos ocorrerá na abertura 
do Vo Congresso Mundial da Juventude Li- 
tuana, dia 2 de julho de 1983.

Talentos solicitados — DIVERSOS — 
cantores, dançarinos, poetas, músicos, humo
ristas etc. Convidamos todos os jovens cria
dores que se ocupam seriamente na instru
ção de seu talento e que reivindicam uma 
oportunidade de se apresentarem com ou
tros artistas selecionados. Queremos especial
mente, ligar tais participantes que se sentem 
ter alcançado o nível de um amador avança
do ou um nível mais elevado.

Os interessados devem se inscrever até o 
dia 15 de março com Roberto Saldys.

Endereço: R. Antonio Carlos Fonseca,173 
Telefone: 273-3224.

- A disponibilidade dos acervos das Biblio
tecas Públicas, se conhecida por todos, cer- 
tanente irá diminuir a necessidade de ad
quirir determinados materiais de uso even
tual, sobrando às famílias, mais recursos 
para os livros de texto que obrigatoriamen
te devem comprar.

BIBLIOTECA RAMAL DE VILA PRU
DENTE
Av. Zelina, 177
Telefone: 272-9263
Horário: de 2a. a 6a. das 8:00 às 18:00 hs. 

aos sábados das 8:00 às 12:00 hs.

SÃO CASIMIRO

L INTRODUÇÃO

Aos 6 de março os lituanos celebraram 
a festa de S. Casimiro, padroeiro da Litu
ânia, se reunindo na sede da paróqiúia pes
soal lituana de S. Casimiro, no Parque da 
Moôca. E estão se prepaaando para cele
brar, no ano de 1984, o JUBILEI CASI- 
MIRIANO, recorrendo 500 anos da morte 
do Santo.

Mas quem è SÁO CASIMIRO?
São Casimiro é o primeiro santo jovem 

leigo da era moderna (que inicia em 1453).
A Lituânia foi o último país europeu a 

entrar no seio da Igraja Católica. Em 
1251 Mindaugas, primeiro rei da Lituânia 
unificada, converteu-se ao cristianismo, re
cebendo o batismo segundo o rito eoanno 
e a coroa real do Papa Inocencio IV. Po
rém uma forte oposição pagã conseguiu 
matar a Mindaugas e seus dois filhos; mais 
outras intrigas políticas retardaram quase 
dois séculos a conversão do povo lituano. 
Sómente em 1387 a Lituânia entrou ofi-
cialmente e definitivamente no concertos 
dos povos cristãos da Europa.

Porém mal entrou na Igreja Católica, a 
Lituânia deu para a própria Igreja e o 
mundo cristão um modelar cristão jovem 
- SÃO CASIMIRO (1458-1484). E o deu 
um inteiro século antes que povos mais 
amadurecidos na fé, tais como a Polônia 
com S. Estanislau Kostka (1550-1568), a 
Itália com S. Luigi Gonzaga (1568-1591), 
a Bélgica com S. João Berchmans (1599- 
1621). E formou-o não na cela de um

k
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convento ou casa religiosa, como os sobre- 
citados, e sim numa corte real; assim logo 
praticamente demonstrando, que a santida
de é possível em qualquer ambiente e em 
qualquer estado da vida.

É de notar, que São Casimiro rapida
mente tornou-se modelo e protetor da ju
ventude nobre de toda a Europa daquela 
época.

IL DADOS BIOGRÁFICOS
Casimiro nasceu e cresceu num período 

de tempo, em que as duas dinastias mais 
poderosas se expandiram e começaram a 
rivalizar no mundo europeu: os gedimini- 
des da dinastia lituana, e os habsbúrgicos 
austro-alemães. O ponto de convergência 
das duas superpotências era Cracóvia, sede 
governamental do gedimínide Casimiro IV 
e da habsburgica (austríaca) Elisabeth, pais 
do futuro santo.

