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LIETUVA
Baltieciu paroda sekasi

(ML pakvietė S. Paulyje ke 
liems mėnesiams atvykusį jau 
ną amerikietį, jėzuitą studen
tą, aprašyti birželio 23—29 
Praça Roosevelt vykusią pa
rodą.)

Būdamas amerikietis ir ne
turėdamas baltiečių protėvių 
galiu lengvai aprašyti Baltų 
parodą, nes visos trys paro» 
dos dalys man buvo naujos
ir įdomios. Esu dėkingas 
tiems, kurie atsakomingi už 
baltų kultūros parodos ruošą.

ESTAI

Estų skyrius pasižymi ypa
tingai tuo, kad jo ruošai bu 
vo įdėta daug darbo ir rūpės 
čio iš estų bendruomenės pu
sės Svarbiausia parodos da
lis — vaizdinis Estijos Nepri
klausomybės kovų pristaty
mas, pramonės, švietimo ir 
kultūros pažanga laisvės me
tais. Galėjai daug sužinoti ir 
maloniai pasiskaityti. Buvo 
taip pat vienuolikos įvairių 
Estijos sričių herbai bei tau* 
tiniai rūbai. Parodyti odos, 
medžio ir austi liaudies meno 
rankdarbiai, o ypatinga dalis 
skirta estams skautams. Paro 
doje geriau supratau estų at
siektą kultūrinį lygį ir ypa
tingai jų skandinavišką įnašą 
baltų bendruomenei.

LATVIAI

Latviai pasižymėjo dalyva
vimu tautiniais rūbais apsiren 
gūsių moterų bei mergaičių, 
kurios paaiškino parodą ir pa 
sidalino sav< pergyvenimais 
Šao Paulo latvių kolonijoje. 
Jų skyriuje daug audinių, gin 
taro ir metalo puošmenų, jvai 
riomis kalbomis knygų apie 
Latvijos ir išeivijoje esančių 
latvių kultūrinį gyvenimą. Jų

Pirmoji diena
Parodą atidarė deputatė 

Dulce Sales, lydima miesto 
turizmo atstovo. Policijos or
kestras parodos patalpose gro 
jo visą eilę maršų. Latvių 
pastorius ir šių metų baltie
čių komiteto pirmininkas J 
Mekšs tarė įžanginį žodį, ku
rį ugningai tęsė seimo atsto
vė. Prakirpus kaspiną, salę 
užpylė apie 150 atidarymo da 
lyvių, kol juos vėl subūrė 
trys puikiai sušokti tautiniu1 
šjkiaiai paruošti nennuilstan 
čios M. Vinkšnaitienės ir ii- 
pildyti gausių < Žilvičio» narių.

TELEVIZIJOJE

šeštadienį popiet išf televi
zijos ir laikraščių atvyko vi

liaudies mene matosi ir baltų 
ir šiauriečių įtaka.

LIETUVIAI

patiLietuvių paroda buvo 
įvairiausia, nes joje buvo 
įvairiausių eksponatų — nuo 
liaudies meno iki šeštadieni
nių mokyklų darbelių. Buvo 
didelis rinkinys audinių ir 
penki moterų tautiniai rūbai.
Parodyta knygų apie liaudies 
meną, literatūrą religiniai 
eksponatai bei medžio droži
niai. Gal pati įdomiausia da
lis visoje lietuvių parodoje 
— gintaro eksponatai. Čia 
kiekvienas galėjo pasidžiaug
ti grožiu, būdingu lietuviams.

Parodoje matėsi ne tik liau
dies menas, bet ir plati ilius
truota dalis apie São Paulo 
lietuvių istoriją bei veiklą 
Čia labai aiškiai, geriau ne 
gu kitur, magiau, kaio baltų 
bendruomenė yra pajėgi pri 
sidėti prie krašto, kuriame 
gyvena.

I V E R TIN MAS

Jeigu rūpestinga ruoša ypa
tingai pažymėjo estų parodą 
ir latvių asmeninis dalyvavi 
mas įspūdingiausias, tai jauni 
mas turėtų būti aiškiausias 
lietuvių parodos žymuo. Dide 
lis skaičits veiklių ir susido
mėjusių jaunų žmonių iš lie
tuvių bendruomenės dalyva
vo ar lankė parodą savaitės 
bėgyje. Man atrodo, kad tai 
ženklas, kad baltų bendruo
menė čia S. Paulyje gyvybin
ga. Tikiuosi, kad ši estų, lat- 
latvių ir lietuvių šeima auga 
ir toliau tęs savo įnašą pa
sauliui kaip taip gražiai įvyk 
dė šia paroda, ir kitokius dar 
bus atliko.

