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Epochinis paminklas
PERSPAUSDINTA "AUŠRA"

Įvairiais būdais minėjome ir tebe
minime "Aušros" 100 metų sukaktį: 
musų spaudoje paskelbėme daugybę 
"Aušros" temomis rašinių, ruošėme 
minėjimus su paskaitomis, I l-ęsias Pa
saulio lietuvių dienas pravedėme šios 
sukakties ženkle, suruošėme kilnoja
mą Lietuvių draudžiamosios spaudos 
parodę, Chicagoje ruošiamas kasmeti
nes poezijos dienas skyrėme "Aušrai", 
mokyklose aiškinome vaikams bei 
jaunuoliams šio pirmojo tautiškai sę- 
moningo laikraščio reikšmę. Pagaliau 
1983 metus pavadinome "Aušros" , 
šimtmečio metais.

Visa tai gražu, tikslu, reikalinga. 
Bet ir visa atlikus, liko tam tikra tuš
tuma: neturėjome s.avo rankose pačios 
"Aušros"... Reikalui ištikus, nebuvo 
lengva sumedžioti jos atskirus nume
rius. Taigi, rašant apie "Aušrę", daž
niausiai buvo tenkinamasi tiktai lite
ratūros vadovėliuose dažnais atvejais 
paskelbta dr. J. Basanavičiaus parašy
ta "Prakalba" (Priekalba), spaudę pa
siekusiais pripuolamais rašinėliais, iš
rašais iš literatūros vadovėlių. Pati 
"Aušra" buvo musuose labai retas 
svečias, maždaug kaip senovėje vysku
pas parapijoje, neprieinamas, sunkiai 
pasiekiamas dalykas.

Perspausdinti "Aušrę" faksimiliniu 
būdu mintis kilo jau 1923 metais, 
minint šio laikraščio 40 metų sukak
tį. Šio darbo ėmėsi didysis Amerikos 
lietuvių spaudos puoselėtojas kun.An
tanas Milukas. Jo rūpesčiu buvo jau 
daromos puslapių klišės, ruošiamas 
specialus leidinys. Kaip ten iš tiesų 
buvo, apie tai minėtas A. Milukas 
leidinio "Aušros" 40 m. sukaktuvėse" 
įžangoje, rašo: "Taip besirengiant spau- 
don, atėjo žinia iš Kauno, jog Švieti
mo Ministerija žadanti išleisti fotogra- 
fiškęjj facsimile visos "Aušros". Tuo 
tarpu prižadėjusieji savo kalbų rank
raščius nesiskubino anų suteikti ir iš
leidimas knygų "Aušros" 40 m. su
kaktuvėse nusitęsė. (10 p.)

Reikalai taip susiklostė, kad "Auš
ros" švietimo ministerija neperspaus
dino, o kun. A. Milukas minėtame 
leidinyje faksimilės būdu paskelbė 
pirmęjj "Aušros" 1883 m. numerį iš
tisai, o kitomis progomis dar kelias
dešimt puslapių.

Rodosi, kad 1933 m., minint "Auš
ros" 50 metų sukaktį, Švietimo mi
nisterija vėl studijavo reikalę perspaus

“Aušros” šimtmečio parodoje, surengtoje Broniaus Kviklio Čikagoje. 
Kairėje — pats BR. KVIKLYS, dešinėje — VINCENT GAWRON. lenkas, 
atnešęs parodon Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės kariuomenės unifor
minę kepurę ir kardą Nuotr. V. Bacevičiaus

dinti "Aušrę", bet dėl lėšų stokos 
(tada klišių gamyba buvo labai bran
gi) leidinys nebuvo išleistas.

Neišleido ir Amerikos lietuviai.Lie
tuvę okupavus sovietiniams rusams, 
tuo labiau nebebuvo ir nebėra gali
mybės Lietuvoje perspausdinti "Auš
rę". Taigi vėl išleidimo darbę atlikti 
galėjo tik vieni Amerikos lietuviai. 
Bet ir čia reikalas sunkus, nes mūsų 
veiksniai ir įvairios tarybos pirmiau
sia rūpinasi politiniais reikalais. Tokių 
dalykų, kaip pirmojo lietuviško tau
tiškai sęmoningo laikraščio išleidimas 
"nėra jų programoje".

Taigi gerai, kad iniciatyva tokj lei
dinį išleisti atėjo ne iš viršūnių, bet, 
"iš apačios". Šį darbę atlikti ryžosi 
Lietuvių istorijos draugija savo nepe
riodinio leidinio "Tautos praeities" 
rėmuose. Konkrečiai kalbant, atsirado

du šio darbo entuziastai teisės istori
kas Jonas Damauskas ir mokytoja is
torikė Alicija Rūgytė. Tai ir yra tik
rieji "Aušros" perspausdinimo kalti
ninkai.

Nebuvo lengvas dalykas laisvajame 
pasaulyje sumedžioti pilną ir gerai iš
silaikiusį "Aušros" ketverių metų 
komplektę. Tiesa, "Aušrę" turi gal 
keliolika asmenų, bet nė vienas jų ne
turi originalais pilno komplekto. Jo
nas Damauskas ir A. Rūgytė įdėjo 
labai daug pastangų, kol reikiamus 
numerius gavo. Juos šiam reikalui 
skolino kolekcionieriai: Valdas Adam
kus, Teodoras Blinstrubas, Jonas Dai- 
nauskas, PLA vedėjas Č. Grincevičius, 
Bronius Kviklys, Vitalius Matulaitis, 
dr. Kazys Pemkus. Jų dėka ir buvo 
sutelktas — "sulasiotas" pilnutėlis, ge
rame stovyje "Aušros" rinkinys, iš
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kurio čikagiškis spaustuvininkas dr 
Mykolas Morkūnas sugebėjo perspaus
dinti visą "Aušrą".

1883 m. "Aušros" buvo išleista 
302 psl., 1884 m. 424 p., 1885 m, 
416 ir 1886 m. 208, taigi viso 1350 
poslapiu - 40 numerių, 29-iuose są
siuviniuose.

Perspausdinta "Aušra" išleista dvie- 
jomis didesnio formato knygomis,per
fotografuojant kiek padidinus šriftą. 
Gavosi ryškesnis vaizdas - "Aušrą" 
gali skaityti ir senesnio amžiaus, silp
nesnių akių skaitytojai.