A Lituânia atingira na época sua maior 
expansão — indo do Mar Báltico até o 
Mar Negro. Jogaila, principe iituano, casan
do-se (em 1386) com a princesa polonesa 
Yadviga, unira à Polonia também o grão- 
ducato da Lituânia, constituindo-se assim 
uma "federação pessoal" dos dois estados, 
o império polono-litu ano, com a sede do 
governo em Cracóvia, na Polonia.

Quando Casimiro nasceu (aos 3 de ou
tubro de 1458), nas mãos de um só, do 
rei Casimiro IV, achavam-se a Lituânia e a 
Polônia, então um império colossal, o es
tado mais importante na Europa centro- 
oriental.

A outra parte da Europa era quase to
da sob o dominto dos habsbúrgicos. E so
nhavam eles com um império em que o 
sol não iria se por. O que foi efetivamente 
alcançado por Carlos V (1516-1556), rei 
da Espanha, imperador da Alemanha, com 
posseções na Itália, Flandres, Áustria. Car
los V conseguiu unir ao seu império o Mé
xico, o Peru e muitas outras colonias na 
America Meridional. Era ligado Carlos V 
com São Casimiro por um dúplice paren
tesco: eram parentes por parte da mãe do 
Santo, e Carlos casara-se com a filha de 
um primo de São Casimiro, Maria.

A mãe de São Casimiro, a austríaca Eli
sabeth, vangloriava-se do titulo de "mãe 
de reis". Com efeito, tendo gerado treze 
filhos, ainda no berço, ninava ela, para 
eles, os tronos europeus...

Para Casimiro era previsto o trono da 
Hungria e a coroa de Santo Estêvão.

E Casimiro, menino de 13 anos, em 
1471 encabeçou um exército de 12.000 
homens para a conquista do trono da Hun-' 
gria.

A campanha porém fracassou, Casimiro 
teve que voltar para retomar os estudos in
terrompidos e se preparar para governar a 
Lituânia e a Polonia, assumindo então en
cargos em um ou outro dos dois estados 
unificados.

A rainha mãe planejava para o filho um 
casamento. E lhe escolhera não uma namo
rada qualquer, e sim a filha do próprio im
perador Frederico ill.

(A continuar)
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Labdaros Ratelis

Minėdami senelių ir ligonių globėjo a.a. tė
vo JONO BRUŽIKO dešimtas mirties metines, 
kviečiame visus dalyvauti mišiose, kurios bus 
atlaikytos šv. Kazimiero parapijos koplyčioj se
kantį sekmadienį, kovo 13 d. 8 vai.

DIRBUSI, LIETUVOS DUKRA.

A. a. kun. Kazimieras Patalavičius, 
salezietis, mirė š.m. sausio 17 d. Ma-gg 
dride, atsiradus kraujo krešuliui kojo- S 
je ir nepavykus jo pašalinti. Velionis H 
buvo gimęs Lietuvoje 1912 m. gruo
džio 14 d., kunigu įšventintas 1945 
m. birželio 24 d. Studijavo Italijoje, 
Portugalijoje ir Ispanijoje. Madride 
buvo kurį 
kapelionu 
m. sausio 
lietuviškai 
stotyje, bendradarbiavo ispanų spau
doje ir "T.Žiburiuose".

lai kg mergaičių gimnazijos 
ir mokytoju. Nuo 1955 
1 d. keletę metų vadovavo 
radijo programai Madrido

ALFREDAS LIPS KIS
po sunkios smegenų operacijos Bene- 
ficiencia Portuguesa ligoninėj, mirė 
vasario 28 diena.

Velionis buvo gimęs Kaune 1907 
m. kovo 17 d. Ilgus metus gyveno 
V. Zelinoj, ten kur dabar yra UNI- 
BANCO pastatas. Prieš kelis metus 
buvo persikėlęs j Moka, Rua Carlos 
Venturi, 51

Nuliūdime liko žmona Bronė Cita- 
vičiūtė Lipskienė, sūnūs Haroldo ir 
Henrique su šeimom, duktė Beatriz 
ir 4 anūkai.

