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LIETUViŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CHORĄ,

ŠVENČIANTĮ TRiSDEŠIMT KETV RTĄS’AS DARBO
METINES IR SAVO GLOBĖJOS ŠV. CECILIJOS ŠVENTĘ
«AUŠROS» CHORO VARDU NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

IR ILGIAUSIŲ METŲ LINKI

Jonas Kidykas, S. J.

São Paulo - Brasil - 1970 m. lapkričio - novembro 27 d.

«Aušros» ehoro dirigentas

PLAČIAJAME PASAULYJE
VATIKANAS

V1RŠ MILIJONO ŽUVUSIŲ

Šv. Tėvas ką tik praėjusį
ketvirtadienį išskrido ilgiausion kelionėn į Azijos misijų
kraštus. Dalyvaus Filipinų bei
Australijos vyskupų konferen
Gijose, aplankys audrų nežmo
niškai nusiaubtas sritis ir su
teiks joms savo paramos Be
popiežiaus apsilankymas mi
sijų kraštuose, kur katalikų
yra tik mažas procentas ne
katalikų jūrėse tikrai bus diGe>lė paguoda ir katalikam* ir
jų misionieriams kunigams,
broliams ir seserims. Juk jie
metų melais darbuojasi visa
širdimi ir visomis jėgomis
sunkiausioje darbo ir gyveni
mo apūnkybė-e. Jie yra reikai ngi Baž'tyė os galv s re
gimo Oi pažinimo, oa ragini
mo ir paguodos. Lydėkim mes
popiežių savo malda!

Apskaičiuojama, kad Pakis
tane audra užmušė ar paskan
dino virš milijono žmonių. Kai
kuriose pajūrio įlankose ma
tomi kalneliai išpurtusių, api
puvusių, šunų ir žuvų ap
graužtų lavonų. Iš tų lavonų
kyla ne tik baisus kvapas,
bet ir maras bei kitos ligos.
him—iii

.

iiwwaiHwii

Neiškenčiame ta proga ne
pranešę savo skaitytojams pa
ŠIO «MŪSŲ LIETUVOS» NUMERIO GARBĖS LEIDĖJAS YRA
našaus biurokratizmo čia pat
S kaulyje. Čia yra viena
mergina, kuri negali vaikščio
ti. jai reikalinga kėdė su ra
(Nuotrauka daryta paskutinio koncerto metu)
tukais. Taua ji galėtų po na
Neseniai choras turėjo labai gražų, daug klausytojų sutraukusį koncertą, pasku1’ išvy
mus ir kiemą judėti ir pasi- ką į Sflfos. jaDai- Bendruomenės choras švenčia avo trio bejos Sv. Cecilijos šventę ir 34
darouoti. .ai i- - Mūsų Lietu metų gyvavimo sukakti. Šventė prasmės šj sekmadienį šv. mišiomis 11 valandą. Po m šių,
vos" apie tai patyrė Čikago apie 13 vai. bus šeimyniškos choro su savo tėvais bei rėmėjais vaišės
je p. . Kuliešius, jis ir piė.
«Mūsų Lietuvos» Administracija Bendruomenės chorui yra ypač dėkinga už ne pirmą
O. Joteikaitė pasiuntė miru- tokią gausią paramą ir linki jam sėkmingai ir toliau džiuginti mus ir kitataučius gražiomis
s os Kuliešienės važinėjančią lietuviškomis dainomis ir giesmėmis!
MĮj—Hl
iii—«ii
kėdę Siuntė oro paštu. Sumo
"Mūsų Lietuvos» Administraciją.
Po nežius Paulius VI išlei kėjo bene 60 dolerių vien už
do parėdymą, parėdymą, pa pasiuntimą. Bet čia mui iaė
gal kurį kardinolai sukakę kėdės neišduoda. Jau pora
natiškai bijo naujų idėjų,
80 metų nebegalės dalyvauti mėnesių kai kėdė guli muiti
biurokratinė valdančioji vir
LA KŲ LlETüVAMt» STB IPSNIO KONKURSAS
na įo popiežiaus rinkimuose nėje. Reikalauja 6t0 kruzeirų
šūnė dreba dėl savo sosto.
skeibiaun konkursą paradyti «Laiškų Lietuviams»
ir nei užimti vietos šv. Tėvo muito. Buvo kreiptasi paukš
Jo teismas kaip pats auto
tus
vaidininkus,
į
'ministeriją,
žurnalui ilnsamą straipsnį. Straipsnis turi būti ne ilges
kurijoje. Turės užleisti vie
rius sako, yra niekas daugiau
nis saip 3U00 žodžių, pasirašytas slapyvardž u ir, įdėjus
tas jaunesniems, lokių virš kėdės neduoda be muito, u
kaip noras bauginti žmones,
80 metų turinčių kardinolų ligonis mergaitė negali ja | autoriaus pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, at
«Tačiau ideoioginio išsivadanaudotis ir uegali čia pat nu
siųstas redakcijai iki J971 metų vasario mėn. 16 dienos
dabar esą apie 25.
v»mo eiga Rusijoj jau praši
sipirkti braziliškos kėdės. Ot
Konkurse gali dalyvauti visi — ir vyresnieji, ir jauni
nėjo ir jos niekas nesumikys,
uo pačiu parėdymu popie ir šelpk, ir siųsk dovanas iš
mas. žkiriamos Keturios premijos.- I — 100 dol ,11 — 75
užsukto rato atgal nepasuks.
žius pataria visiems savo ku Amerikos Brazilijon vargstan
dol, i l = 59 dol.. IV
25 dol. Konkursui parinktos
Man atrodo, kad svarbiausia
rijoj- darbininkams kardino čiam žmogui! Lanai galia,
šios temos
reikia nusimesti nuo širdies
lams sukakus 75 metus am kau tokie nežmoniški daly
praeities klaidų sunkumą ir
i Ko aš laukiu iš religijos?
žiaus atsisakyti savo užima kai gali atsitikti save katali
nebijoti kritikos, bet ne siek
2. r musų moralė kyla, ar smunka?
mų pareigų. Kiekvieno kardi kišku vadinančiame krašte.
ti tik garbinimo ir šlovinimo.
3 Kas mūsų spaudoje girtina ir kas peiktina?
nolo atsisakymą popiežius
4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika.
persvarstysiąs ir arba priim
Aš manau kad e u dides
5 Antrajam Jaunimo Kongresui ruošiantis;
siąs, arba paprašysiąs ir t©
nis patriotas už tuos, kurie
a Kongreso į rograma, jos lygis ir kokio am
liau eiti tas pareigas.
garsiai šaukia apie tėvynės
SOV. RUSIJA
žiaus
jaunimui
taikoma.
meilę,
bet iš tikrųjų myli tik
Popiežius Paulius VI dabar
Po keturių metų Sovietų
b.
Koks
turėtų
būti
p.igrindinis
kongreso
aspektas;
savo privilegijas».
yra 73 metų amžiaus. Romo Rusija ir komunistinė Kinija
akademinis,
kultūrinis,
socialinis,
politinis?
je sklinda gandas, kad ir .jis, atnaujino diplomatinius ry
Amalrikas teigiamas už kny
c. Kaip sudominti jaunimą kongresu, kokios tu
sulaukęs 75 metų, atsisaky šius. Maskvon jau atvyko nau
gą «Ar Sovietų Sąjunga išsi
rėtų būti paskaitų temos, kokio pobūdžio links
siąs popiežiaus sosto ir jį už
laikys iki 1984 meių?>
jasis Kinijos ambasadorius
moji dalis?
Įeisiąs jaunesniam, ki šiol
Kiekvienas konkurso dalyvis gali rašyti kelias te
Su juo buvo kar u teisia
tik vienas — popiežius Csles- Liu Hsin-tsuan.
mas ir laime i Kelias premijas. Konkursui atsiųsti straips
mas ir Inžinierius Leonas
tinas penktasis — tryliktame
niai tampa redakcijos nuosavybe. Nepremijuoti ir ne
Ubožko, kad platino Amalri
šimtmetyje buvo atsisakęs sa
spausdinti straipsniai bus grąžinami. Premijos bus įteik
ko atviro laiško kopijas ir
vo pareigų
JUNGTINĖS TAUTOS
tos «L. L.» metiniame parengime 1971' metais kove mė
fcad pas jį rado italų jaunuo
nesio 27 dieną Jaunimo Centre. Mecenatus ir vertinimo
lių atsišaukimą apie persekio
Ir šiemet bandyta įvesti į
komisiją paskelbsime vėliau.
jamus sovietų intelektualus.
Jungtines autas komunistinę
Jis taip pat gavo trejus me
PAKISTANAS
Kiniją. Pasiūlė didelė jų drau
tus
Visas pasaulis pasišovė siųs gė Albanija. Nors balsuojant, I eologinis issivadavimas Rusijoj jau prasidėjo flscaRaBW»
ansauMŪ
ti gausią pagalbą dliilassios šį kartą balsuotojai dar atme
DRĄSUS AMALRIKO ŽODIS TEISME
"
Į
tė
pasiūlymą;
kadangi
jam
šitą šimtmetį audros, nusiau
Lapkričio
30
d. sueina a. a.
busios Rytinio Pakistano pa pravesti reikėjo dviejų treč
MASKVA. — Nors sovietų pasakyti, kas režimui nema KAZIo VOSYLIAUS mirties
dalių atstovų balsų. Tų Kini autoriaus Amalriko teismas lonu. Amalrikas, kurii gavo
jūrį ir salas. Bet valdžios neja šį kartą negavo. Bet yra vyko be pašalinių asmenų, 3 metus kalėjimo, teisėjams metinės. Ta proga Tėvas Jo
1 ankstumas, biurokratizmas Ja
nas Kidykas atlaikė mišias jo
gana tikra, kad kitais metais net ir jo žmona tik į pabaigą
bai trukdo tą pagalbą išdaly
pasakė,
kad
jei
viduramžių
paties namuose, Campinas.
ji tiek gaus. Juk viena po ki
ti badą kenčiantiems milijo tos Vakarų valstybės pradėjo buvo įleista, bet? jau žinomos raganų deginimus galima pa
kai kurios smulkmenos. Vy vadinti tam tiuų asmenų re
nams žmonių. Ir dėl tokio vai pripažinti Komumstinę Kini
rai,
Kurie sugeba parašyti to liginiu fanauzmu, tai tas, ^kas
džios nerangumo ir užsispyri ją, su ja užmėzginėti preky
mo miršta šimtai žmonių, ne- bos santykius.
kias drąsias knygas, kad pr t darosi šianiien Rusijoj, gali
s Raukdami duonos kąsnelio
našauja Sovietų Sąjungos žiu ma irgi panašini pasakyti. So
n.iMw»
ar reikalingų vaistų.
girną, turi drąsos ir teisme vietinis režimas taip pat fa
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Los Angeles ateitininkų sto
vykloje, šalia pramoginės pro
g-ramos, buvo ir diskusijos; ka
talikiškumas, ateitininku kul
tūrinė veikla, kas yra organizicija, kas yra geras orga
nizacijos narys, mūsų žymes
nieji ateitininkai, naujoji mo
ralė, asmenybės vystimasis ir
pašalinės įtakos, nihilizmas
Amerikos jaunime, apatija ir
angažavimas ir kitos.