J. Damauskas, redaguodamas leidi
nį, atliko dar keletą kitų labai svar
bių darbų: jis paruošė I tomo įžangi
nę dalį (įvado vietoje) ir "Aušros" 
slapyvąrdžių ir slapuraidžių vardyną. 
Tai labai svarbi medžiaga, turiny gal
voje, kad spaudos draudimo laikais 
leidžiant "Aušrą", tik labai maža da
lis bendradarbių pasirašydavo rašinius 
ar korespondencijas tikromis pavardė
mis. O II tomo pabaigoje (647-739 
psl.) jis dar paskelbė gerai paruoštą 
studiją, antrašte "Auszra ir jos gady
nė". 742-752 psl. atspausdintos 42-ių 
"Aušros" redaktorių ir bendradarbių 
nuotraukos.

Tokiu būdu susidarė dvi storos 
knygos: 750 ir 760 psl.

Jeigu "Aušros" monumentalaus lei
dinio redakcinė pusė buvo beveik iš
imtinai J. Dainausko paruošta, tai rei
kalingus leidinius finansus telkė Alici
ja Rūgytė. Musų veiksniams nere- 
miant šios kultūrinės pastangos (auko
tojų sąraše nėra nė vienos centrinės 
institucijos ar fondo vardo), ji pati 
asmeniškai, vienui viena (dažnai jau 
įprastu "eeatlaidžiu" būdu) rinko au
kas bei prenumeratas. Iš abiejų tomų 
pabaigoje paskelbtų pavardžių bei skai
tlinių matome, kad didžiausia finansi

f Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS 
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nę auką teikė ne*koks nors "veiks
nys bet ta pati Alicija Rūgytė (1300 
dol.); Jonas Mar kva Idas paktojo tūks
tantinę. Kitos aukos mažesnės, bet 
gal nemažiau nuoširdžios. Ir štai, su
telktinio darbo bei pastangų dėka, ei
nant iniciatyvai ir rūpesčiams bei dar
bams "iš apačios", turime perspaus
dintą visą "Aušros" komplektą.

Paminklas amžinas, monumentalus, 
Kai kur užsilikę senosios "Auszros" 
originalai jau muziejinė retenybė, bai
gia trupėti ir gal veikiai pavirs j dul
kes. Taigi jų pakaitalas atsirado laiku 
ir savo vietoje.

Pora entuziastų padarė tai, ko neat
liko nepriklausomos Lietuvos Švieti
mo ministerija ar kuri nors leidykla, 
neatliko Amerikos lietuviai, tuo labiau 
negalėjo atlikti okupuotosios Lietuvos 
lietuviai kultūrininkai.

Dabar senoji šimtametė "Aušra" ne
be muziejinė retenybė. Atspausdinta 
tvirtame popieriuje, ryškiomis raidė
mis - nebesutrupės paėmus į rankas 
ir skaitant. Galima visa "Aušra" nau
dotis, ją studijuoti, pasiremiant šia 
medžiaga rašyti lituanistines dalykines 
temas, diplominius darbus, ruošti di
sertacijas.

Labai džiugu, kad po 100 metų se
noji "Aušra" vėl mums nušvito naują 
šviesa. Taigi imkime ją j savo rankas 
ir naudokimės jos teikiamomis gėry
bėmis.

b.kv.

Savaitei bėgant-
—..............     Alt. D. Petram

Praeitą sekmadienį B LB Tarybos pirm.
J. Tatarunas sukvietė informacijai apie vy
kusį seimą. Pranešimą davė musų atstovas 
H. Valavičius ir pats Tarybos pirmininkas.

Buvo labai gaila, kad oras pasitaikė ne
paprastai blogas. Lijo nuo pat ryto iki vaka-
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ro. H namų išeiti - tiktai labai pasiauKo 
jant Tokiam ore ir pasimatymą su merge 
tektų atidėti, ką čia kalbėti apie bet kok 
veikimą. Vistik atsirado pora tuzinų tautu 
čk|, kurie, pasirodo, nebijo jbkių blogų orų 
ir domisi lietuviškais reikalais.

Manau, kad tiksli informacija apie tai, 
kas buvo kalbėta išeis šiame savaitraštyje. 
Labai daug įdomios medžiagos apie seimo 
darbus, nutarimus, projektus. Verta tačiau 
paminėti vieną tų temų, kuri kaip tik čia 
Brazilijoj aktuali.

Kalba eiaa apie lituanistines mokyklėles. 
Jeigu kituose kraštuose yra ir nemaža sun
kumų tas mokyklėles išlaikyti, vistik jos dar 
tebeveikia. Tiesą, mokinių skaičius beveik 
visur mažėja, bet iš kitos putės atsiranda ki
tokių švietimo darbų, kaip vasaros kursai, 
specialus kursai, ir jie užpildo Šiek tiek pir
mųjų kursų mokintų mažėjimą.

Pas mus reikalai yra sunkesni, ypač kas 
liečia pradinius kursus. Praktiškai mažai dir
bama šeštadieninių mokyklėlių srityje. Ši te
ma yra labai sudėtinga ir neįmanoma trum
pai visko išnagrinėti Todėl pirmoj» vietoje 
paminėtina, kad seime buvo teirautasi, ar 
butų galimybių mums čia kuo nors padėti. 
Pavyzdžiui, jeigu atvyktų kokie šios srities 
specialistai, parodytų, kaip geriau suorgani
zuoti tokias mokyklėles. Gal ir mes patys 
tai mikame, bet kartais iš šalies patarimas, 
didesnė patirtis butų naudinga. Principiniai 
gaut» sutikimas ir laukiame tuo reikalu dau
giau žinių.

Dar yra ir kita sritis: tai lietuvių kalbos 
pasitobulinimas. Dauguma jau nelanko mo
kyklos suolo, jau baigė universitetus, vyrai 
jau vedė, mergaitės ištekėjo, kaip čia dabar 
sėsi su paaugliais kartu... Tokiems tiktų ko- 
respondenciniai kursai papildant kartas nuo 
karto ir paskaitomis ar raštiniais egzaminais

Man teko kalbėtis ta tema su Amerikoje 
dirbančiais lituanistikos institute. Kilo min 
tis, ar nebūtų galima gauti tų kursų tekstus 
ir juos platinti čia. Matomai nebūtų prak
tiška susirašinėti kiekvienam su Šiaurės Ame
rika. Jeigu tų kursų sąsiuvinius turėtume 
čia, galėtume padauginti, pravesti kursus, iš
taisyti pratimui Tie mokiniai turėtų nuola
tinį kontaktą su vietos mokytojais, o kartą 
j semestrą duotų raštišką egzaminą j Ameri
kos atsiųstus pratimus-uždavmius.

Mintis atrodytų tinkama mūsų sąlygoms, 
tačiau dar negauta jokio atsakymo iš minė
to instituto.