7-tos dienos mišios buvo atlaiky
tos Ligoninės koplyčioj ir 30-tos die
nos mišios bus kovo 27 d. 9 vai. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioj.

----------- C UKSO ------- ------

audiovisual
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA

CP4421-01000 S. Paulo, SP

Julius Vaisiünas, prie A.A. žmonos Alek
sandros kapo. Antkapio užrašas: Aleksan
dra Kairytė Vaisiüniené 

1913 - 5 - 26 
1982 - 3 - 13

ILSĖKIS SVETIMOJ ŽEMĖJ TĖVYNEI

PRIES METUS JINAI IŠVYKO
Štai, jau ir metai, kai visai netikė

tai, tartum giedroj žaibas, ir ML-vos 
redakcija perskrodė žinia iš Venezue- 
los: "Kovo 13 Caracas mieste, širdies 
smūgio_ ištikta, mirė ALEKSANDRA 
VAISIÜNIENÉ".

Taigi, jau daugiau nebesulauksim 
Jos plačių reportažų, neskaitysim pla
čiai pasauly pasklidusioj lietuvių spau
doj jos kronikos apie Venezuelos lie
tuvių veiklę, neturėsim daugiau pro
gos gėrėtis josios kandžia, bet įžvalgia, 
teisinga, pagrįsta lietuvių visuomeninio 
gyvenimo kritika: kad mums stinga 

( ūra. HELGA HEHING >
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-759Ü
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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susiklausymo, bendradarbiavimo, atsa
kingumo jausmp, pajutimo gyvenamos 
padėties, vieningų užmojų ir siekių. 
Juk esame svetimos aplinkos apsupti. 
Tad turim būti budrūs ir — senimas 
bei jaunimas — prideramai apsišarvoti 
ir kultūringai bei sąmoningai kovoti, ‘ 
kad išliktume, nors ir nepaprastai 
mums sunkiose sąlygose, garbingos, 
nors dabar ir pavergtos, lietuvių tautos 
vaikais.

"Aleksandra buvo pasistačiusi užda
viniu judinti koloniją, neleisdama 
mums užmigti, sakydama, kalbėdama 
ir pranašės balsu kartodama, kad lietu
vybė merdi, o mes esame atsakingi, ir 
joks pasiteisinimas šios kaltės nenu
plaus", prie kapo priminė VLB-nės 
Centro Valdybos pirmininkas, dr. Vy
tautas Dambrava.

Lietuvybę skatinantis pranašiškas 
neužmirštamos Aleksandros Vaisiūnie- 
nės balsas teskamba dar ilgai — kol 
patys savo akimis neišvysim tekant 
Lietuvos Nepriklausomybės saulės.

P r. Gavėaas

5 METAI BE MOTIEJAUS TAMALIŪNO

Kovo 5 dieną suėjo 5 metai, kai nuo mū
sų atsiskyrė vienas iš "Mūsų Lietuvos" pra
dininkų ir steigėjų. Apie Motiejų nebuvo 
daug rašyta, nors jis daug nuveikė.

Kovo 5 d. šv. Kazimiero parapijoj buvo 
mišios už velionj ML redakcijos iniciatyva. 
Sekmadienj per šv. Kazimiero mišias buvo 
taip pat primintas Motiejus.
KAD JO ATMINIMAS NEIŠDILTŲ IŠ MŪ
SŲ ATMINTIES IR ŠIRDŽIŲ.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA
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LITERATŪROS BŪRELIO 
POBŪVIS
jvyko š.m. vasario m. 25 d., 20 vai. 
Ali. ir R. Petraičių rezidencijoje. 
Tradiciniai kiekvienais metais pradė
dami pobūvius pas Būrelio iniciato
rių įžengėme j 13-sius metus. Šiais 
metais vadovauja prel. Pijus Ragažins- 
kas.