Lietuviu Jaurrmas Pasaulyje
Vasario, 16 gimnazija VoUe
tijoje šiais metais turi 6 mo
kinius iš kitų kraštų: iš Šiau
rės ir ietų Amerikos. Viena
iš jų y.ra 12 metų Bi-uté Mo
tiejūnaitė iš Los Angeles, ku
rios sesuo Ramunė stuuijuoja
meną Paryžiuje. 5š viso gim
naziją lanko apie 90 lietuvių
vaikų. įdomu, kad vengrų gi.m
nazijoje Vokietijoje yra apie
K 0 mokinių iš Šiaurės Ame
rikos ir apie 300 iš Vokieti
jos Lieteliai tikisi kasmet
n- ig’au mokinių pritraukti iš
toliau į Vasario 16 tąją.

Andrius domisi mechanika.
Nors toje vietovėje lietuvių
visai nėra, abu seka lietuvių
spaudą ir gražiai lietuviškai
kalba.

Perkūno vardu pavadintoje
skautų ir skaučių stovykloje
rytiniame JAV pakraštyje da
lyvavo 340 stovyklautojų i ai
šešiolikta tokia stovykla, api
manti lietuvius vaikus nuo
Washíngtono iki Bostono.

Vienoje lietuvių vaikų sto
v kloję mergaitė pasiuntė laiš
ką namo rašydama: « š val
Čikagoje skautai numato gau pietus su musėmis.» Mo
įdomią rudens ir žiemos pro tina labai išeiga do, kol suži
gramą jaunesniųjų vadovų iŠ nojo, kad merga čių būrelis,
kylą, skautiškas varžybas, pa kuriam duktė priklausė, vadi
^Įžymėjusių sk utų žiemos iš nasi «MllSèe.»
kylą, skaidrių iš stovyklos va
karą, ypatinga kelionė tu val
Pereiiama iš jaunesniųjų
giu, rastu gamtoje.
mergaičių būrelio j vyresnių
jų 16 metų Gailė Jucėnaitė
Mažųjų vaikų varžybų šven tas ypatingas apeigas a įrašo
teje Čikagoje buvo įvairūs vienos stovyk os laikraštėly
žaidimai Petuvių kalbai lavin je.- «Širdis labai plakė ir min
ti sudėti raiivs, kad išeitų tys skraidė po visą dangų.
žodžia . i'aip pat ir įvairūs Devas buvo labai arti. Su
linksmi žaidimai.- maišuose bė sijungiau su savo sesern ir
gurno le ktynės, vandens per jutau, kad jų niekad nepal inešimas ir kiti
8iu ir jos nepaleis manęs,
jaučiau kažkokią amžiną mei
Dienraštyje «Draugas* apra lę ir viltį*.

šyta Nekų šeima, gyvenanti
prie Michigano ežero netoli
Čikagos Jaunesnysis sūnus
Jonas domisi biologija, tikisi
būti gydytoju, o vyresnysis

JAV bėse veikia 42 tituanis
tinės mokyklos su 3 025 mo
kiniais ir 229 mokytojais. Vai
kų darželių yra 19.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ
PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)
Sakmė apie pogromą. Metraštis apie lieps
ną. Didžiule pasaulio kančia jis giedojo, ir šir
dimis juntame liepsną, dialikas netinka dialekti
niam metodui, jo nėra mūsų knygynuose. Jo da
bar niekur nerasi, bet jis amžinas. Kaip senieji
pramatė Jeruzalės žūtį, taip jis pramatė hitleri
nes dienas...
Jis sustojo kalbėti. Kalvelės atšlaitėje jam
buvo nepatogu stovėti su įkypom kojom.
— Nėra mitų, mielasis, nėra. Viskas yra rea
lybė. Dabartis tai tik mito palyda. Esėjų rutulius
rado beduinai dykumos olose. Iš jų išskaito, kad
kas atrodė mitu, buvo realybė. Esėjų rutuliai iš
liko molio ąsočiuose du tūkstančius metų. Ir pa
pirusų žodžiai pavirto -liepsna.
- Aš stvėriau Šapirą ųž alkūnės. Staiga vi
sas tas abstraktizmas sušiurpdė mane naujai pa
justu realumu. Mintis dar buvo baili, nekonkre
tizuota, bet jau stambi savo apmatais.
— Prieš du tūkstančius metų įrašyti žodžiai
tampa liepsna — aš pakartojau savo minties em
brioną. — Ar jūs žinote, drauge Šapira, kad da
bar daug mūsų rašytojų, kurių nespaudina, laiko
savo raštus stalčiuosė. Ar tai neprilygsta esėjų
raštams ąsočiuose?

1976 o lapkričio
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San Pauliškio inž. Guigos
vadovaujama Caracas, Venezuelos, lietuvių tautinių šo
kių grupė neseniai šoko Maracay mieste, antrą kartą ia
Vegos naujosios bažnyčios ati
darymo progp — bažnyčia že
mes drebėji no sugriauta ir
yra toje pačioje aikštėje, ku
rioje yra šv. Kazimiero lie
tuvių centras, ir trečią kartą
visų tautybių tautinių šokių
šventėje Hotel Avila, Caracase.
Iš moksle pasižymėjusių lie
tuvių: Egiė Asevičiūtė, mėgs
tanti skulptūrą dalyvaujanti
tautinių šokių grup je ir skau
čių vadovė, laimėjusi gražuo
lės varžybas, baigė Humbersį
de Collegiate Institute Kana
doje. Laimutė Statkutė c ma
ha. J W oaigė moksliu ir su
spėjo dalyvauti lietuvių cho
re, skautuose, o mokykloje
dramose, operose ir chore.
E. Daniliūnas, lankęs Tėvų
Pranciškonų gimnaziją, J A v,
baigė inžinieriaus mokslus
Kanadoje.

Philadelphijoje JAV, vei
kia 9 skyriai lituanistinėje mo
kyk oje ir vaikų darželis. Cle
velando mokyklėlėje įvestos
religinės pamokos, kad vai
ai būtų lietuviškai ruošiami
Komunijai ir sutvirtinimo sa
kramentui. los Augeles litua
nistinę mokyklą lanko 107
mokiniai (mieste yra 600 lie
tuvių šeimų). į Clevelando li
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tuanistinę mokyklą vaikai at varžybose, nupiešdamas įdf'
vyksta 45 kilometrų spindu miausią vaikams taikytą pi’ |
liu, į Los Angeles — iki 150 katą, kad atsargiai eitų pt <
gatvę.
kilometrų, Bostono — 80.
Draugo pravestame rašinių
konkurse vaikams ir jauni
mui buvo numatytos šios min
lys: Lietuvis rašytojas kurį
daugiausiai mėgstu; Lietuvis
koji knyga, kurią skaičiau an
trą kartą; Kuo galiu padėti
Lietuvai; Ką aš žinau apie
Lietuvą.
Moocos lituanistinėje mo
kykloje buvo užduoti rašinė
liai apie Lietuvą, Iš mergai
čių už rašinį lėlę gavo Sofi
ja Žūiautaitė, o iš berniukų
dovaną Edvardas Paleckis.