Edward Barron

sa eilė korespondentų, ap- 
klauinėjančių trijų tautų ats
tovus ir susižavėjusių antrą 
kartą «Žilvičio- šokiais. Tą 
patį vakarą per žinias paro
dytos ištraukos iš programos 
ir kai kurie įdomesni ekspo
natai. Paroda ir iš anksto ir 
dabar aprašyta ir fotografijo
mis iliustruota. Daugelis sek
madienio lankytojų atėjo, a- 
p e parodą sužinoję televizi
joje ir laikraščiuose.

LIETUVIŲ PROGRAMA

Kaip ir kitos tautos, lietu
viai nuolat turėjo savo atsto
vus, kurie lankytojams paaiš
kino eksponatus bei Lietuvą. 
Vakarais rooyta 120 skaiirių 

iš Lietuvos. Lankytojų tarpe 
buvo nemažai trijų tautų vai
kų, kurie nedalyvauja veiklo
je, bet kurių įgimtas smalsu
mas juos patraukė pamatyti 
šį tų apie tėvų žemę ir pasi
kalbėti su savaisiais.

JAUNIMAS

N. numatyta bet sveikintina 
pasekmė — estų latvių ir lie 
tuvių jaunimo draugystė, ne
drąsiai prasidėjusi birželio 19 
minėjime, kuriame estai ir 
lietuviai šoko. Sal iečių išvy
koje 20 dieną jau suartėjo 
daugiau sporte rateliuose, 
pokalbiuose Kelis kartus pa
rodos metu, net užmiršę kita 
taučius lankytojus, susibūrė 
trijų tautų jaunimas, dalis pa 
slpuošę tautiniais rūbais, tar 
damiesi, kaio g-lėtų ateityje 
ateityje susitikti Jau girdėjo
si kvietimai į tautinių šokių 
pasirodymus, pikniku . stovy
klas, keliones. Aplink stove 
jo vyresnieji ‘tautiečiai džiaog 
damiesi, kad jų sklaudus ben
dradarbiavimas dar jautriau 
palietė jaunas širdis

PARODA KELIAMA

Šeštadienį, liepos 3, 6 va
landa vakaro lietuvių paroda 
atidaroma Vila Zelinoje. Jau
nimo namuose. Tai bus tie 
patys eksponatai, lankytini iš 
tisą savaitę iki liepos 11 d,

A. S.
—------- ----------------------------------------------

Placiaja ne Pasaulyje
ANGLIJA BENDROJON

R1NKON.

LUKSEMBURGAS. Europos 
Bendrosios Rinkos valstybių 
konferencija galutinai buvo 
spręstas Angį jos priėmimas 
į šią ūkinę ir finansinę šešių 
Europos valstybių bendruome 
nę. Nugalėti visi sunkumai. 
Tik daugel Anglijos parlamen 
tarų yra priešingi šiam m 
aistrų pirmininko Heath užsi
mojimui. Tačiau jis turi An 
glijos parlamente balsų dau
gumą.

Visi stebisi Prancūzija, kuri 
labai priešinosi Anglijos pri
ėmimui anksčiau. Tačiau pran 
cūzai mato, kad tik su Angli
jos pagalba Europa gali iš- £ _vengti daugel ūkinių sunku
mų ir tapti politine jėga tarp 
Sovietų Rusijos ir JAV di
džiųjų blokų.
11—11
ÍÍhmbhiÜ

Prezidento Medici praeitą 
savaitę parlamentui pateiktas 
įstatymo projektas sustiprinti 
kovai prieš narkotikus buvo 
tikrai reikalingas. Brazilijoje 
jų vartojimas labai plinta.