Šia tema girdėjau pritariančių pasisakymą. 
Jeigu daugiau tokių pageidavimų bus, galė
sime pradėti žengti šiuo keliu.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
"Reiktų nepamiršti, kad pamaldos 

lietuvių kalba yra ryšys su tėvyne Lie
tuva. Kai meldžiamės už ją, yra ženk
las, kad ir nedidelėje apylinkėje dar 
nėra visai išnykusi savoji kalba ir lie
tuviški papročiai". (TŽ)
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Jonas Kaseliünas

GRĮŽTA "DARAKTORIŲ" GADYNĖ?
EUROPOS LIETUVY (NR. 37) til

po pranešimas, kad "Ieškomas lietu
vis kultūrininkas Brazilijai"; ir atsilie
pimui buvo pateiktas kun. Pr. Gavė
no adresas. Kai kas, matyt, pastebėjo.

Šis, žemiau talpinamas p. Jono Ka
sei i u no iš Medelyno-Kolumbijos nors 
ir asmeninio pobūdžio rašinys, žymiai 
prašoka asmeninius reikalus ir palie
čia visas lietuviu kolonijas su jų gyvy
biniu rūpesčiu. Jis vertas visu, o ypač 
lituanistinių mokyklų problema inte
resuotų asmenų, dėmesio.

O kad iš tiesų vadinamų "darakto
rių... randasi kiekvienoje kolonijoje", 
įrodytų kad ir šis laiškas iš Australi
jos, kur musų tautietis, alytiškis, gim
naziją baigęs Vokietijoj, aukštuosius 
mokslus (3 fakultetus) išėjęs Australi
joj dabar dirbantis Tasmanijos univer
sitete kur, tarp kita ko, yra ir "egza
minatorių egzaminatorius valstybiniams 
lietuvių kalbos gimnazijos baigimo eg
zaminams", o lietuviškoje veikloje 
groja tautiniams šokiams, skaito pa
skaitas, rašo spaudoje, teiraujasi: "Pra
šau man atsiųsti daugiau informacijos 
apie Jūsų tarnybą MŪSŲ LIETUVOS 
ir São Paulo lituanistinės mokyklos 
bare (srityje). Matonėkite paminėti 
pragyvenimo kainą keturių asmenų 
šeimai (įskaitant butą ir mokyklų iš
laidas) ir atlyginimą".

Kokias perspektyvas mūsų didžioji 
kolonija galėtų pristatyti tokiam kul
tūrininkui, ką "paminėti", siūlyti ar 
užtikrinti?'. (Red.)

• • ♦

Džiugu, kad sveikata ir vėl Jus lei
džia darbuotis lietuvybės labui. Tuo 
reikalu ir aš noriu pridėti savo pasta
bas radęs MŪSŲ LIETUVOJE ir 
EUROPOS LIETUVYJE Jūsų atsišau
kimą dėl Kultūrininko Brazilijoje. Iš
eivijos lietuviu istorijoje tai yra pir
mas bandymas atgaivinti Daraktorių 
Gadynę Lietuvoje, Caro Rusijos ir 
spaudos draudimo laikais. Užtikrinu, 
jog ši mintis ras pilną atgarsį, nes 
daraktoriškai nusiteikusiu asmenų tu
rime dar ir išeivijoje. Ju randasi kiek
vienoje kolonijoje, o ne vien tik Ka
nados, Amerikos ar Europos lietuviu 
telkiniuose. Sanpaulyje Jus ten irgi 
turite pradedant Jūsų asmeniu ir bai
giant kun. Šeškevičium, Petraičiu, 

' Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

k KALBAMA LIETUVIŠKAI j

KOLUMBIJA. Ši nuotrauka yra paimta iš ANTIOKIJOS universiteto Medelline 
konservatorijos koncerto programos""Kamerinės Mozarto grupės''. Viduryje in
strumentistas JONAS KASELIÜNAS - fagoto.

Mošinskiene, Dutkum ir kitais para
pijiečiais ir kunigais. | visus čia pami
nėtuosius panašūs randasi ir Kolum
bijoje, ir Venecueloje, ir Argentinoje, 
ir Urugvajuje ir kituose lietuviu už
kampiuose. Bet lietuviškoji bei kultū
rinė veikla rieda pražūtin tik todėl, 
jog šie žiburiai ima prigesti ir net 
dingti iš viešojo gyvenimo, kadangi 
su savim iš Lietuvos atsivežtasis ener
gijos šaltinis baigiasi iš niekur papil
domojo kuro nebesusilaukdamas. Di
džiausia to viso kaltė buvo mūsų 
PLB Centras, kuris iki šiol daugiau 
dėmesio skyrė "Lietuvos vadavimui", 
o kultūrininkus buvo palikęs savo 
pačiu jėgomis kapstytis kaip kas iš
mano ar sugeba, nei nepasidomint 
dėl atliekamo laiko kultūrai, kuriai 
buvo aukojamasi sugrįžus iš įvairiau
siu darbu ir įsipareigojimu savo ir 
šeimos išlaikymui bei pragyvenimui. 
Gaunasi įspūdis, jog iš pat pradžių sa
vo jėgas tik materialiniam gerbūviui 
kaupti paskyrusieji buvo ir dar tebė
ra teisūs sakydami: "Ko gi jūs dėl 
tos lietuvybės plėšotės badmiriauda- 
mi bei laiką gaišdami? — juk gi ma
tote, kad nėra kam jūsų darbu įžvelg
ti, nei įvertinti. Jūs liksite nežino
mais, o tada prabils tik mūsų medžia
giniai turtai." Ir panašiai.

Aš visgi turiu vilčių, jog šios mate
rialistu "aiškiaregystės" ateity neišsi
pildys, ir tikrai bus vykdomi nutari-
mai, kuriuos šiemet suformualavo AN- **

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Rua Juatindiba, 28
03124 São Paulo, SP.

Pum maiores informações
Caixa Posta! 4421
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338

TRASIS PASAULIO LIETUVIU SU
VAŽIAVIMAS Amerikoje. VI SEI
MO nutarimu realizavimui yra prasivė
rusios plačios galimybės, būtent: a) 
yra atsiradę šimtais ir net tūkstančiais 
laisvą laiką turį pensininkai, b) yra vi
sa eilė lituanistiką studijavusiu bei 
baigusiu jaunuoliu, kuriems trūksta 
pasipraktikavimo žinių, ir c/ atsirado 
atliekamu pinigu ne tik pas pavienius 
tautiečius, bet ir organizacijoje - jau 
yra gana apsčiai susikūrusiu kultūriniu 
Fondu ir yra pakilęs tautiečiu dosnu
mas minimam reikalui, pav., ypač 
Amerikoje ir Kanadoje.