Lietuvos Vyčių seime, ku
riame dalyvauja jau trečiojir ketvirtos kartos lietuvis
iškilmingai buvo iškabintai
užrašas: «Garbinga mūsų lie
tuviškoji kilmė." Organizaci
ja tari skyrius įvairiose JAV
vietose.
Kun Alfonsas Bernatonis
vieši JAV-bėse. rinkdamas an
kų Vasario 16 gimnazijos ben
drabučio statybai. Btmdrobutis labai reikalingas, nes pi
lis, kurioje vaikai dabar gy
vena, labai sena. Pirmojo nau
jojo pastato statybai prisidė
jo ir Brazilijos lietuviai.

Toronte, Kanadoje, yra iš
viso apie 500 tautinių šokių
grupių,jkuriose dalyvauja apie
12.000 asmenų.

Jauniausias Lietuvių Žurna
lietų sąjungos narys yra 18
metų Robertas Selenis iš De
troito, bendradarbiaująs Drau
Neseniai baltiečių tautinių ge, Dirvoje. Naujienose, Skau
šoklų šventėje pasironė lat tų Aide, Lietuvos Balso radi
viai, estai ir lietuviai, latvių jo programoje, Gimnazijoje
kanklių ansamblis ir jaunimo mokėsi žurnalistikos ir reda
chorai. Šventė įvyko prie gavo laikraštį. Salia skautųdalyvauja tautinių šok;ų gru
New Yorko.
pėje, lietuvių jaunimo chore,
vaidinimuose ir sporto rink
Bostone įsteigtas Lietuvių tinėje.
Jaunimo Informacijos centras
kuris biuleteniu pranešinėja
Kanados lietuvių dienoje
apie jaunimo veiklą, remta
žinias ir veda jaunimo statis spalio 9-11 dienomis dalyva
tiką Vedėjas - Gintaras Ka vo l,iūi) lietuvių, pusė jų jau
muiu Mieste kuriame vyko
rosas.
ši šventė, tėra 90 lietuviškų
šeimų
Argentinos lietuvių jauni
mas ruošiasi Antrajam Pašau
Devyner.ų metų Rūta Že
lio Lietuvių Kongresui 1972
metais. Sudarytas komitetas maityte iš Wofcesteno, Jung
su pirmininku Jurgiu Brazai tinių Amerikos v Metyčių, api®
čiu, buvusiu S. Paulėje stu stovyklą rašo; -Aš mėgstu sto
dijų savaitėje 1968 metais vyklauti, nes mes tuiim daug
Ruošiama Argentinos jaunimo spurto ir kalbame lietuviškai.
Aš labui myi u stovyklauti.»
studijų savaitė.

Rimas Gylys Syracuse mies
te, JAV, laimėjo pirmą vietą

Jis, aišku, nesugavo savo minties embrio
no. Jis pažiūrėjo į mane su gailesčiu kad aš vis
nesuvokiu atsiskleidžiančios poeto Bialiko misi
jos, Jis buvo tikras, kai aš sukaustytas savo bū
do, politinio treniravimo. Jam buvo gaila manęs.
Aš, norėdamas jį įtikinti, kad kažkas nauja
atsiskleidžia mano dvasioje, pamojau lanka link
jau dingusio saulėlydžio.
— Tas saulėlydis, — aš iššvokščiau, — ap
rašytas esėjų papirusuose, būtų mums misterija
ir didybė.
— Taip, - sutiko senis. — Esėjų rašte jis
skambėtų didybe.
— Toks liūdnas, toks šaltas, toks tolimas'
— aš pasakiau
— Cvirkos rašte jis — tik beletristika, — at
sakė Šapira.
KEISTAS MECHANIKAS
Man beeinant skveru pro išsilaisvinimo nuo
hitlerinių okupantu paminklą, kur dar tebeliepsnojo margumynas, išvydau, kad jaunas juodbru
vys atspaude keliu apžergęs dviratį, sustojo prie
raštinės gonkų, nusipėstino ir atrėmė dviratį į tu
rėklus...
Jis apsidairė, sustojo akimis ant aguonų ir
kitų želmeniu ir įsmuko vidun pro raštinės du
ris. Aš atsekiau paskui jį.
Raikūnas jau pamatė atvykėlį.
— Kuo galiu padėti sveikuliukui? — páklau
sé pirmininkas.
Tai buvo įprastas Raikūno kreipinys. Perdė
tai nužemintas, bet jis tuo didžiavosi. Kad ir
pirmininkas, o kiekvienam siūlosi padėti.

Tarpusavė apžiūra truko gal akimojį.
Dabar aš pamačiau, kad atvykėlio veide bu
vo kažkoks veržlumas. Tokio veržlumo kolūkietyje retai rasi: Darbai nualina veido odą, bet dar
labiau veido nuotaiką Baikausko veide buvo
veržlumas, bet toks tuščias, polėkiškas, lyg pe
teliškės sparneliai. Čia gi atsibrovėiio veržlumas
savo tipu priminė man Dareikos akių plyšelius
Ir nesuvokiama jų paslaptis. O lieka jausmas
kad slapukas jaučiasi pranašesnis už tave.
— Ieškau darbo, — pasisakė atvykėhs. —
Tur būt kalbu su draugu pirmininku?
Balselis buvo skystokas, bet tonas gana drą
sus, nesvyruojantis, lyg jau ir pasakytų: duosi
darbo — ačiū, neduosi — sudiev.
Smalsumas Raikūno veide dingo, padėtis
jam psaiškėjo. Daug tokių nenuosėdų ir dyka
duoniu kandidatų į pavaikštini kus valkiojasi
po kolūkius, vis sakydamies, kad darbo knygelę
pametęs arba kur užmiršęs.
— Taip, aš kolūkio pirmininkas, — prisist»
tė Raikūnas. — ■ kas liečia darbo gavimą, baig
ta. — Darbo jėgos trūkumo nenujaučiame.
— MTS mažiau yra tolokai, — žinovo tonu
pasakė įsibrovėlis, — vietoj® neturite.
— MTS turime rajone, — atsakė Raikūnas
su tam tikru nekantrumu. — Esame per maži,
kad turėtume savo stotį.
— Matai, — pasakė juodbruvys. — aš esu
emeesininkas. Mechanikas Ckio padargų linijoj®.
Kuliamosios, sėjamosios, zig žagai, viekas tai ma
no linijoje. Leiskite, ir išmontuosiu. O kai sudė
siu, dirbs geriau. Arba duokite neveikiančią, su
gadintą, išbrokytą. Garantuoju, dirbs kaip nauja.
Dėlto ir paklausiau, ar MTS arti? Žinau, kad ko!
MTS prisišauki, darbo laikas nueina.
(B. D.)
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Man ne kartą teko
važ
autobusu apie 11,30 vai. va
karo,
visas b Gris jaunų
gimnazisčių ir gimnazistų na
kaltas, jis palauks, sulaukęs mo grįžta. Ir net pašiurpdažinių padėkos ir nueis. Bet ir vau, kai matydavau tas jau
čia tėvams reikia atkreipti nas mergaites išlipant kokio
dėmesį — «Kodėl individas tamsau r skersgatvio kampe ir
kreipiasi į vaikus?» — Juk skubančias namo... Nejauku
vietiniu papročiu, bet kas no ir kai jauni studentai vyrukai
rįs,'kalbėtis su «šeimininkais* turi naktimis «baladotis» na
pirmiausia ploja prie vartelių mo, bet vyras vyru lieka; Ta
prašydamas leidimo, Su šituo čiau mergaites reikia saugo
papročiu buvau supažindinta ti kaip «akies lėliukę»! Aš
tik atvykusi į Braziliją 1947 specialiai noriu atkreipti LIE
m., kai teko gilioje provinci TUVIŲ ŠĖ.MŲ DĖMESĮ!
joje. Mūsų sodyba tebuvo vie
Lietuviai vaikai švelnūs,
los tvora aptverta, du įbesti mandagūs, gal net nedrąsūs...
basliai rodė «įėjimą». Bet, per Kiti gal ir daugiau į bendrą
tuos du baslius niekas neturė tautos mišinį pasinešę, bet tu
jo teisės peržengti, iš anksto ri perimtą iš tėvų tą dailų ir
nepapiojęs rankomis. Jei įei tradicinį mandagumą, kuris
tų be ženklo, turi teisę į jį tuoj pat juos išskiria. O koks
šauti, kaip į «įsibrovėli» į so nors degeneratas tiK ir ieško
dybą.
panašios aukos!