šio ML nr. GARBĖS LEIDĖJAS
PRANAS sUKYS

uolus ir veiklus lietuvis, ilgą laiką gyvenęs ir 
Rio de Janeiro. Už talką nuoširdžiai dėkoja

ML; Administracija

ŠV. TĖVO PALAIMINIMAS PREL.
PIJUI RAGAŽINSKUI

Mielasis Monsignore Pijau,
vakar tūrėtoj audiencijoj kalbėjau Šventajam Tė

vui apie Jūsų šaunią veiklą lietuvių tarpe, apie Jūsų 35 
metus parapininio darbo, 40 metų kunigystes ir taip pat 
apie Jįūsų nusisprendimą perleisti parapiją lietuviams 
saleziečiams. Šventasis Tėvas ne tik kad atidžiai iš
klausė pranešimo, bet ir nepagailėjo gražių pagyrimo 
bei įvertinimo žodžių lietuvių atžvilgiu, ir per mane 
siunčia Jums, Monsignore Pijaji, lietuviams kunigams 
bei visiems vila Zelinos parapiečiams savo Apaštališką
jį Palaiminimą.

Roma, 1971 m. birželio 6 dieną
Kard. Agnelo Rossi

šventė Vila Zelinoj
Birželio 27 dieną Vila Zeli

noj buvo iškilmingai paminė
ta prel. Pijaus Ragažinsko 40 
metų kunigystės ir 35 metų 
pastoracinio darbo šv. Juozą 
po parapijoj sukaktis.

35 metai svetimoj šaly vei
kiančio) lietuviškoj parapijoj 
— tai didelės ištvermės pa
vyzdys ir nemarių nuopelnų 
darbas. Tatai buvo pabrėžta 
ir jubiliej nių pamaldų metu, 
r iškilmingoj pagerbtuvių 

akademijoj, kuriose aktyviai 
rtuškėsi ne vien tik šv. Juo
zapo parapiečiai, bei ir visos 
S. Paulo lietuvių organizaci
jos: o su jais ir tolimojo Rio 
lietuviai savo generalvikaro, 
prel Z Ignatavičiaus asme
ny. Gal dar ir dėl to, kad tuo 
pačiu metu prel. Pijus para 
pijos vadovybę perleido į ki
tas lietuviškas rankas — sa
leziečiams.

Ryto metą, 11 vai., š*. Juo
zapo brolijos vyrai atėjo su 
žibintais j kleboniją pasitikti 
mišių koncelebrantų, kurie bu 
vo regioninis vikaras Pe. 
Francisco Vieira (S. Paulo ar 
kivyskupo atstovas), prel. Pi 
jus, naujasis klebonas kuu. 
Martynas Gaidys — salezie
tis, prel. Zenonas Ignatavi
čius ir t Petras Daugintis SJ. 
Prieš juos žygiavo iškilmių 
pamokslininkas, prel. Al. Ar
minas,!

Varpams gaudžiant, j šven
tiškai seselių išpuoštą bažny
čią įeinančius sutiko parapi
jos choras, minia tikinčiųjų, 
seselių pranciškiečių bendruo 
menė ir, presbiterijoj, būrys 
dvasiškių. Šių tarpe salezie
čių viceprovinciolas kun. A- 
Corso SDB t.Vincentas Pupinis 
SJ ir kt.

Regioninis vikaras perskai
tė arkivyskupo dekretą, ku
riuo kun. Martynas Gaidys 
skiriamas Vila Zelinos šv. Juo 
zapo parapijos klebonu. Tad 
šis ir simboliniai paėmė savo 
«nuosavybėn* parapijos bažny 
čią, aplankydamas krikškyklą, 
klausyklą, sakyklą ir tuber- 
nakulą. Paskui grįžo į konce
lebrantų būrį mišių atnaša

vimui.
Po evangelijos regimomis vį 

karas portugališkai išKėlė iš 
kėiė ilgamečio klebono, prel 
Pijaus asmenį, veiklą bei nuo 
pelnus ir pristatė naująjį kle 
boiią; prel. Arminas perskai
tė Šv. Tėvo sveikinimo laiš
ką, o paskui kalbėdamas pa
šaukimo tema, išryškino prel. 
Pijaus idealą — būti kunigu, 
lietuviu kunigu, ir dirbti reli
ginį ir tautinį darbą pvaiz- 
dos jam patikėtose nelengvo- 
čc ■ gyvenimo sąlygose. G! 
naujasis klebonas, saleziečių 
bendruomenės vardu padėko 
jęs prel. Pijui už didžios pras 
mės auką atsisakant savo pos 
to, sveikino visus parapje- 
čius, kviesdamas į talką dėl 
asmeninio ir visos parapijos 
dvasinio ats.naujmimo.

Po pamaldų klebonijoj vy
ko vaišės, kurias pirmą kar
tą suruošė naujakuriai saie 
ziečiai apeigose dalyvavu
siems dvasiškiams, prie ku
rių prisidėjo ir seselių pran
ciškiečių atstovės.