Šie trys faktoriai gali tapti išsigel
bėjimu mūsų lietuvybei išeivijoje, jei 
PLB Centras mesis j kultūrininku or
ganizavimą visoms lietuviu kolonijoms 
prieš tai skubiai apsirūpinant lituanis
tikos pratybomis garso ir vaãzdo juos
tose. (Tai irgi iš Dangaus mums atsius
toji technikos naujovė, suteikianti vi
sas galimybes dėstyti kasdienines litu
anistikos pratybas per kultūrininkus 
bei lituanistikos vedėjus tolimiausiuo
se atstumuose, tikriesiems mokytojams 
bei dėstytojams iš savo gyvenvietės 
nepasijudinant).

(bus daugiau)

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

■ YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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Antanas Butkus
LIETUVIŲ SPAUDO BRAZILIJOJ

(tęsinys iš praeito nr.)
Dideų smūgį “Rytas" susilaukė,kai 

jo redaktorius Pijus Storpirštis, džio
vos palaužtas, vos 25 metų sulaukęs 
jaunuolis, talentingas poetas ir daug 
žadėjęs, išėjo iš gyvenimo, palikdamas 
savo draugus ir taip jo mylimą žurna
lą "Rytą". P. Storpirštis gimė 1912 
m. Marijampolės aps. Baigęs 4 gimna
zijos klases, atvyko Brazilijon 1929 
m. Pirmieji jo eilėraščiai pradėti spaus
dinti laikraštyje "Lietuvių Aidas Bra
zilijoj", kuriame, dar gyvendamas in- 
teriore, bendradarbiavo. Geriausi jo 
kūriniai išspausdinti Amerikos lietuvių 
antologijoj "Svetimoj Padangėj". Gy
venti jisai labai norėjo ir troško būti 
naudingu saviesiems broliams. Jausda
mas savo gyvenimo dienos trumėjimą, 
P. Storpirštis parašė savo draugams 
"Atsisveikinimą", kurį, gulėdamas San

"0, koks gyventi pasiilgimas,
Bet kapas, jaučiu, vis arčiau...
Neverkit, gaivinki t viltį,
Kol kieti pančiai subyrės,
Nors tąsyk mūsų karstos širdys
Sykiu neplaks ir nekentės".
Po P. Storpirščio mirties, "Ryto" 

redagavimą paėmė Juozas Vajevodskis, 
o vėliau, iki žurnalo sustojimo, ji tvar
kė redakcinė komisija. 1941 m. gegu
žės mėn. "Rytas" paskelbė savo atsis
veikinimą su skaitytojais ir nurodė 
priežastis, kurios prie to privedė. "Tai 
aplinkybės, visai ne nuo mūsų valios
ir noro priklausančios, verčia atsisvei
kinti nors skaudančia širdimi".

Rašant apie lietuvių spaudą šioje 
šalyje, nepriderėtų plačiau gilintis į 
veikiančias organizacijas, tačiau negali
ma tylomis praeiti nepaminėjus Lietu
vių Meno Mėgėjų Ratelio Ryto, ku

rios gyvenimas ir veikimas tampriai ri
šosi su spauda, panašiai, kaip Jaunimo 
Sąjunga Viltis leidusi savo žurnalą 
"Viltį" ir savo veikimą derino su lie
tuviška, sau palankia spauda.

Lietuvių Meno Mėgėjų Ratelis Ry
tas buvo jaunimo organizacija, sėkmin
gai veikusi prieš karą ir jam pasibai
gus, prisiderindama prie esamų svetim
šalių organijoms nuostatų, dar tęsė 
kurj laiką savo darbą, tik jau be žur
nalo. Šio meno mėgėjų ratelio pradi
ninkas ir jo sumanytojas buvo Juozas 
Palekauskas, talkininkaujant J. Šukiui 
ir Alf. Urbonui. Ratelis nariais augo 
šuoliais ir išvystė kolonijoje savo veik
lą spaudos, meno, muzikos, dainos ir 
sporto srityse.

Žurnalas "Rytas" savo užsibrėžtą 
tikslą pasiekė. Nors sunkiu keliu žy
giuodamas, praplėtė lietuviškos kolo
nijos horizontus blaiviomis ir šviesto* 
mis spalvomis, palikdamas žymius lie
tuvių spaudos istorijoj pėdsakus.

Seka- Muzikos Menas

ISNUOMUOJAMAS
Vasaros «aiKotarpiui 

NAMAS SU GARAŽU. 
PRAIA GRANDE - Boqueirão. 
Teirautis telefone: 63-7201.

ta Casa ligoninėj, paliko po pogalve, 
šitokiais žodžiais

JUOZAS PELAKAUSKAS 
L.M.M.R. Rytas sumanytojas ir 
ilgametis jo pirmininkas

pi

IEŠKOMA
moteris mažam vaikui prižiū
rėti ir namų darbams. Atlygi
nimas pagal susitarimą.

Skambinti Brunai telef: 
265-4473 vakarais ir savaitga
liais.

1940 m. L M. M. R. Rytas valdyba,
Sėdi iš kairės j dešinę: P. Siniauskas, Alf. Baltaduonis, J. Pelakauskas, Edv.
Miškinis; stovi: V. Sinkevičius, J. Vajevodskis, F. Januievičius ir KTirvydis.

ONAI JUZÉNIENE I
mirus, Sąjungos-Alianęa nariams - dukrai An
gelinei ir žentui Armandui Tatarūnams, o taip 
pat giminėms ir artimiesiems, - reiškia nuošir
džią užuojautą

Sąjungos - Aliança 
VALDYBA
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MINTYS PO SEIMO
(tesin v s iš praeito nr.)

I šiaurę nuo S. Francisko randasi 
didžiulis natūralūs parkas kur auga 
tūkstantinio amžiaus sekvojos ir rau
donieji medžiai. įdomus parkas: tvar
ka, švara, muziejus su medžiu pavyz
džiais. Stirnukės tiek pripratusios prie 
publikos, kad visiškai nesibaido žmo
nių. Keliai sutvarkyti, nurodytos 
kryptys, duotos informacijos, rodos, 
ne> pasiklausti nieko nereikėtu... o 
jei ko ir reikia, merginos ir vyrukai, 
(daugiausia studentai, kurie dirba vasa
ros metu) padeda tau visur ir vėsada 
it dažnai atkreipę j anglu kalbos sve
timą tarmę paklausia: iš kur esate? 
Ir kada atsakome kad esame lietuviai 
iš Brazilijos, labai nustemba: ar ir 
Brazilijoje yra lietuviu?