Halina Didžiulytė Mošinskienė
"NOSSA LITUANIA”
Rua Juatindiba, 20
Caixa Postal 4421
Sáó. Paulo, E.S.P.
Tel.: 273-03-38
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Ir buvo ir nebuvo
ft >’
Jonas sako:
«Jei aš keletą metų taupau sunkiai uždirbamus dolerius
jei aš išleidžiu tarp pusantro ir dviejų tūkstančių tėvynėn po
40 etų parvažiuoti, tai aš noriu pamatyti savo tėviškę, kur
gimiau au? au, susitikti su savo giminėms ten kur jie gyve
na, dacbuoj si. Noriu aplankyti savo tėvų kapus, noriu ir pla
čiau po Lietuvą pasivažinėti, o ne tik penkias dienas Vil
niuje pratupėti».

Petras sako:
«Kai prašiau vizos vysti Lietuvon, tai klausiau Rusijos
konsulo, ar bus galima aplankyti brolį ir seseris kaime. Atsa
kė, jog su tuo susitvarkysite vietoje, t. y. Vilniun nuvykę.
N«, ir kaip susitvarkėme? Neleido niekur iš Vilniaus išva
žiuoti Giminės turėjo pas mus į Vilnių atvažiuoti».

PovUas «ako:
«Mes išbuvom Lietuvoje virš mėnesio. Bet visą laiką
Vilniuje. Norėjom nuvažiuoti tėviškėn. Tai giminės patarė pa
duoti prašymą ministerijai, kuri, sako gal ir leis. Bet prašy
me surašykite visas vietas, kurias norit aplankyki. Ir dar bū
tinai pridėkit Maskvą, na gal ir Trakus*. Taip ir padarėm,
Ir ką gavau? Ugi gaunu leidimą nuvažiuoti Maskvon ir į Tra
kus. Niekur kitur. Ne į tėviškę Nuėjau pats j ministeriją pra
šyti. Lietuvis valdininkas klausėsi mūsų prašymo. Stengėsi
patarnauti. Skambino kažkokiam aukštesniam viršininkui,
kalbėdamas rusiškai (aš suprantu rusiškai) bet atsakymas bu
vo «N1LT". Neleidžia vykti tėviškėn ir gana. Kumščius
gniaužiau kišenėje ir siuste siutau iš pykčio. Štai tokią ilgą
kelionę atlikau, pinigą išleidau, atkeliavau tartum į tėviškės
prieangį, bet nevalia įeiti į namus!»

Ona pasakoja;
• Mums neleido niekur išvykti iš Vilniaus Bet buvo kita
ekskursija, raudonųjų lietuvių iš Amerikos, Kanados Brazili
jos. Tai juos pavežiojo po Lietuvą. Net į Klaipėdą juos nu
gabeno*.
Susitikau kitus Lietuvos lankytojus Vilniuje. Pasiskun
džiau, kad man neleidžia vykti pas senukus tė'.vus. Sako
man: «Nebūk durna, pasisamdyk taksi ir dumk, niekam nie
ko nesakiusi. Nuvažiuosi, parvažiuosi ii niekas nežinos. Mes
taip padarėme. Neleido, o nuvažiavome." Neturėjau drąsos
taip padaryti, kad nebūtų bėdos giminėms O dar sako, jei
pagautų šitaip nežiniom iš Vilniaus išvažiavus, tai per 24 va
landas išvaro iš Lietuvos.
Pasakoja kita apysenė moteris. Ne iš raudonųjų. Be
veik davatka. Jai leido pabūti kaime, gimtuosiuos namuose
ir net pernakvoti. Reikėjo imti taksi, pristatė ir palydovą,
kurs nuolat, kaip šešėlis sekė kiekvieną mano žingsnį. Bu
vo sunku surasti progą net su savo vyru <ant keturių akių
pasikalbėti*. Vis tas šn pas mus sekiojo ir klausėsi ką mes
kalbame.

Kitas, mkykim, Petras, išdrįso ir s-laptai nuvyko gan to
Ii nuo Vilnia»!, pasisamdęs taksį. Kai paskui jo dėdė atlydė
jo atgal Vilniun, ir atleido taksistą, pasakė man: «Brolau,
brolau, kaip aš išsigandau, kai pamačiau tave su tuo moto
ristu atvažiuojantį. Juk tai bjaurus šnipas ir skundiką-1» Ir
tada aš prisiminiau, kaip jis kelionės metu man peikė sovie
tų valdžią Lietuvoje,- matyti norėjo išvilioti iš manęs kokį
žodį prieš komunistus. Bet aš tylėjau, nudaviau, kad nesu
prantu, ką jis ten porina. Supratau, kad nori mane iškvosti".
Tokių tai pasakojimų teko išgirsti ir pasiskaityti. Būtų
galima ir daugiau panašių papasakojimų prirašyti, bet jie vi

įspėjimas visiems tėvams ir motinoms
Prieš keletą dienų teko išg.rsti televiziją, kad Bauru
mieste buvo pagrobta 9 metų
mergytė, žaidusi gatvėje prie
savo namų. Visa policija su
kelta, pėdsakams ir «sekves
truotam» kūdikiui rasti. Re
zultatai buvo paskelbti 16 dš, m. - mergytės lavonas
rastas baisiame dekompozici
jos stovyje kažkokiuose tuš
čiuose namuose, skirtuose par
davimui. Mergytė buvo žiau
riausiu būdu nužudyta. Nes
varbu nei vardas, nei pavar
dė, bet tai yra įspėjimas vi
siems tėvams, kurie turi ma
žamečius vaikus, kad negali
mą palikti jų vienų be prie
žiūros, ir be to reikia įskie
pyti šiuos pagrindinius «įsa
kymus»; Niekada neįsileisti 1
kalbą su jokiu svetimu nepa
žįstamu asmeniu, ar tai būrų
vyras ar moteris. Nesileisti
įprašomiems parodyti ga vę,
namą ar kt Gink, Dieve, ne
priimti jokių dovanų nei pini
gais, nei saldainiais, nei pa
čiomis brangiausiomis dova
nėlėmis. Bet kokiam panašiam
tipui
pasirodžius,
.tuoj
pat pasikviesti motiną, tėvą,
močiutę ar senelį, Kas b au
tų iš vyresniųjų namie.
Je4 asmuo yra niekuo ne

Aišku, S. Paulo didmiestyje
šis paprotys jau nyksta. Gy
ventoju» apartamentuose pasie
kia skambutis. Rezidenciniuo
se Kvartaluose, namai irgi
prie vartelių turi skambučių
spurgutį. Tačiau, vaikai grįžę
iš mu^yklų, dažniausiai gat
vėje, ar prie namų vartų sus.tinka su savo draugais...

Dar yra didesnis pavojui-»
ypač paauglėms mergaitėms,
kurios grįžta iš mokyklų va
karinius kursus lankydamos.
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si į viens kitą panašūs. įdomu gal dar ir tai, kad ne visi ir
komunistu nraugai gauna leidimus nuvykti iš Vilniaus į savo
tėviškes. Pora tokių raudonų skundėsi parvažiavę, kad Vil
niuje prabuvo tik penkias dienas, Maskvoj bene tris, o Ry
goj net 10 dienų turėjo laukti laivo. Bet negalėjo laukti jo
Vilniuje! «Kas man ta Ryga? Kas man (Maskva? Štai tau ir
laisvė*.

Taigi, taigi, — štai tau ir laisvė! Negali nuvažiuoti net
savo gimtų namų aplankyti’ Taip ir veržiasi klausimai gal
von, ką tie komunistai ten taip labai slepia? Ką jie bijo pa
rodyti? Juk kad ir mūsų Brazilija, ar Argentina, turi gana
vargo, blogų kelių, ūšnų, badaujančių žmonių, daug elgetų.
Bet kai užsieniečiai čia atvažiuoja, niekas nedraudžia jiems
važiuoti iš S. Pau o, ar iš Rio de Janeiro į krašto gilumą ir
viską pamatyti, ką tik nori.
Ir policija ar šnipai jų nesektu ja. Jmk nė
caro laikais darbo žmonių žandarai visą laiką nesekiodavo
ir neorausdavo važinėtis, kur kas norėjo. Tat ko turi dabar
komunistai bijoti ar gėdytis parodyti kai viskas yra pas
juos labai gera, viskas modernu, jei žmonės yra jų valdžia
taip labai patenkinti, kaip rašo «Gimtasis Kraštas» ir kita
komunistų spauda? Kas nors turi būti tikrai labai negera,
jei komunistiniai Lietuvos viešpačiai taip labai bijo, kad už
sieniečiai nepamatytų krašto gilumos Jie nepagalvoja, kad
šitaip nustato prieš save ir iš užsienio atvykusius, ir pačius
Lietuvoje esančius gimines, kurie niršte niršta, kad oegaii
»avo mylimųjų pasikviesti į savo namus ir su jais ilgesu* lai
ką pasisvečiuoti, išsikalbėti.