Vakarinėj akademijoj sese
lių salėj buvo išpildyta plati 
programa, kadangi joje norė
jo dalyvauti visi parapiečiai 
— lietuviai ir kitataučiai, São 
Paulo lietuvių organizacijos, 
tautiečiai bei lietuvių bičiu
liai.

Seselių darželiečiai, gimna
zijos atstovai, ateitininkai, 
«Žilvitis», parapijos choras, 
lietuvių bendruomenė, Brazi 
Ii jos lietuvių sąjunga, šv Juo 
zapo brolija, maldos apaštala 
vimo ir moterų draugijos, sa 
leziečiai paskaitomis, dainom 
šokiais, deklamacijom, prabai 
bom ir net dovamomis sten
gėsi išreikšti prelatui Pijui 
lią padėką, įvertinimą, linkė
jimus. Itin svarus dr. Josė 
Ferreira Carrato, ilgamečio 
prelate Pijaus bei lietuvių bi 
čiulio, žodis.Pažindamas Lietu 
vos istoriją ir lietuvių dvasią 
profesorius iškėlė prelato, 
kaip ano Gedimino bet Vy
tauto laikų lietuvio kovingu
mą, ištvermę ir ryžtą; ir iškė 
lė jo, kaip kunigo, nepamai-

(pabaiga 4 pusi.)
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Kultūriniame Gyvenime
NAUJOS KNYGOS

NUSKAIDRINTAS ŽIEDAS

Naujasis Juozo Tininio 15 
novelių 200 puslapių knyga 
pasirodė šiais 1971 metais Ni
dos Knygų Klubo nr 8ū leidi 
nys, įkainuota 3 doleriais.

Juozas Tininis rašo labai 
labai lengvu ir žavinčiu stilių 
mi. Žmogus skaitydamas jo 
noveles šioje knygoje kaip ir 
anksčiau išleistoje «Dailinin
ko Žmona» randi ir poilšio, ir 
patrauklumo, o be to praktiš
ko pamokymo, paimto iš gy
venimo.- kaip reikia gyventi 
ir kaip vengti iškrypimų Pa
vyzdžiui, novelės «Testamen
tas» 'ir «Gyvenimo Tikslas» 
parodo kaip šlykštu ir juokia 
ga, kai moteris (tas gali būti 
i- su vyru) neribotai įsimyli 
j šunis. Juos pradeda labiau 
vertinti negu žmogų

Vertėtų šį veikalą įsigyti ir 
visiems duoti skaityti net po 
Kelis kartus ML Redakcija 
patarnaus.

JB

ATtlTlNINKIJ TĖVAS

Gauta yra IV. a. Maceinos 
knygelė apie atei.įninku tė
vą-kū ėją Prana Dovydaitį. 
Kas n*>rė u su šiuo didel u 
žmogum, universiteto profeso 
rium, m nisterių pirmininku 
daugybės laikraščių ir žurna
lu leidėju, įvairių draugių 
steigėju ir jų pirmininku ir 
kartu Sibiro kankiniu, o kai 
kas sako slaptai įš entintu 
kunigu, susipažinti, tegul ra
šo tiesiai autorių laiškelį • 58 
Bona Am Hef 34 West Ger
many Alemanha, o jis tuojau 

ptsiųs knygelę Kaina nepa
žymėta

JB

Ktfl LEIDINIAI

1970 metais Draugo leidy
kla pardavė lietuviškų knygą 
už 45 tūkstančius doleriu, 
pranešė kun P, Cinikas Aau 
juoju Lietuvių Katalikų spau
dos draugijos pirmininku iš
rinktas kun. Jonas Stankevi
čius.

Knygą apie Jurgį Zauervei- 
ną-Girėną (1831-1904) Vakarų 
Vokiet joje išleido H. Masale 
kis vokiečių kalba, aptarda
mas jo įnašą lietuvių tautai 
ir literatūrai. Za erveinas, vo 
kietis iš Hanoverio, stengėsi 
ginti mažąsias tautas nuo pri
verstinės germanizacijos. Jo 
parašyta giesmė «Lietuviais 
esame mes gimę.»

Prof. J. Eretas išleido 40 
puslapių brošiūra vokiečių 
kalba apie Baltijos kraštus, 
kuri paaiškina, kad šie kraš 
tai yra dalis Europos istori
niai ir geografiniai.