Sekantis skrydis Angelu miestas — 
Los Angeles — man atrodo, kad tai 
didžiausias miestas pasaulyje ploto 
atžvilgiu... Dėl gana dažnu žemės dre
bėjimu miestas yra paplitęs j visas 4 
šalis. Apsuptas kalnų, kurie vasaros 
metu yra gana pageltonavę gauna ypa- 
’ingą vardą: Golden California (Auk
sinė Kalifornija). Pripratusi prie amži
na: žaliu kalnu ir mišku negaliu žiū
rėt; j tuos saulės "nusvilintus" Kali
fornijos kalnus. Nieko auksinio nema
tau -tik sausros nualintos lygumos 
ir kalvos. Bet sako, kad tai Golden 
California — sutinku — tegu jau taip 
būna. Apsistpjame prie Liet, parapi
jos pas vieną mums jau senai žinomą 
šeimą. Ji - Vysk. Mot. Valančiaus — 
giminės ainė. Moteris jauna, energin
ga turinti labai gražią šeimą. Visi ak
tyvūs lietuviai: gieda, dainuoja chore, 
dalyvauja bendruomenėje, stovyklose, 
skautai, ateitininkai, mokytojauja šeš
tadieninėje mokykloje. Sužinome dau
giau apie Kalifornijoje gyvenančius 
lietuvius. Susiskambiname su pažįsta
mais. Susidaro programos; pasirodo 
pakvietimai, vaišės, žmonės labai mei
lūs. Sekmadienį prie bažnyčios susi
darė Brazilijoje gyvenusiu lietuviu 
grupelė: visi norėjo ko nors daugiau 
apie S. Paulo sužinoti: kaip ten rei
kalai, kaip stovi pinigas, ekonomija? 
Linksma: esame apsupti mums jau 
taip senai nematytu veidu. Visi šyp
sosi - visi fotografuojasi — atmin
čiai — iki sekančio pasimatymo —

METINĖS

už a.a. KLEMENTINĄ VALAVlClENE
bus lapkričio 19 d., šeštadienį, 9 vai. ryto šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje, V. Zelinoj.

Jos vaikai ir jų šeimos

MUSŲ LIETUVA 5

LOS ANGELES: prie šv. Kazimiero parapijos po Šv. Mišių iš kairės I eilėj su lietuviais iš 
S. Paulo: muzikas Bronius Budriunas, Vanda ValaviČienė, Alfonsas Valavičius, Anelė Vosy- 
lienė, Dalida Polikaitienė, Antanas Vosylius. II eilėj: Henrikas Valavičius, inž. Jurgis MoŠins 
kis, Janina Valavičienė, Laimutis Dovydaitis.

Brazilijoje. Vieną dieną praleidome 
Disneyland. Tai pasakų miestas, kur 
žmogus įžengęs užmiršta savo amžių, 
stovį, fizinį nuovargį,alkį, troškulį 
ir gyvenimo problemas. Ten tu esi 
perkeltas į kitą pasaulį — į fantatiš- 
ką gyvenimą. Ar džiunglės su visais 
gyvūnais ir gamtos grožiu, ar pasakų 
pilys, karalaitės, ar fantastiškas 
Walt Disney sukurtas būtybes: Mi
key Mouse, Alice, Pateta, Cinderela 
ir t.t. ir t.t. Viskas juda, kruta, visi 
gyvena, alsuoja, dainuoja, klykia, 
kaukia: žiūri ir netiki: nejaugi tas 
viskas yra tik mechanizmo konse- 
kvencijos? Koks tobulumas? Koks 
grožis. Disneyland miestui apžiūrėti 
ir pasivažinėti po jį, apžiūrėti krau
tuves ir pasigrožėti reikėtų ištisu 3 
dienu. "Ateities" Paviljonas nukelia 
tave j ateitį pradedant su raketų 
skrydžiu į erdves... Vakarui atėjus 
publika ruošiasi didžiajam feierveekui. 
Visi susėda ant šaligatviu. Oras šiltas, 
malonus, vaikai pavargę jau bemiegę 
vežimėliuose, laukiame kuo tamses
nio dangaus. Ir staiga atkreipiame 
dėmesį į rakietos ūžimo garsą, po to 
sprogimas ir iš dangaus pasipila• rnili- 
jonai įvairiaspalviu žvaigždučių. Pas
kui pasirodo vėl naujos ir naujos ir 

dangus nušvinta visokios rūšies žvaigž 
dučių pavidalo figūromis. Spektaklis 
nepaprastas. Apie vidurnaktį pilni 
įspūdžiu grįžtame į namus. - Kiek 
buvo svajota ir sapnuota pasivaikščio
ti po Hollywoodo Buievarą? , kur 
anų laiku žymiausios žvaigždės įamži
no savo pėdas ir rankas cemento šali
gatvyje. Žiūriu ir netikiu savo akim: 
Jeanette Mac Donlad, Nelson Eddy, 
Tyrone Power, Robert Taylor, Nor
ma Schearer, Deanne Dubin, Sonia 
Henie, Marlyn Monroe, Clark Gable, 
ir t.t. ir t.t. Gloria Swanson, Eleonoi 
Parker; Aišku dabar jau nebe tas. 
Jeigu tas būtu įvykę prieš 45 metus, 
galbūt būčiau ir kokią "žvaigždę" 
išeinančią iš teatro ar kino sutikusi. . 
Bet dabar viskas atrodo kitaip. Šali
gatviai nusėti auksinėmis žvaigždutė
mis kiekviena turi savo artisto vardą. 
Bent po šaligatvius pašliaužinėjome... 
Kas negyveno anų laikų tas ir šito 
jausmo nejaučia.

— Priemiesčiai Los Angeles ypatin 
gi: Beverly Hills, Sta. Monica, Sta. 
Barbara, Palm Beach, Pacifico pakra 
tės ne tokios smėlėtos kaip mūsų 
Atlanto, ir vėjas, atrodo šiurkštesnis, 
ir gamtos grožis labai išpuikintas. 
Žiūriu ir lyginu su Brazilija — lyg
tai ir panašu, bet, vistiek ee tas, - 
kažko trūksta ir tiek. Tačiau matosi 
žmogaus rūpestinga priežiūra: gėlyną 
gasonai, parkai, medžiai, viskas apva 
lyta, viskas sutvarkyta, nei popierėli 
nei vaisiaus žievelės ir žmonės toki 
tvarkingi, toki rūpestingi ir vaikai te 
ki išauklėti.