Ir dar ką pastebėjo Lietuvos lankytojai, tai kad prie kj
tų visi tik giria Lietuvos dabartinį gyvenimą, tik džiaugiasi.
Bet kai gauna progą pabūti su savo svečiu viens su vienu,
tada ima atvirai skųstis ir trūkumais, ir laisvės suvaržy
mais ir bedievinimu ir visais kitais dalykais, Tai parodo,
kad ten žmonės net viens kito bijo, kad neįskųstų ir todėl
atsargiai kadbasi. Tame garsiajame užsieniečiams apgyven
dinti skirtame Vilniaus viešbutyje irgi nedrįsta garsiai ir at
virai kalbėtis, nes yra įsitikinę, kad jame yra paslėpti mikro
fonai ir jų pasikalbėjimai įrašomi juostelėse,; norėdami nuo
širdžiai pasikalbėti, prašo eiti miestan pasivaikščioti, ir be
vaikščiodami atvirai kalbasi.
Ponai Lietuvos pavergėjai ir jūsų garbintojai, iki jūs ši
taip elgiatės su užsienio žmonėmis, nesistebškit, kad mes
netikinu jūsų skelbiamu krašto gerovės klestėjimu ir laisve}ei jūs kada nors leisite visiems kas nori Lietuvon atvykti,
ir jon atvykus apsigyventi pas gimines ar kur tik nori pa
tys ar jų broliai sesers svečiuotis, ne tik penkias dienas Vil
niuje pamurksoti, bet visur pasivažinėti, tada mes pakelsim
tavo nuomonę. U dabar kaip""yra, tai -įapiilankęs Lietuvoje
esi joje ir buvęs ir nebuvęs!

Atsiminkime kad gyvena
me nebe Brazilijos provinci
jos miestuke, kuris prieš 400
metų buvo pavadintas šv. Po
vdo vardu, bet didžiulėje Pie
tų Amerikos ir Brazilijos -Š1R
DYJE» — Šv. Povilo vardo
sostinėje, kurioje ši ndieną
jau 6 milijonai su dideliu kau
pu žmonių gyvena.
ai katp
mūsų mylimą Lietuvą nu syk
«sugrūdus į benorą katilą»!
š anksto prašau nepriimti
mano šito įspėjimo kaip prie
kaišto, ar kritiko^. Žinau, kad
lietuviai tėvai labai rūpestin
gai globoja savo vaikus Bet
karts nuo karto, kaip patirtis
rodo, ir labiausiai globojami
pasimeta. Tie, kurie savo no
ru «pasispardo» prieš tėvų
valią, juos suvaldo tėvų nuos
tabus kantrumas ir meilė. Bet
tie, kurie patenka į išsigimė
lių rankas — niekuo neb pa
dėsi, kai reikia «išžagintą» la
voną atsiimti.

Gyvenimo tikrovė yra šiur
puli gai skauoi. Neteko man
net pagalvoti apie tuos įvy
kius kai prieš 23 metus atvy
kau su mažyčiais vaikeliais
Brazilijon. Mano <vištukai>
jau visi «apsiplunksnavo», gy
vena savarankišką gyvenimą.
Nebėra pavojų tokiu, nuo ku 
rių jie patys nebeapsigiutu.
Bet, aš aš stebiu dabar tą n, u
ją prieauglį jaunosios įkaitis,
ir taip pat stebiu, kaip būna
kartais neatsargūs tėvai su
savo vaikais Yp tingai tie,
kurie dar iki šiol gyvena «eu
ropietiška» laisve. Nebuvo Eu *
ropa niekada-«šventa», iš t u
gal ir išėjo tie baisiausi kri
minalai Bet jinai apvaldė bent
tuos «smaugikus», moterų per
sekiotojus.
Dabar išgyvename ryškią
mo-raiinių principų dekadenci
ją - nuosmukį.
Tas ųuosmūkis nėra kaltė
nei «mano*, nei «lavo». Tai
yra bendras reiškinys —• pa
šaulio struktūrinių poveikių,
socialieių disonansų, kurie ar
siliepia į individualinį žmo
gaus gyvenimą.
Tik... — G Y YEN MĄ... —
Nes žmogaus gyvenimas tėra
akimirką prieš nuostabią am
žinybę, kurioje, žmogus iš
vyksta niekada negrįždamas.

(pabaiga 6 pusi)
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mas valgyklą, paruošdama
vaidinimėli dalyvaudamas pri
gramoje.
Organizacinis komitetas rū
pinasi pagaminti stovyklos že į
kliuką, kurį kiekvienas daly
vis galės prie savo marškinių
prisisegti, o vėliau namo pa
siimti atminčiai.
STOVYKLOS DIENOTVABKÉ

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVA! TĖVYNEI

TÉVO

persiduos mūsų jaunajai kartai ne tik keli lietu
viški žodžiai, bet ir pažiūra j savo įgimtą ir iš
tėvų paveldėtą tautiškumą - jų įnašą į savo
gimtojo ir gyvenamojo krašto gyvenimą.
Stenkimės, kad stovyklautų kuo daugiau
mūsų jaunimo!

♦ o» »---------

4 OJI GEOGRAFIJOS PAMOKA.
ŽEMĖS TORTAI.

SKILTIš
JAUNIMO STOVYKLOS PROGRAMA

Jaunimo stovyklos diskusijoms, pašneke
siams ir pranešimams lapkričio 21 dienos posė
dyje buvo pasiūlytos sekančios mintys. Pusė yra
bendros temos, kita dalis tautinės.

Portugalų kalba kaip ir angliškai Britų sa
lose, vartojamas vienas žodis «aacionalidade-natiouality» išreikšti žmogaus pilietybei. Jungtinė
se artybėse, kurios su šiuo klausimu anksčiau
ir plačiau susidū ė. va’tojami du žodžiai: «nationality» ir «citizenship» — tautybė ir pilietybė.
Mūsų jaunimui, gyvenančiam plačiame pa
saulyje, ši sąvoka yra esminė, atskirti savo tau
tybę, priklausomumą tautinei ir kultūrinei ben
druomenei, nuo pilietybės, surištos su gyvena
mojo (ir šiais laikais, gimtojo) krašto valstybe.
Šiuo metu daugum-is vaikų ir jaunimo sako, kad
jie yra «brazilai, lietuvių vaikai», nes paprastoje
kalboje pasireiškia priešingybė; kaip gi gali bū
ti lietuvis ir tuo pačiu brazilas ar amerikietis?
Tų priešingybių nėra mūsų atveju. Tautinių
valstybių nuotaikos išsivystė kartu su karine jė
ga. Todėl mums dar ir atrodo neįmanoma būti
vokiečiu ir prancūzu tuo pačiu metu. Mūsų tau
tos atveju, Lietuva ar lietuvių tauta neturi kari
nių kėslų i Braziliją, Australiją, JAV-bes, Kana
dą ar kitus didžiųjų emigracijų kraštus. Ramiai
galima vadintis lietuviais ir tų kraštų piliečiais
tuo pačiu metu.
’iiietybės pareigos yra balsuoti, tarnauti kar uomeaei, mokėti mokesčius, paklusti įsaky
mams ir siekti krašto gerbūvio. Aukščiausia pa
reiga yra prisidėti prie to krašto gyvenimo, pa
daryti kokį nors įnašą į jo kultūrą, mokslą, so
cialinį darnumą, meną. Lietuvių vaikai ir jauni
mas, pasisėmę iš mūsų tautos kultūros, gali daug
ką įnešti į didžiųjų kraštų kultūrą, kuri yra su
dėtinė iš įvairių kultūrų. Lietuvių visuomeninis
gyvenimas, su chorais, organizacijomis, parapijo
mis, leidiniais yra elementas, kuris vienija ku
rio nors krašto vieną gyventojų dalį ir duoda vi
sam kraštui socialini darnumą.
Vienas šios vasaros stovyklų tikslas ir yra
padėti vaikams pajusti kultūrinį lietuvių tautos
lobį, jiems prieinamu būdu: dainos, muzika, tau
tiniai šokiai, liaudies -menas, tautosaka, kalba,
lietuviškos pažiūros į gyvenimą. Susitikę ir Uru
gvajaus lietuvių jaunimo grupe, kuri į Rio ir S.
Paulo atvyks sausio mėnesį, pajus irgi savo ben
drą tautiškumą, nors ir skiriasi gyvenamasis
kraštas bei pilietybė. ,
Posėdyje apie stovyklų programą nutarta,
kad pagrindinė kalba yra lietuvių kalba, o vai
kai ir jaunimas savo tarpe išsivers, kas reikia.
Svarbiausia, vaikai nuoširdžiai atsiliepia į nuo
širdų suaugusiųjų elgesį ir pažiūras. Tokiu būdu