Rytų vokiečiai išleido Kris 
tijono Donelaičio 'Melus» ki
šeninio format" Vakarų Vo 
kietijoje ši knyga išleista 
prieš 5 metus.

Lietuvoje nepaprastai dide
liu tiražu — net 100 tūkstan
čių egzempliorių išleista B. 
Rutkauskienės «Mūsų val
gai» (249 psl). JAV bėse vie
na iš daugiausiai pageidauja
mų knygų apie lietuviškus da 
lykus angių kaiba yra irgi 
leidinys apie lietuviškus val
gius.

Rašytojas Juozas Paukšte
lis. sulaukęs 73 metų, Kėdai
niuose, rašo prisiminimus apie 
rašytojus Petkevičiūtę Bitę, 
Šatrijos Raganą, Jablonskį, 
taižgantą, Mykolaitį Putiną, 
a. vienuolį, P. Vaičiūną ir 
kuus.

Naujasis Liaudies Meno se
rijos tomas skirtas juosto 
ms. Yra 390 iliustracijų. Lei
džiamas Lietuvoje.

ČIURLIONIS P AMERIKOJ’.

Venecueles Lietuvių Ben
druomenės ir vL^Ko atstovy 
bei pakvietus, birželio 27 at‘ 
vyksta Clevelando Čiurlionio 
ansamblis dalyvauti Venecue- 
los Nepriklausomybės 150 me 
tų sukakties šventėse. Grupę 
sudaro 100 šokėjų, daininin 
kų, kanklininkių.

Po šaunaus Grandinėlės šo 
kių pasirodymo 1970 metais, 
susidomėjimas Čiurlionio an
sambliu labai didelis. Jį glo
bos Venecuelos Krašto Ap
saugos ministerija irTV-osios 
Pėstininkų divizijos karinin
kai.

Programoje numatyta.- Miš
raus choro Venecuelos ir Lie 
tuyos himnai, dainos: Mes pa
dainuosim, Anoj pusėj Nemu
no Lopšinė, Žiema bėga. Pie 
menėlių raliavimas Oželis, 
Anoj pusėj ežero Alma 
llanera ' 'en^cuelos tau inė 
daina . Vyrų choras.- Oi kad 
išauštu. Noriu miego. Augo 
kieme klevelis. M o erų cho
ras su kanklių orkestru. Au
džiau, Kur tyL’i -s lankos. 
Augo lazdynėlis. Šokiai Suba 
tėlė, Kalvelis, Blezdingėlė, 
Malūnėlis. Kanklių orkestras: 
tautinių šokiu suita Pabai
gai.- miš us choras su kanklių 
orkestru.- Lietuva Brangi, 
Skamba skambi kankliai, Ba 

ladė, Pasėjau linelį, Novažiav 
tėvelis, Papartėlis, Namo.

(1972 ar 1973 metais an
samblis galėtų atvykti ir į 
Braziliją, Argentiną ir Uru
gvajų )

Čiurlionio ansamblis kon
certavo Deiroite 700 lietuvių 
publikai, išpi'dydamas apie 
24 dainas kurių bent dvi pra 
šė pakartoti. Tautinius šo
kius ir dainas palydėjo liau- 
d es instrumentų orkestras,

Įtakingas dienrašis «New 
York Times» pusę puslapio 
paskyrė dailininkų Vytauto ir 
Aleksandros Kašubų buto įren 
gimams, pažymėdamas lietu
vių menininkų išradingumą.

New Yorke sSatomo Kultū
ros židinio sąmata iš viso nu
matyta 1.200.000 dolerių, ku
rių 150 000 gauta iš New Yor 
ko lietuvių, 80.000 iš kitų vie 
tovių ir trys šimtai tūkstan
čių pačių tėvų pranciškonų, 
kurie centrą stato, paskirti. 
Už žemę užmokėta ketvirtis 
milijono, Dar reikia 700 tūks
tančių. btatyba ir lėšų telki
mu rūpinasi taryba ir vykdo
masis komitetas.

«Muzikos žinios» paskelbė 
konkursą lietuviškom 'Ušiom 
parašyti, vienas kasdienėm, 
kitas gedulingom.

LIETUVOJE
Dailininkas Kazys Šimonis, 

gyvenąs Kaune, sulaukė 83 
metų amžiaus.