I pietus nuo Los Angeles randasi 
gę. Mažiau vartoja "shorty" klimatą:



6 MUSU LIETUVA NR. 44 (1833) 1983.XI.10

nedidelis kurortinis miestelis Laguna 
Beach. Jame turi vasarnamį Henrško 
giminaičiai. Pasivaikščioję gryname 
ore, gėrėme kavutę nepaprastai pui
kiai įtaisytoje viloje. Luksusas ir ge
ras skonis jaučiasi nuo salionėiio iki 
garažo durų. Žmonės jsitaisę gražiai, 
Daug maloniu prisiminimu.

8 dienos Angelu mieste praėjo 
greit. Štai mes jau pakely per visą 
Ameriką j Kanados miestą Montrea- 
Ij. Skridimas ilgas apie 6 vai. Oras 
geras, vaizdai puikūs: Amerika tai 
kraštas kurio kiekvienas žemės kam
pelis yra išnaudotas ir apdirbtas.Skri- 
dome apie 1 vai. po Arizonos dyku
mą. Bet tai, palyginant, nedaug. Nes 
viskas kita yra išdirbta žemė, sodybos, 
keliai, miškai ir greitkeliai. Tiesa, kal
bant apie greitkelius, Los Angeles 
miestas yisas išraižytas greitkeliais, 
kai kur jię kryžiuojasi bent 3 - 4 
vienas viršuj kito. Rodos kelių lyg 
ir nebūta... Labai nepaprastas reiški
nys* gal atima daug iš vietovaizdžių, 
kai bažiuoji automobiliu tai nieko ir 
nematai, išskyrus paralelinius greitke
lius.

Montrealis miestas, palyginant ne
didelis. Labai žalias, labai ramus, la
bai gražus. Jaučiasi didelė įtaka pran
cūzų: ir kalboje, ir statyboje, ir gat
vėse. Daugiau elegantiškumo, daugiau 
šiltumo. Stengiamasi kalbėti prancū
ziškai.

Ir mes darom ką galim. Kai suži
no, kad mes iš P. Amerikos labai pa
lankūs, simpatiški. Gatvių pavadinim 
mai 2-se kalbose. Namai apaugę žalu
mynais, daug gėlių (vidurvasaris) daug 
vaisių. Žmonės gražūs, gražiai apsiren- 
vėsesnis. Monteealio miestas yra S. 
Lourenęo upės saloje. Aplankėme 2 
lietuviškas Parapijas, susipažinome' . 
su klebonais — mus vaišino, klausinė
jo, pasakojomės. Buvome vos 3 die
nas. Gal ir užteko. Kadangi dar neį- 
pusėjome j vidurkį mūsų kelionės.

(bus daugiau)

LIETUVIŠKA MOKYKLA 4-MEČIAMS
Atsižvelgdama j tėvų pageidavimą, 

Toronto Maironio mokykla atidarė 
jaunesniųjų parengimo skyrių. Kviečia
mi vaikučiai 4 metų (gimusieji 1979 
m.) užsiregistruoti šv. Vincento Paulie- 
čio mokykloje, šio darželio mokytoja 
bus Jūratė Ceponkutė-Neimanienė.

Ar pas mus negalima apie ką tai 
panašaus galvoti? .

šiais metais lapkričio mėn. 2 d. iškeliavus amžinybėn buvusiam 
pirmajam Švento Juozapo Brolijos pirmininkui

p. JONUI PAUKŠČIUI
reiškiame užuojautą žmonai Onai, dukterims, sūnums, broliams, švo- 
geriams, anūkams ir visom kitom giminėm.

Sv. Juozapo Vyrų Brolija ir Valdyba

MŪSŲ ŽINIOS
KAZIMIERINIŲ METŲ 

KALENDORIUS
Lapkričio 3 dienos Jubiliejinio ko

miteto susirinkime buvo priimtas Ka- 
zimierinių metu veiklos kalendorius. 
Kalendorius numato kiekvienam mė
nesiui nors vieną ar daugiau su Jubilė- 
jum surištų įvykių ar parengimų.

Datos nevisur nustatytos; ir kai ku
rios galės būti pakeistos.

Kadangi tiek susirinkimuose, kiek 
veiklos vykdyme yra ir lietuviškai ne
kalbančių ir net kitataučių, tai kalen
dorius pateiktas portugališkai ir at
spausdintas lakiojančiu lapu, kad kiek
vienas, kas tuo domisi, galėtų turėti 
po ranka, prisidėti prie jò vykdymo 
bei duoti pasiūlymų jam tinkamiau 
papildyti. Čia tik bendri bruožai:

— Kovo 4: Jubilėjinių Metų pradžia 
su Mišiomis katedroj, kurias 10,30 vai. 
laikys SP. kardinolas; filatelinė paro
da SP valstijos valdžios komisijos ini
ciatyva šv. Kazimierui pagerbti, šv. 
Kazimiero biografijos paskleidimas; 
keli konkursai; Šventojo paminėjimas 
SP Krikščioniškosios Literatūros aka
demijoj; kovo 30-31 ir balandžio 1: 
Kaziuko mugė — kermošius.

— Balandžio 15: Sventkelionė j ka
tedrą Šventųjų Metu atlaidams (16 
vai.); margučiu dažymo konkursas; 
beturčio Velykos;

— Gegužė: 13 — Sventkelionė j 
Aparecidą; ligonių pamaldos;

— Birželis: 10 — Oficialus paminėji
mas Biblioteca Municipal auditorijoj 
si kazimierine parodėle; 17 — Gedulo 
Diena: Brazilijos Maldos Diena už Lie

ELEIÇÕES P/DIRETORIA DA BLJS 
MAN D A T O 1983/1987

Convidamos os jovens lituanos interessados a dar continuidade nos 
trabalhos da BLJS a formar chapas para concorrer às eleições .que se
rão realizadas no dia 10 de dezembro próximo na Ramovė. As cha
pas concorrentes deverão ter cinco membros os quais deverão preen
cher os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Te
soureiro. e Membro da Diretoria.