—------

Pažink Savo Tėvu KraSta

ANTANO

Tautybė ir pilietybė

Sudėti pagrindiniai stovy
klos dienos bruožai: keltis
7 S'©, pusryčiai 8,00, pašneke
sys ar diskusijos 9,00-, pietūs
12,00, poilsis iki 2,30, maudy
masis, popiet dar žaidimai,
sportas. Po vakarienės vakariné programa. Kiekvieną die
ną bus dainavimo ir tautinių šokių bei ratelių
valandėlė. Bus paruoštas dainorėlis su gražio
mis lietuviškomis dainomis

pašnekesiai jaunimu svarbiais

KLAUSIMAIS:
1 Narkotikai, vaistai ir avei&ata
2. Vaikų ir tėvų santykiai
3. Kaip pasirinkti profesiją?
4. Mokymasis ir protinė sveikata
5 Jaunimo tikėjimas
6. Socialinės problemos
7, Pietų Amerikos kraštų gyvenimas.
Apie šiuos klausimus kalbama mokyklose,
vaikai tariasi su tėvais ir savo tarpe. Stovykloje
bus proga jiems pasireikšti, o temoms pristatyti
ir į klausimus atsakyti kviečiami mūsų visuome
nės žmonės.
PAŠNEKESIAI TAUTINIAIS KLAUSIMAIS;
1. Lietuvių pasakos ir tautosaka
2. Lietuvių meno bruožai ir ypatybės
3 Lietuvos gamta
4. Tautybės sąvoku ir prasmė
5. Lietuva dabar
6. Lietuvių jaanimas pasaulyje
7. Pluralizmas Brazilijos gyvenime.
Kiekvieną dieną būtų du tokie pašnekesiai,
iliustruoti piešiniais, brėžinia s, pavyzdžiais ir vi
sada su diskusijomis, kad kiekvienas galėtų pa
sireikšti.
JAUNIMO IR VAIKŲ STOVYKLA VAKARAI
Vakarinėms programoms pasiūlyti sekantys
vakarai:
1. Talentų vakaras, kuriame kiekvienas mo
kąs groti instrumentu ar sugebąs ką kitą atlikti
turės progos pasirodyti.
/
2. Literatūros vakaras su trumpais skaity
mais ir deklamacijomis bei vaidinimėliais, išmok
tais namie ir stovyklos metu.
3. Laužas su dainomis, vaidinimėliais, |žaidimais.
4. Linksmavakaris.1 dainos, tautiniai šokiai
bei rateliai, pramoginiai žaidimai.
5. Filmų vakaras su įdomiais filmais ir skai
drėmis iš įvairių pasaulio kraštų.
6. Tarptautinis vakaras su dainomis bei pa
sirodymais iš įvairių kraštų ir įvairiomis kal
bomis.
7. Būrelių vakaras, kuriame kiekvienas sto
vyklos «namukas» (po 8 10 narių) paruošia sa
vo vaidinimėlį.
STOVYKLOS PREMIJOS

Stovykloje bus pravestos sporto, tvarkos ir
kitos varžybos, už kurias duodamos dovanos lai
mėtojams. Kaip ir 1968 metų stovykloje, kiekvie
nas būrelis turės progos pasireikšti, papu a oáé

Lietuvos žemės nepasižymi turtingomis iš
kasenomis. Mūsų žemės turtai daugiausia yra vir
šuje. Prie naudingų iškasenų yra skiriamos:
1. Statybinės medžiagos: kreida, gipsas, žvy
ras, smėlis ir molis vartojamas plytoms gaminti.
Granitas, margas stambus akmuo, vartojamas sta
tybai ir paminklams statyti
2. Durpės: Lietuvoje yra apie 1.500 durpy
nų, kurių gilumas kartais siekia 16 metrų. Dur
pės yra augalinių liekanų klodas, prisotintas di
delio kiekio vandens. Laikui bėgant pelkėse, kur
auga daug įvairių augalų susidaro nuosėdos iš
kurių ir atsiranda durpės. Metinis pelkės prie
auglis yra 1-1,5 n?m Kad susidarytų 1 metras
durpyno, y a reikalinga maždaug 1.000 metų. Iš
to mes matome, kad Lietuvos durpynai turi net
iki 15.000 metų senumo. Durpės yra - kasamos,
džiovinamos ir vartojamos kurui, kraikui bei trą
šoms. Didžiausias durpynas yra prie Rekyvos
ežero nesoli Šiaulių.
3. Nafa: Naftes yra surasta žemės gelmėse
Žemaitijoje prie Gargždų.
4. Gintaras, kuris vadinamas Lietuvos auk
su, yra labai plačiai žinomas ir už Lietuvos sie
nų. Gintaras yra pasidaręs iš medžio šakų. Yra
žinoma, kad prieš labai daugelį milijonų metų,
kur dabar yra Baltijos Jūra būta didelių miškų,
kur augo nepaprastai didelės pušys. Vėliau mū
sų kraštas buvo apsemtas jūros. Milijonams me
tų bėgant šitie sakai pavirto į gintarą. Moksli
ninkai spėja kad gintaras turi apie 50—69 mili
jonų metų. Audroms užėjus, Baltijos Jūra ir da
bar dar išmeta gintaro gabalus, kartais net iki
5D0 gramų svorio. Per metus Lietuvos pajūryj®
yra surenkama maždaug apie 1.200 kilogramų.
Gintaras vartojamas papuošalams gaminti, visos
lietuvaitės nešioja gintarinius karolius. Palangos
miestely e yra gintaro išdirbinių muziejus.
J. V-nė

Lituanistinėje mokyklėlėje vaikai girdi apie
Lietuvės gamtą. Gal būtų jiems įdomu žinoti,
kiek kokių žvėrelių Lietuvoje paskutinio apskai
čiavimo metu: briedžiai 7 400, elniai 1866, stir
nos 60 tūkstančių, šernų 12 tūkstančių, kiškių
ketvirtadalis milijono, lapių 13 tūkstančių, ūdrų
ir bebrų apie keturi tūkstančiai, voverių dešimt
kartų daugiau. Vilkų tėra 56. Iš paukščių, kurie
skaičiuojami, daugiausia kurapkų — virš šimto
tūkstančių.
T
ŠUNYS GERIAU MINTA

Kai buvo paklausta, ar Amerikoje minta g©
riau šunys ar žmonės, sužinota, kad šunys, šeria
mi pramonėje pagamintu maisto, geriau mfêiía.
Pagarbintas šunims ėdalas yra sveikai suderin
tas, kol žmonės ne visada tvarkingai minta.
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Angelu Karalienės Kaime
ZENONAS BAČELIS

Taip buvo pavadintas 1781
metais gimęs Los Angeles
miestas. Jis šiandien savo mil
,f žiniškumu turėtų būti laiko
mas antruoju JAV didmiesčiu.
Jau 1848 metais įjungtas į
fedeiaMią teturėjo vos 1600
gyventojų. Jo augimą Kalifor
nijoje aptiktas auksas, 1885
metais sujungimas geležinke
liu su sostine Santa Fé ir
19’14 metais baigta iškasti ir
atidarytas Panamos kanalas.
Los Angeles augo kalvoto
je vietoje, driekėsi j pakraš
čius slėniais ir farpukalnėmi8. Šiandien jis turi apjun
gęs keletą dešimčių mieste
lių ir priskaičiuoja apie 8 mi
lijonus gyventojų. los Ange
les tai sparčiausiai augąs
miestas Š. Amerikoje. Manau,
kad per metus priaugant virš
60 tūkstančių gyventojų, jo
augimo sparta neturi sau ly
gios p maulyje Kalnuota vie
ta ir draudimas statyti aukš
tesnius Kaip 45 metrų namus
privertė jį plėstis į šalis. Jo
plotas siekia 1500 Kvadratinių
kiiomet ų
Turėdamas 16 tuk tankių
pramones įmoo ų n plačią
prekybą, miestas turi p atų
kelių t nklą, jungiantį su pro
vincijomis bei kitomis vaisu
jomis, bet tas tinklas nėra ge
rai suderintas u miesto ke
liais bei gatvėmis. Kadangi
pramatoma, kad uos Angeles
ateityje bus visų didžiausias
S. Amerikoš miestas tad jo
rekonstrukcija bei perplanavi
mas reikalingas nep prastai
ilgų ir kruopščių studijų.
Bet nežiūrint jo p drikumo
jvairiastilingumo bei provinci
jos su didmiesčiu mišinio, i os
Angeles, dėka savo rofjefiš

kūmo, pramoginių vietų, virš
šimtinės parkų, sporto aikš
čių, poilsio vietų sudaro ma
lonų vaizdą. Vidutinis miesto
reljefo Aukštis yra 75 metrai,
o Hollywood© kalnagūbris šie
kia virš 500 metrų.
MIESTO ĮŽYMYBĖS

Miesto centrą puošia aukš
čiausias 136 metrų neoklasikinio stiliaus rotušės pastatas
su monumentaliniu bokštu, ku
ris iš tiesų yra susiaurintas
pastato tęsinys. Prie jo yra
parkas ir gėlynas. Netoliese
du didingi valdiniai pastatai,
o kitoje pusėje dideli federa
linė- valdžios ir pašto rūmai.
Gražūs yra kultūros tjkslų
pastatai
muziejai, moky
klos, teatrai, bibliotekos, ob
servatorijos, bažnyčios. Pažy.
mėtina Jėzaus Kristaus baž
nyčia, kaip aidžiausias pašau
lyje mormonų maldnamis. Ne
mažai ir kitų stilingų paskatų,
vie ų ir privačių.
Se ukščiau paminėtų eili
nių parkų yra penki ypatingi
parkai su paminkliniais istori
mals pastatais bei muziejais
Vienas jų vadinamas «Griffin
Park, yra 1300 hektarų didu
me. Kitas, Dr. Eaton įsteigtas
Forest Lawn Memorial '-ark
vadinamas yra ištisa miesto
a lis, Kur laidojami visų tiky
bų mirusieji, pagal savo apei
gas. Tai turbūt vienintelis
toks kapinynas visame pašau
lyje, kur visi mirusieji ly
gūs. Patogus jis ir tuo, kad
čia besilaidojantieji gauna vi
są aptarnavimą ir pasilaidojimas kainuoja pigiau nei ki.
tuose kapuose Kiekvienas už
prieinamą kainą gali nusipirk
ti savo vietą. Šalia visų ad-