Lietuvis klarnetistas Algir
das Budrys atlieka 9 mėne- 
mėnesių stažą Paryžiuje ir 
dalyvaus radijo bei televizi
jos stočių koncerte.

Lietuvoje ruošiami visų tri
jų M 529, 1566 ir 1588) Lietu
vos statutų vertimai į lietu
vių kalbą.

Estijos sostinėje Taline įvy 
ko šiuolaikinės lietuvių tapy
bos paroda, sutelkusi 50 dar
bų. įvertinta teigiamai.

Lenkijoje mirė prof. Jonas 
Otrembskis. 82 metų amžiaus, 
ilgai gyvenęs Vilniuje lenkas, 
kuris buvo lietuvių kalbos 
mokslininkas, ruošiąs 5 tomų 
gramatiką.

Remontų metu vienoje Lie
tuvos bažnyčioje rasta apie 
30 labai vertingų paveikslų 
kurie, manoma, karo metu 
ten paslėpti.

Lietuvos dailės muziejuje 
šiuo metu yra apie 90 tūks
tančių eksponatų, tarp jų 10 
tūkstančių liaudies meno dar- . 
bų. Surinkti paveikslai įvai
rių laikotarpių naujose patal
pose ir paveikslų galerijoje 
(Vilniaus katedroje). Veikia 
skyriai: gintaro muziejus Pa
langoje, Teatro ir muzikos 
su 40 tūkstančių eksponatų, 
paveikslų galerija Klaipėdo
je. I97u metais šiuos muzie
jus lankė virš 4 milijonai as
menų, surengtos 954 parodos 
(503 kilnojamos ir 82 už Lie
tuvos ribų.

Lietuvos kraštotyrininkai iš 
leido knygą «Merkinė», kurio 
je aprašyta Dzūkijos istorija, 
tautosaka, gamta, papročiai.

Viln uje atidaryta paroda 
«Vilnius prieš 150 metų», ku
rioje yra anų laikų pavoks
iu ir litografijų. Arti šimto 
tūkstančių lankytojų aplankė 
neseniai pasibaigusią senų 
Lietuvos pinigų parodą. 
h win 
Ííímumü

— Kai jau perdaug prisitraukia, kai per
mirksta nuo spirito ir plaučiai, kai pavirsta į 
knatą, tai tik prikišk bankrutkę ar liulką — kai 
mat užsiliepsnos.

— Kas tada daryti? Kaip užgesinti?
— Ką daryt-i? Reikia daryti, reikia gesinti. 

Juk vistiek žmogus, kad ir pijokas. Sako, ir toks 
dar turi šiokią tokią dūšią, ir. ją reiki ratavoti, 
gelbėti. Dabar kai paihatė BiĮiaičia, Kašono žen
tas, tai atnešė uzbonėlj pasukų, užpylė, užgesi
no. Sako, pijoko ir perkūno ugnį galima užge
sinti :tik rūgščiu pienu Neteisybė, mačija ir pa
sukos. Kas čia duos tokiam kerėplai rūgštų pie
ną gadinti.

— Gyvas dar Pilypas? jo1 ūsai nenusvilo?
i— Tokiam, kuris vieną ;koją laiko pekloj, 

ir velnias padeda. Atsikėlė,'Isusieškojo kepurę, 
paklausė: «Kuri dabar adyná?» Net ačiū nepasa
kė ir burioglino. Dėl atsargumo, o gal negalėjo 
išlipti, tai ir nuėjo griovio viduriu. Kitą rytą žmo 
nės rado jį ramiausiai bemiegantį ne kur kitur 
o už savo klojimo. «Nu, tai kaip čia atsiradai? 
Ar žmona išvarė išmetė iš tavo locnų namų?» 

—— «Susiedai, kaimynėliai geriausi, aš tik ėjau 
laukais ir biški priguliau. Koja skauda.» — «Kan 
prigulei, tai matom, bet kaip čia atpūksnojai?» 
— «Kas čia tokio? Aš tik patiesumu, patiesumu, 
laikydamasis Paukščių Tako, vis du žingsniai iš 

kerto, kfad trečias nei žkli tų Užsimerkiu, atsi
merkiu — aš jau savo laukuose, ko man bijo
ti?» — «Ko nenuėjai nors į daržinę, galėjai ant 
šie o poniškai išmiegoii?» - «Durnas aš, ar ką? 
Lipsiu aš naktį per tvorą! Dar galiu čerkasines 
kelnes perplėšti.»