As inscrições poderão ser feitas com quaisquer dos membros da 
atual diretoria até o dia 8 de dezembro próximo: |

Aleks, Fone: 275-2619 (
Roberto/Douglas, Fone: 273-3224
Elizabete — Fone: 266-3695 Aleks. Valavičius
Nilza — Fone: 274-9924. BLJS — Pirmininkas

tuvą;
— Liepa: — Atnaujinimas Lietuvos 

pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 
(1934) vaikų-jaunimo koncertai;

— Rugpjūtis: 5: kunigo (ir bendruo
menės diena); feijoada; blynu balius;

— Rugsėjis: visas paskirtas Lietuvai; 
9 (ar 2) — šilinė;

— Spalisį menininkų darbu įvertini
mas bei paroda;

— Lapkritis: lietuviu liaudies meno 
kūriniu paroda ir pardavimas; vietiniu 
"artezanato" bazaras;

— Gruodis: laukiant Kalėdų su šv. 
Kazimieru: atvirukai, plotkelės, kalėdo
jimas; Kalėdų novena šeimoj; prakartė
lių konkursas; jaunimo Kūčios;

— 1985 m. kovas: Jubilėjinių metų 
užbaiga su šv. Kazimiero švente ir Ka- 
zimieriniu kermošium.

KAZIMIERINIS SUSIRINKIMAS
Sekantis Kazimierinio Jubilėjaus ko

miteto susirinkimas įvyks lapkričio (No
vembro) 10, ketvirtadienį, šv. Kazimie
ro p-jos salėje. Pageidaujama daugiau 
tautiečiu- Bus ypač tariamasi — ir pra
sidės kurtis — kermošiaus rengėju gru
pės.

Kermošiaus reikalu galima pranešti, 
kad PAULISTUR pažadėjo policijos, 
šviesos, garsiakalbiu ir propagandos ap
tarnavimą, o PREFEITURA duos rei
kiamos medžiagos "barakams" pastaty
ti. Kaip tiktai laikas ir proga lietuviams 
pasirodyti su savo papročiais ir gabu
mais.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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JUBILÉJINÉS MIŠIOS KATEDROJ
São Paulo arkivyskupas, kardinolas 

Dom Paulo Evaristo Arns, vos grįžęs 
iš Vyskupu Sinodo Romoje, tuoj už
tikrino kun. Gavėnui, kad mielai lai
kys katedroj Mišias kovo (março) 4' 
d., 10,30 vai. šv. Kazimiero Jubilė- 
jaus proga. Mes, lietuviai, iš anksto 
dėkojame Jo Eminencijai.

TVANAS "MŪSŲ LIETUVOJ"
Per Vėliaes São Paulę užplūdo 

smarki audra — lietus su perkūnija. 
Tai tikras tvanas. Nuo to tvano nu
kentėjo ir šv. Kazimiero parapijos būs
tinė bei ML redakcija-administracija. 
Stogai jau dešimtis kartu taisyti — ir 
niekad gerai nepataisyti. Tai su dides
niu lietum vis kur nors prasiveržia 
vanduo — ir nuo lubų pasileidžia,kaip 
dušas (Atsimenu dar t. Saulaitj, kurs 
nekartę turėjo miegoj su lietsargiu 
virš lovos...).

šįkart ypač nukentėjo kun. Petriu
ko kambarys-redakcija ir laikraščio 
montavimo kambarys. Vadduo palie
tė kaikurias knygas, laikraščius, spaus- 
dinių iškarpas, nuotraukų dėžes, kai 
kuriuos redakcijos įrankius. O nakčiai 
pats redaktorius turėjo ieškotis kitos 
vietos.

O kas bus, kai užeis kita liūtis? — 
Reikia stogus lopyti . Bet kuo "lopy
ti”? (KPG)

DĖMESIO VISIEMS
Firmos, organizacijos bei pavieniai 

tautiečiai, norintys pasveikinti MŪSŲ 
LIETUVA jos 35-mečio minėjimo 
proga per laikrašti (su specialiu nume
riu), prašomi nedelsiant redakcijai 
įteikti norimus rašinius iki lapkričio 
(Novembro) 21 dienos.

Taip pat norintieji per ML-vę per
duoti savo klientams, draugams ar bi
čiuliams KALĖDINIUS SVEIKINI
MUS, prašomi juos įteikti redakcijai 
nevėliau gruodžio (Dezembro) 12 die
nos.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Jonas JAKUTIS
Alberto LIPAS
Arnaldas ZIZAS
Marcele ADULIS
Liudvikas JERMALAVI-

ClUS
Anastasia KAVOLĮ E NĖ
Vytas Algirdas ŠUKYS
Algirdas ŠUKYS
Vincas KLIUKAS
Adelė SIMONAVlClENĖCr.6.000,00
Veronika DIMŠIENĖ Cr10.000,00
Casimira RAULINAITIS Cr.5.000,00
Milda Paula REMENClŪ-

TÉ Cr.5.000,00
Victor LUKAVlClUS Cr.5.000,00

Cr.5.000,00
Cr. 5.000,00
Cr.7.000,00
Cr.7.000,00

Cr.5.000,00
Cr.5.000,00
Cr.5.000,00
Cr20.000,00
Cr.5.000,00
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MOŠŲ MIRUSIEJI

ONA JUZÉNIENÉ
Spalio 27 dieną, Vila Beloje sulau

kusi 82 metu mirė ONA TYLAITÉ 
JUZÉNIENÉ, kilimu anykštietė. Bra
zilijon atvyko 1927 metais. Didesnę 
gyvenimo dalį pragyveno Vila Beloje. 
Vertėsi prekyba. Kol sveikata leido 
buvo uoli bažnyčios lankytoja, pri
klausė parapijos draugijom, mokėjo 
dešimtinę. Pora paskutiniu metu jau 
j bažnyčią ateiti nepajėgdavo.

Buvo pašarvota V. Zelinos šermeni
nėje ir palaidota su eeliginėmis apei
gomis. Nuliūdime liko duktė Angelina 
Tatarūnienė, žentas Armandas Tatarū- 
nas ir anūkai Angelina Cecilija ir 
Luis Armandas.

Lapkričio 2 dieną mirė JONAS 
PAUKŠTYS, turėdamas 82 metus (gi
mė. 8.VIII.1901). Kilęs iš Kauno 
apskr., atvyko Brazilijon 1927 m. ir 
gyveno visą laiką Vila Beloje.

Priklausė ilgą laiką šv. Juozapo Vy
ru Brolijai.

Palaidotas Cemitério da Saudade, 
São Caetano kapinėse.

Liūdesy paliko žmoną Oną, dukte
ris Teresę ir Norbertą, žentus prof. 
Juozą Žemaitį ir Kazimierą Dudėną 
bei septynis anūkus. Liko sesuo Bro
nė Naruševičienė ir brolis Kazys 
Paukštys.