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei vieokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DtPOSiTO PARATODOS

ministraeijos bei laidojimui
reikalingų pastatų čia yra mu
ziejus, keletas puošnių mau
zoliejų bei atvirų muziejinių
kampelių, Vienoje specialiai
pastatytoje salėje rodomi du
dideli paveikslai — Kristaus
nukryžiavimo ir prisikėlimoKristaus nukryžiavimo pa
veikslas yra pats didžiausias,
bene 20 metrų ant 7. Tapy
tas lenkų menininko JanStyka. Jam nupiešti menininkas
kurį laiką gyveno Palestino
je. Pirmą kartą tas paveiks
las buvo išstatytas Čikagos
parodoje ir ten liko, nes bu
vo labai sunku pervežti jį iš
vienos vietos kiton. Vėliau
Eatou nupirko jį toms kapi
nėm*, kur pas;aiė jam specia
lų namą. Tą Kristaus nukryžitvimo paveikslą stebėdami,
lietuviai prisimename to pa'
tęs meuininKo pieštą ir Kau'
no kar muziejaus jsigytą pa
veiksią «Vytautą priesaika*.
HANCOCK parkas turi cu
ziejų su di .žiule priešistori
nių gyvūnų griaučių kolekci
ja. Jie buvo iška-ti 1769 me
tais j’ortoios suruoštoje eksped cij »je.
Griffiu parke yra didžiulė
ob s e r vato r ja su saulės teles
kopu ir planetarium!.
Plaza parke taugomi isto
riniai namai
Atžymėtmas ir koliziejus su
105 tūkstančiais sėdimų vietų
ir vienas iš teatrų, turįs 700©
vietų.
Los Angeles mieste pama
tysi įvairiausių stilių pastatų,
kuriuos sukūrė įvairios čia
apsigyvenusios tautybės, Ne
mažai yra kiniečių ir indų
sti iaus pastatų.

pusi $

yra nepakeliamas dėl labai
užteršto oro (smog), kurs čia
pilnas automobilių ir fabrikų
paleidžiamų dūmų ir dujų.
. KULTŪRA BEI CIVILI

ZACIJA

|ios Angeles yra ne vien
Kalifornijos kultūros centras,
bet. kaikuriak atvejais vienas
JAV kultūros centras. Dailės
meno, skulptūros, mozaikos
gausus bei reti eksponatai už
pildo ne vieną muziejų ir
puošia miesto parkus. Miestas
turi šešis didesnius ir keletą
mažesnių muziejų. Juose su
krauta bendrojo mokslo, fizi
kos, pietinių valstijų, Meksi
kos ir Centrinės Amerikos tau
tų bei indėnų civilizacijos pa
minklai bei eksponatai, tech
nologijos, pramonės ir kitų
kultūros sričių tyrimo bei pa
siektos pažangos medžiaga.
Scenos menui yra opera,
simfoninis orkestras, drama,
varietė, penki didesni ir kele
tas mažesnių teatrų. Gausūs
raoijo ir televizijos tinklas
savo plačiomis ir įvairiomis
programomis šviečia i infor
muoja ne vien loeangeliečius
bet ir visą kraštą.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 30-2180
Veikią kasdien prieš piet.
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VIL/
ZELl$À.- Rua Tnaoio ir Av
Zelina, Mons. Pio Bagažine
kas, Tel. 63-5973.

Liet. Bendruomenė, Valdybos
pirminink. p. Juozas Tijūnėli*
Rua latai, 150 — Casa Ver
de. Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
tindiba, l0 Parque da Mooks
- Tel. 273 0338.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PÀULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai,
VILĄ ZELINA, Jaunimo Na
muose, šeštadieniais 15 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS
A (KOMOS

V, Zelina parapijoje kasdh
ną ir kiekvieną sekmadieni
Švietimo ir mokslinimo sri kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje:
tyje L, A mokyklų skaičiu
Parque
da Mooca Rua Juatin
mi, nuošimtiniai imant, pir
mauja Amerikoje. Po antrojo diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadh
pasaulinio karo per 15 m tų
mokyklų skaičius padidėjo niais 8, iv ir 17,00 vai. Darb>
65 nuošimčiais. Aukštųjų mo dienomis 7 r 7 30 vai., arb?
kyklų yra dvylika ir kuiku- atskirai susitarus dėl laiko
rios jų yra pripažintos labai kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
aukšto laipsnio.
špažintys čia klausomo*
Auklėjimui bei prusinimui
miestas turtingas knygomis bei kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
literatūra. Miesto biblioteka
arque das Nações 16 vai
turi 60 skyrių įvairiose mies
v.
Carolina 15 vai.,
to dalyse su pustrečio milijo
PRAMONĖ
Casa Verde 17,15 vai.
no knygų. Miesto srities bi
Antrą :
Los Angeles miestas yra pir blioteka irgi turi 60 skyrių
masis Š. Amerikoje lėktuvų su virš milijono knygų. Be tų Jaçana klierikų kopi 8,36 vai
statyboje čia irgi daugiau yra turtingos mokyklų biblio
Bom Retire 10,15 vai
tekos.
Ypatingai,turtingos
rink
siai sumontuojama automobi
Utinga 16.30 vai.,
lių Trys milijonai riedančių tinėmis knygomis yra univer
Trečią.
automobilių daro L A. mies sitetų ir Kitų aukštųjų mo
Agua Rasa 8,30 vai.,
tą pirmuoju pasaulyje Na o kyklų bibliotekos, prieinamos
ir
pašaliniams
asmenims,
ne
Moinho Velho 11,30 vai..
Hollywoodas ir Disneyiand
v>ea
studentams.
Lapa lt ,30 vai.,
daro jį vieninteliu tokiu
miestu.
(Bus daugiau)
Paskutinį:
Šiltas sausas pietų Kalifor
Vila Anastacio 8 00 vai..
nijos klimatas vilioja imigran
Vila Bonilha 10 30 vai
tus. Tačiau sunkesnio alsavi
V, Prudente 18 vai.
mo žmonėms Los Angeles

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ALEKSAS KALINAUSKAS

SIUVYKLOJE LAURO]<•

Advokatas

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
z

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 1õ de Novembro, 244
4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 ral.

«MŪSŲ LIETUVOS. RE
□AKCIJAI IR ADMINISTRA
GIJAI. TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:
GAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

If HACi CAKKIEKi ....

I
r

RUA COSTA BARROS, 362
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

Lindoya vanduo yra ueįiai žinomas gėrimas
Kurio puikų veih^ma į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: ‘20-1748, 220-1751 e 220-1752
■ a v.1» J obial 3967

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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Lietuvių jaunimo stovyklai lėšoms sutelkti
VAKARIENE

ATSKIRO

NUMERIC

KAINA 0,40

1970 gruodžio 5, šeštadienį, 20 vai.
Vila Zelinos Jaunimo Namuose.
Pakvietimai klebonijose ir pas organizacijų valdybas.

Rua Dom Pedro II.
^UA JUATINDSBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

—

SÃO

‘PAULO, 13

kutę... Dar vieną. Ir taip vis
tik po vieną, ir staiga pama
POSĖDIS
tėm, kad jau 17 valąnda. Už
Lapkričio 28 d. 16 vai. šau kits kito sėdom į autobusus
kiamas Bendruomenės Tary ir patraukėm į S. Paulį. «Ka
bos posėdis svarbiems, rei^a da besurengsit kitą tokį malo
tams aptarti. Visi nariai pra nų išvažiavimą?» — teiravosi
ne vienas buvusių. Tuojau po
šomi būtinai dalyvauti.
Posėdis bus Tėvų Jėzuitų Naujų Metų, jei Dievas lai
patalpose, Rua Juatiadiba, 20 kys mus gyvus ir stiprius.
Ačiū visiems dalyvavusiems
Parque da Moóca.
ir prisidėjusioms prie links
Juozas Čiu inskas
mos nuotaikos.
B. L, B. Tarybos pirmininkas
J. Baužys,
BENDRUOMENĖS TARYBOS