Numatyta: 1. Išryškinti ir susipa
žinti su lietuvių naujausios literatū
ros (1980-1983) kaip išeivijoje taip 
ir Lietuvoje pagrindinėmis idėjomis.

2. Atgaivinimas lietuviškų chorų 
parapijose pamaldų metu, skatinant 
jaunimą palaikyti tą tautinę tradici
ją išeivijoje.

3. Paminėti poeto rašytojo Vinco 
Mykolaičio Putino 90-gimtadienj.

4. Daryti pastangas išleisti portuga
lų kalba Lietuvos istorijos konspek
tą, kuris jau yra sudarytas, tik reika
lingas kalbos peržiūros ir redakcijos.

5. Yra padaryti: vertimai rašytojo 
Vinco Krėvės kūrybos, įvertinimo, 
biografijos santrauka ir pavieniai kū
riniai rašytojo 100-mečiui atžymėti 
portugalų kalba.

Reikalinga surasti mecenatą, kuris 
sutiktų tą brošiūrą išleisti.

6. Gautas kvietimas iš Dr. Antano 
Gaulios Būreliui atsilankyti jo vasar
vietėje Mūry, kur būtų įdomu susipa
žinti su N. Friburgo gražia gamta ir 
puikiu "Suíça brasileira" kalnų oru.

7. Kad ir nebūdami portugalų kal
bos specialistai kalbininkai, "Mūsų 
Lietuvos" skaitytojai pastebėjo, kad 
portugalų kalba einąs priedas, kuria
me rašo universitetą lankantieji, stu
dentai, nemoką portugalų kalbos ir 
ypač šlubuoja sintaksė.

P.S. Rašyti kasdienine kalba laiš
kus — vienas dalykas. Spaudai reikia 
mokėti ir naudoti literatūrinę kalbą, 
taisyklingai pasisakyti. Tam pasiekti, 
reikia daug skaityti knygų ir spaudos 
— ypač gerų rašytojų ir rimtos spau
dos.

8. Buvo pristatytos dvi knygos: 
Marijos Urbšienės - Mašiotaitės "Prie 
Žibalinės Lempos". Kalbėjo Algirdas 
Mošinskis, ištrauką skaitė H. Mošins- 
kienė; ir Romualdo Lankausko "Dar 
viena diena" - ištrauką skaitė Alf. 
Petraitis.

Pobūvis užbaigtas tradicine arbatė
le.

Sekantis susirinkimas numatytas 
kovo m. 25 d. 20 vai. V. Zelinoje 
prel. Pijaus Ragažinsko rezidencijoje.

H. Mošinskienė

ATSTOVŲ PRIRUOŠIMO SUSIRIN
KIMŲ KALENDORIUS

BLJS kviečia visus atstovus bei lie
tuvišką jaunimą, kuris domisi V-uoju 
PLJK-su, kad dalyvautų priruošimo 
susirinkimuose, kurie įvyks sekančio
mis datomis: t
— Balandžio mėn: — 9 d., 30 d.
— Gegužės mėn.: — 7 d., 28 d.
— Birželio mėn: — 11 d.

Susirinkimų vieta: Ramovė (V. Ze
linoje)

Susirinkimų valanda: 1500 vai.
Šių susirinkimų tikslas yra priruoš

ti Brazilijos Atstovus, j V-ąjj PLJK-są 
taip kad jie būtų pajėgūs gerai atsto
vauti Brazilijos Lietuvių kolonijos 
Jaunimo pageidavimus.

Šiuo atžvilgiu, yra būtinas dalyva
vimas visų atstovų bei pavaduotojų 
(Suplentes).