Šeimos padėka klebonui kun. Juo
zui Šeškevičiui už laidotuvių Mišias, 
kun. Feliksui Jakubauskui už ligoniu 
sakramento suteikimą, kun. Vitui Ka
volių! už palydėjimą j amžino poilsio 
vietą. . ...------ -—

XBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886 ; • .. .;

mirus, Sęjungos-Aliança nariams broliui Kaziui 
ir Onai Paukščiams, giminėms ir artimiesiems 
teiškia gilią užuojautą

-- J2ÜM J6:ŠI
Sąjungos - Aliança

VALDYBA

Padėka taip pat visiems dalyvavu
siems liūdesio valandoje.

Lapkričio 4 Bandeirantes ligoninėj 
nuo širdies mirė KAZIMIERAS VA
LIULIS, paskutiniu metu gyvenęs 
pas dukterį Freguesia do 0 priemies
ty.

Gimęs Kamajų kaime 1905 m. ko
vo 31 dieną, atvyko j Brazilija 1929 
metais. Dirbo visą laiką kaip mūrinin
kas ir gyveno V. Anastácio.

Vedęs Teklę Pukenytę (kuri mirė 
1966.III.6), paliko dukteris Vandą ir 
Joaną, kuri yra ištekėjusi už Osmar 
Simões, ir tris anūkes: Angelą, Cristi- 
nę ir Marčią.

Pašarvotas Araçá šermeninėj, lapkri
čio 5 buvo palaidotas savam kape La
pos kapinėse.

Giminėms pasirūpinus, kun. Pr. Ga
vėnas aplankė ligonį su visais krikščio
niui reikalingais patarnavimais, atlaikė 
Mišias prie mirusio karsto ir palydėjo 
j amžinojo poilsio namus.

iPASKAITA APIE KINUĄ
Kanados TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI per 

kelis kart skelbė, kad "spalio 23, sek
madienį, 5 v.p.p., Lietuviu Namu 
Mortos menėje rengiama paskaita ir 
rodomos skaidrės tema "KINIJA XX 
AMŽIUJE". Paskaitę skaitys kun. P J 
Urbaitis, gyvenęs 20 metu Kinijoje. 
Skaidres rodys A. Kalinauskas, nese
niai lankęs Kiniją. Paskaitininnkai at
sakys j klausimus".

Kaip matosi, musu kun. Urbaitis ; 
visad judrus — ir visur įlenda.
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS PIETOS

Spaudos pietų bilietų platinimas 
vyksta lėtai. Mūsų žmonės vis mėgsta 
laukti paskutiniu dienų bilietams įsi 
gyti, nes nežino ar tada lis ar bus 
gražu...

Prašome nelaukti ir nedelsiant bilie
tus įsigyti. Kas toliau gyvena nuo 
Mokos ar V. Zelinos gali bilietų pasi
prašyti paštu, arba užsisakyti telefo
nu 63.59.75 arba 273-0338.

I

NR. 44 (1833) 1983.XI.10

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEI

SOFIJA MISI ŪKAI 
gimtadienio proga (lapkričio 11 

Širdingai dėkojame už paramą spaudai 
sveikiname bei linkime sveikatos ir Dievo

Administracija

ir nuoširdžiai 
palaimos.

■i

PAIEŠKOMA
Iš Cleveland©, JAV, Akvilė Jurėnai

tė, po vyru Gražulienė, dabar našlė, 
ieško savo kaimyno JONO STUNO 
(ar STUKO? ), kilimu nuo Šimonių, 
atvykusio Brazilijon 1929 ar 30 me
tais. Kas apie tai turėtų žinių, prašo
mas pranešti ML redakcijai.

AUSROS choras
Lapkričio 13, sekmadienį, 18 vai. 

šv. Kazimiero parapijoj bus atlaiky
tos Mišios už AUŠROS, VYČIO ir 
kitus mirusius choristus.

Šeštadienį vakare — choro repetici
ja.

SOFIJA MISIUKAITÉ atšventė dar 
vieną gimtadienį. Praeitą sekmadienį, 
po lietuviškų pamaldų Casa Verdej su
sikvietę į Bom Retirą mišių dalyvius. 
Seimininkė visus gražiai pavaišino. Bu
vo daug dainuota ir deklamuota. Bu; 
vo svečių iš C. Verde, V. Prudentes, 
Mokos, Zelinos, Moinho Velho ir iš 
S. Bernardo.

Sofija yra drabužių modeliuotoja ir 
turi modeliavimo mokyklą Bom Reti
re.

«i-À' Lietuviu Sąjungos * Aliança

52 metu sukaktuvių proga, savo narius pagerbti, 
*

yra ruošiami PIETUS, 1983 m. lapkričio 20 dieną

sekmadieni 13 valandą. Rua Lituania, 67.
Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto pranešti Telefonais;

93-5470 - 92-3309 - 274-5116

KAS PADĖS ROŽĖS ŽIEDĄ?
"Ateis ir lapkričio mėnuo — rašo 

TŽ-riuose Tautos Fondo pirmininkas 
Kanadoje, A. Firavičius — laisvos pa
saulio tautos papuoš savo karių ka
pus.

Kas, o kas padės rožės žiedą ant 
Lietuvos laisvės kovotojų, partizanų 
kapų, kurie išblaškyti Lietuvos laukuo
se, tarsi kupstai, kupsteliai, apaugę 
žolėmis, be kryžiaus, be pagarbos, be 
motinos ir be sesers rankos, be gėlės, 
tik kur nekur sudžiūvęs kraujo lašelis 
ant akmens, atiduotas už Tėvynės 
laisvę?"

Mes jau esame lapkričio mėnesy. 
Ar negalėtume suruošti lietuviškas pa 
maldas už Lietuvos laisvės kovotojus 
— už visus: Nepriklausomybės kūrėjus 
karius, partizanus, tremtinius, betkur 
išsklaidytus mirusius musų brolius ir 
seses? . Tai ir bus "rožės žiedas" nej- 
kainiojamos vertės.

Siūlyčiau lapkričio 20 dieną, sekma 
dieni, 16 vai. šv. Kazimiero parapijoj, 
bendras MIŠIAS už visus Lietuvos 
laisvės kovotojus. Kas norės, galės at
nešti ir gėlę prie altoriaus.

Kun. Pr. Gavėnas, SDB

metine
SPAUDOS ŠVENTE
GRUODŽIO (DEZEMBRO) 11 D

M I Š I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

PIETŪS 1230 vai. Jaunimo Namuose 
LOTERIJA sū originaliais tapytojų paveikslais 

VILA Z E L I N OJ - J AU N I M O NAMUOSE 

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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