VZel ioa
Trys pilnutėliai autobusai
praėjusį sekmadienį išrūko i
Praia Grande, Šv Juozapo
Brolijos vyrų surengtam pik
nikam Anksti rytą prel. P. Ra
gažinskas atlaikė iškylauto
jams šv. Mišias Zelinos bažnyčio ė, ir pusė septintos iš
dardėjo į pajūrį. Iš ryto nors
kiek ir palynojo, bet gan greit
dangus nusiblaivė ir nebelijo.
Kelyje daugybė mašinų, tai
pajūrį autobusai pasiekė tik
pusę dešimtos. Oras šaltas.
Bet atsirado gana drąsuolių
puolusių su bangomis pasigrumti. Kiti tik kojas sušlipinę greit skinte į Antano
Zadeikos salę sušilti. Dvi ar
monikos ir būbnas drožė lie
tuviškus šokius Nors dauge
lio kojos nebejaunos, iš pra
džių nedrįso trepsėti, bet iš
metus po stikliukų «ant drą.
sos ir šilumos», šokėjų netrū
ko. Netrūko nė dainininkų,
nė gero maisto. Tat ir vaiši
nomės visi linksmi ir paten
kinti, Ačiū vyrams už suren
gimą tokios išvykos!
Jau 16 valanda. Laikas būt
grįžti namo. Bet šokėjai vis
nesusileidžia: dar vieną pol

Žilvičio mergaitės ateitinin
kės ruošiasi savo metinei
šventei, kuri bus gruodžio 20
d. (sekmadienį) po pietų.

vienas iš šimto pasako, kad
ateitų kitą sykį, nes dabar
esą nepatogu priimti, arba pa
sisako, kad jau priklausą ki
tai religijai. Bet, bendrai, vi
si patenkinti ir prašo neuž
miršti užeiti ir kitais metais.
Kai kur. atsiprašinėja už ne
tvarką namuose. Girdi, Lietu
voj tai iš anksto pranešdavo,
kada kalėdininkai atvyks ir
gražiai pasiruošdavom, pasipuošdavom, ir visi laukdavom
kunigo. Bet daugumas supraa
ta, kad čia sunku iš anksto
visiems pranešti. Kur rasi pra
nešėjus? Kas gaišins savo lai
ką, ieškodamas po plačiau
sias apylinkes išsimėčiusias
lietuviškas šeimas1? Kunigai
tai einame ir ieškome visų.
/
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Šventės programa yra nu
matyta sekanti.- šv. mišios,
agapė, naujų ,narių pasižadėji
mas ir meninė dalis.

Šv. Kazimiero parapijos li
tuanistinės mokyklos mokslo
metų užbaigimas pramatomas
sekmadienį, gruodžio 13 die
ną po 17 vai. mišių Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, rogramoje
bus mokinių deklamuojami ei
lėraščiai, muzika.

P< mokos pasibaigs lapkri
čio 28 d. Kitais šeštadieniais
mokiniai ruošis šiai progra
mai ir mokysis gaminti lietu
viškus kalėdinės eglutės pa
puošalus siaudinukns.

padėka lietuviams

Malonu paudžiaugti, kad
lietuviai maloniai priima, vii
šina ir apdovanoja juos lan
kančius kunigus. Gal koks

ANTONIO ŠIA U LYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro -Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonauitorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

ŠV. KAZ MIERO PARAPIJIE
ČIŲ LANKYMAS

visada galima gauti pas Tė
vus Jėzuitus, Rua Juatindiba,
20 Parque da Mooca.
liPflsgagii
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UŽSIMOKĖJO UŽ M L.

Po 20 cr.: Kostas Merkys,
Petronėlė Nakvazas, Vidman
tai. Ignas Banys, H. Klimas,
Stepas Adomėnas, Albina Pliau
naitė, V. Kušeliauskas. Po 30
kr.: Jonas Gerulaitis, Juozas
Šlikta. 25 cr. Vladas Sveiki
nas. 40 kr. Kazys Januievičius. Visiems nuoširdžiausias
ačiū.
Administracija
ŪŪMiii

MIRTIS SKINA

Belankant Vila Nilo sužino
ta kad neseniai mirusios dar
dvi mūsų taūtietės.- Marija To
lupaitė, Vlado Matek s žmona
s laukusi tik 51 metų Paliko
3 sūnus ir du anūkus. Mirė
ji staiga, lapkričio 13 d.
Antroji tautietė tai Bronė
Jankauskienė, bebaigianti 72
metus. Liko našlė duktė Van
da Lepšienė ir anūkai.

Jau daugiau negu įpusėjo.
Belieka aplankyti šios vieto
vės: Vili Ana-tacio.jLapa, Per
dizes, Agua Paša. Vila Pru
dente. Vila ? auta Izabel, Tatuapė, Penha, Guarulhos, Itaquera, Guaianazes, Poá Suza
no, Vila Maria, Vila Mariana»
Užuojauta namiškiams ir
Faccini Santo Amaro, Bro- giminėms!
klyn, Moema, Miesto centras,
—II
Osasco, Carapicuiba, Cambu- IIiiūanaaii
ci, Bonilha, Piaui, Remediou
LATVIJOS NEPRIKLAUSO
Canindė, Ipiranga, Jundiai,
Campinas, Santos, S. Bernar
MYBĖS ŠVENTĖ
do, Mauá, Mooca.
S. m. lapkričio 10 diena
Kalėdojiman įsijungė ir T.
brolių latvių kolonija sukako
Antanas Saulaitis. Jis šią ir
savo nepriklausomybės pas
kitą savaitę lanko Mooca ir
kelbimo sukaktis. Kadangi iš'
jos artimąsias apylinkes.
puolė paprasta savaitės die
Kalėdos jau nebetoli. Jei na, tai iniuėjimas įvyko lap
nespėsim aplankytivisus prieš kričio 22 diena 16 valanda
šventes, iankysim po šven latvių kolonijos liuteronų baž
nyčioje, Brooklyn Paulista,
čių. O plotkellų - kalė Uič ų
ZSLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ»
-

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

DR.

--------------- ---------- ....___________________ -''____________
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DR. JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 03-5332

VILA BELA Rua das Giestas Nr. 1057, p. Jonas
Tyla parduoda savo rūbų ir kitų smulkmenų krautuvę.
Krautuvė turi daug nuolatinių pirkėjų. Yra geroje
vietoje. Kaina prieinama. Parduodama dėl saviainko pa
šlijusios sveikatos. Gera proga Įsigyti gerą biznį.
Kreiptis į patį savininką krautuvėje.

t v—’
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Atende-se coro hora marcaua

..

PARKUODAMA GERA KRAUTUVĖ

z

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ

praneša tautiečiams, kad daro Inventarus, iškraustymus,
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,
1

I

Programa pradėta pasto
riaus Dr. J. Meks malda, o
choras sugiedojo religines
giesmes.

Po to, latvių kolonijos pir
mininkas inžinierius RudzitiSj
skaitė paskaitą, o po jos per
skaityti įvairūs sveikinimai.
Toliau sekė koncertinė da
lis: pirmoje eibėje pagroti 2
dalykai pritariant pianu.
Antroje dalyje vyrų choras
sudainavo 8 liaudies dainas,
o pabaigai mišrus choras 4
dainas. Choras labai gerai pa
siruošęs. Turi puikių daininin
kų su gerais balsais; o
kas stebėtina, kad dauguma
dainininkų gana senyvo' am
žiaus. Dirigentas yra taip pat
ir žymus muzikas.
Br. L, Bendruomenę atsto
vavo Tarybos’pirmininkas Juo
zas Čiuvinskas ir Tarybos na
rys Petras Šimonis. J.jČiuvins
kas sveikino latvius Bendruo
menės vardu.
Koresp.

ESI
(pabaiga iš 3 pusi.)

— Bet, kol gyvenama, kol.
krutamą, judama^ ginčijamos,
mylimos, reikia kurstyti gyvy
bės liepsnelę, gają, šviesią,
liepsningai kaitria.
Ir saugoti paauglius nuo
degeneratų baisių polinkių!
Įsidėmėkite, visi tėvai ir
motinos, kad nebegyvenate tik
V. Bela. Vila Zelina, Vila Un
cija, V/ila ... — tokia ar §ki- '
tokia pavadinta «šventųjų»
vardais. Jose gyvena visokie
ž jonės — labai nuoširdūs ir
paslaugus, bet... tuo pačiu ga
l.i būti ir labai klastingi bei
žiaurus !
Tėvų pareiga, įspėti vaikus
ypač mergaites, kad neprasi
dėtų su niekuo ko tėvai
nepažįsta.
Man stovi prieš akis toji
mergytė, dukrytė kažkieno
šeimos Baurú mieste — nes
varbu nei vardas, nei pavar
dė — tik tas faktas taip bai
siai skaudžiai įsirėžė širdin,
kad jinai buvo degenerato nu
žudyta. — Tarsi tos akutės
didelės ir tamsios, toji vai
kiška šypsena įspėdama krei
pėsi taip be atgarsio: «Aš esu
vaikas, aš nieko ir nieko ne
galiu suprasti ko^ iš (;,manęs
reikalauja...»

Baisu, baugufe— Ir baisiai
šlykštu!
įspėjimas visiems lietuviams
tėvams! įspėjimas mūsųs-dai
liajam jaunimo prieaugliui!

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.
į.

Dalyvaukite Vakarienėje Jaunimo Stovyklai Paremti! Šeštadieni Gruo
džio 5 d. 20 vai Jaunimo Namuose, Žolinoje!