Prašome visų atstovų, kad perskai
tytų "Atstovų Vadovėlį", nes bus iš
reikalaujama per visus susirinkimus 
jo tekstų žinojimas

ATSTOVŲ REGISTRACIJA
Atstovai turi registruotis pas Alek

sandrą Valavičių arba pas Kristiną Va
lavičiūtę šiuo adresu:

Alameda dos Quinimuras, 447
Planalto Paulista
Tel. 275-2619
Dalyvių ir Stebėtojų Registracija — 

Dalyviai ir stebėtojai turi registruotis 
pas Robertą Saldį, šiuo adresu:

R. Antonio Carlos Fonseca, 173 
Uardim da Saúde) Tel. 273-3224
PROF. A. MACEINAI — 75 METAI

Žinomas liet, filosofas prof. Antanas 
Maceina, gyv. Vak. Vokietijoje, sausio 27 
d. atšventė savo amžiaus 75 metų sukakti. 
Gyvendamas išeivijoje, jis profesoriavo 
Freiburgo ir Muensterio universitetuose, 
parašė eilę filosofinių veikalų, kurie pa
sižymi gražia, sklandžia lietuvių kalba.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

■ • ■ ‘ ’ *

MIŠIOS
už a a.

ALBINĄ VASILIAUSKĄ 
bus gegužės 15 d. 8 vai. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioj.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.
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MŪSŲ ŽINIOS
Sv. Juozapo Šventė

Šv. Juozapo Šventės proga iškilmin
gos Šv. Mišios bus kovo 19 dieną, 
šeštadienį, 19 vai. 30 min.

Lietuviškai šventė bus švenčiama 
sekmadienį 11 vai. Kovo 12, 13, 19 
ir 20 bus šventė su įvairių tautybių 
paviljonais (barakais).

Visi lietuviai prašomi paremti lietu
viška baraką piniginėmis, bei daiktinė
mis aukomis. Aukas galima įteikti kle
bonijoje ar Katalikių Moterų Draugi
jos Valdybai.

VISI KVIEČIAMI ŠVENTĖJE DA
LYVAUTI, pagerbti Bažnyčios globė
ja, susitikti draugus ir pažįstamus ir 
paremti parapija.

KRYŽIAUS KELIAI
Kovo mėnesio paskutinį sekmadie- 

nj (VERBOSE) po 16 vai. Šv. Mišių 
nebus lietuvių susirinkimo, jo vietoje 
bus einami Kryžiaus Keliai.

Nuolatiniai bažnyčios lankytojai kry
žiaus kelius lietuviškai apvaikščioja 
kas penktadienį 18 valanda.

SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Šių metų šv. Kazimiero šventei bu

vo ruošiamasi rimtai ir intensyviai: 
buvo norima kiek iškilmingiau pradė
ti pasiruošima šventojo jubiliejui. Bu
vo įdėta daug darbo, tačiau lietus da
linai to darbo vaisius sugadino. Ta
čiau yra žmonių, kurie, nežiūrint lie
taus ir reikalaujant trijų valandų, at
vyko ant šventės. D r. HELGA HE
RING su savo giminėm tiek keliavo 
j šv. Kazimiero šventę iš Santo Ama
ro. Reikia pažymėti, kad daktarė yra 
evangelike.

ŠVENTĖS APRAŠYMAS BUS KI
TAME NUMERYJE.

Antanas Augustaitis
PARODA "SELOS DA LITUÂNIA"

Bet kokia tauta, šalis, šeimyna, ar 
atskiras žmogus, visais laikais ir mo
mentais, iškilmingai vertino grožį ir 
kultūrą, visuomet siekė gyventi kartu 
su juo. Tad negalime ir šiandien ste
bėtis, kad to paties pasaulis siekia, 
juo žavėtis, gerbti ir mylėti. Pav: 
kiekviena tauta, džiaugiasi savo gro
žiu, net išleisdama gražiausius pašto 
ženklelius, kuriuos mato visas pasau
lis ir kuriems nėra ribų viei sunkių 
kelionių. O mūsų nepamirštama LIE
TUVĖLĖ, vos gyvenusi laimingus 22 
metukus, sukūrė 768 gražiausius paš
to ženklus. Ir šie p.ž. buvo ne vie
nos valandėlės kūrybinio darbo vai
sius, mūsų žymiųjų ir pragarsėjusių 
22 dailininkų atsakomingas darbas.

LIETUVOS p.ž. rodo, pasakoja ir

MŪSŲ LIETUVA NR. 9 (1799) 1983.111.10

Administracija

STEPAS IR SALOMĖJA NARUŠIAI
Mūsų Lietuvos mieliems rėmėjams ir talkininkams 
širdingai dėkojame ir linkime sėkmės bei geros 
sveikatos.

São Paulo: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Vaizdai iš filate
listo Antano Augustaičio suruoštos Nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklų parodos. Apačioj Antanas ir Elena Augustaiciai.

net kalba mūsų istoriją, garbingą pra
eitį, kad LIETUVA buvo, yra ir bus..

Tad kaip užglemžti ir pakavoti ne
mirštančios Tautos stambiausius liku
sių turtų indėlius? Rinkti nuo jau
nystės dienų ir glausti su didžiausia 
meile prie mano imigrantiškos krūti
nės, lietuviški pašto ženklai parodoje 
garsino LIETUVOS vardą ir jos garbę, 
kuri jokiais dokumentais neišdildoma.

Iškilmingoje São Paulo Bibliotekoj 
"Mario de Andrade" nuo vasario 1 
iki 22 dienos bibliotekos apsčiai ap
šviestose vitrinose, matėsi garbingos 
Lietuvos vardas su jos p. ženklais.

Si paroda susidėjo iš 642 Nepri
klausomos Lietuvos pašto ženklų, 3 ■ 
blokais, su 76 serijomis, 68 vokai iš
leisti Kanados, U.S.A., Vokietijos, 
USSR ir Lenkijos su Lietuvos moty
vas ir įamžintais gimtosios žemelės 
žmonių nuotraukomis. Taip pat 42 
São Paulo lietuvių kolonijos žymiau
sių veikėjų pasirašiusių savo širdžių 
išsireiškimais, kuriais užfikuosti mie
liausi žodžiai tėvynei - Lietuvai.

Buvo išleista 120 laiškų į kitus 
Brazilijos miestus (filatelistams). Irgi 
išspausdinta ir išdalyta 1.000 lapelių 
su paaiškinimais kas link Lietuvos p. 
ženklų parodos. Dar tu neužteko; p. 
Alf. Kublickas išspausdino virš 500 
"Selos da Lituânia" lapelių artistiškai 
papuoštų, su Lietuvos pašto ženklais. 
Už ką mano plunksna dar neišmoko

Nuotr. A Kublicko 
kaip atsidėkoti gerbiamam tautiečiui, 
kurio širdyje dar rusena Lietuvos 
meilė.

Pats būdamas parodoje nuo 14:00 
iki 20:00 vai., kiekvieną dieną, priė
miau, padėkodamas už atsilankymą 
ne tik filatelistams, bet ir mėgėjams, 
bet ir tą kuris žavėjosi ir norėjo ži
noti, kas ir kur randasi - Lietuva.

Ir niekados gal nebuvo tiek kalba
ma ir girdima apie protėvių žemelę, 
kaip šipje parodoje, ir taip jos var
das praslinko ir užsiliko atsilankiusių 
1345 širdyse ir pasisakymuose iki va
sario 22 dienos.

Bet tai būtinai reikalinga daryti 
kiekvienam lietuviui- kelti Lietuvos 
vardą, gerbti Jos garbingą praeitį, Jos 
neužmiršti ir visur būti lietuviu, jeigu 
norime po savęs palikti nors mažiulė- 
Ij, bet brangų lopelį šioje planetoje va
dinama - Lietuva. Gražesnę, iškilmes- 
nę ir labiau įprasmintą, negu kad 
verkdami, su sužeista ilgesio širdimi, 
nuo jos atsiskyrėm prieš daugel, dau
gel metų.
I. 30 -TOS DIENOS MIŠIOS

i už ALFREDĄ LIPSK}

I bus kovo (março) 27 d. sekma- 
| dienj, 9 vai. šv. Kazimiero para- 
I pijos koplyčioje.
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