— Pasisekė žmogui.
— Ale ot sakau kokių tik žmcnių pas mus 

nėra: vakar užėjo pas mus Petliukas, kuri visi 
Sūrmaišiu vadina, Kirbylos iš Relėunagių švoge- 
ris. Atėjo, sėdi dvi valandas tyli, paskui ir sa
ko: «Laurynai, Virvuli, tu nesi blogiausias mies
telio gaspadorius tai atsisveikindamas ar galiu 
tau gero palinkėti?» - «Žinoma, kodėl ne? O ko 
man gero nori palinkėti?» — «O kad ir gero 
oro. Linkiu giedros.»

— Nei man geriau nuo to, nei oras pasikei 
tė. Iš kart mįsliįau, kad nori ko5 nors pasisko
linti, gretinas. Gal gaidžio, gal dalgiakočio, bet 
ne. Pasėdėjo dar kokį pusvaiaifŪį, patylėjo ir 
išėjo? Kaip čia paaiškinti? r ■

Jane negalėjo sulaikyti juoko ir išėjo j ki
tą kambarį . »'-■

— Kas tam Streičikui pasidarė? Einu pava
kary parugiais, sutinku tą žydęlįx Apšepęs, nu- 
menkęs, tik peisei kaba Toks" biednas atrodo. 
Kiti dar sako: jį reikia primušti"Šiaip sau. Kas 
iš jo liktų? Jau dabar kaip uiiįka Būtų dar ma
žesnis, susitrauktų, sukristų visai' kaip koks ka
tinas mučerninkas. Klausia mąng tas Streičikas: 
«Ui, ponas gaspadorius, sakyk,"ar nematei mano 
arklio?»

— Kokių pričynų ieškai $ iftanęs? Ar nori 
muštis? Kokį biesą sugalvojai? Nuo kada tu tu
ri arklį?»

— «Ui, turi, neturi, kur gi ne, bet paklaus
ti galima, mokėti už tai nereikia.»

Tai ir sakykit, geri žmonės, ar aš durnas, 
ar tas žydelis mokėjo gražiai pasijuokti iš ma
nęs, o aš nieko nesuprateu?

— Kai du labai gudrūs susitinka, tai vie
nas kito negali suprasti?

— ir aš taip sakau. O kad ant to viso dar 
ir čierką užpylus?

— Net :r alų pabaigėm. Va, giminė, brolio 
sūnus grįžo iš užsienio, ir tai neturiu kuo pamy
lėti. Ateik per Žolinę

— Taip, taip, visi tą pat sako.- grįžo La-* 
bai mokytas, gerai uždirbs padės ir jums, gal 
dabar jau ponais būsite, nereiks dirbti.

— Uždirbs, neuždirbs, o dirbti reikia vi
siems. Ir ponai dirba.

— Kaip.tgi ne, visi dirba. Kur čia gali gy 
venti nedirbdamas. O štai, nabagas Kozėža, tas, 
kuris atsiprašant, taip nepatogiai vadinasi kiau 
raskūriu. žiuri vieną rytą j šulinį ir negali su 
prasti: šuliny spardosi žuvysI

— Varlės, ne žuvys.
— Taįgj....kad ne varlės. Nedidelės tokios 

žuvelės. Galt,kilbukai. Ir kas ten prileido? Subė 
go visi žiūrėti ^- tikrai žuvys gyvos, ne var 
lės. Niekas nežino, kas ir kodėl jų ten primetė? 
Nemoka dabar jų išgaudyti? Nežino, ar galima 
iš ten vandenį gerti? Pyko kas nors, tai ir pada 
rė. Naktigoniai. Tie raskažninkai neturi ko veikti 
per naktis ir%ina galvomis. Pagavai toki, pakabi 
nai prie telegrafo stulpo, tegul maskatuoja kaip 
varnų pyragą^. -

— Sakaaj sakau, ar bus koks subruzdimas 
prieš karalių/kad visus ima kariuomenėn.

— Pasaulio galas! Vadinas jau ir tamsta ima 
i rekrutus?

(Bus daugiau)
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Šoka ir dainuoja
Šakiečių parodoje lietuviški audiniai paaiškinami tfipj 

seniau Lietuvoje vyras rinkdavosi sužadėtinę jei ji moka 
gražiai austi. Tas paprotys tęsiamas ir S. Pauivje — p. Re- 
menčienės, p Vinkšnaitienės suruošt ose juostų audimo 
kursuose.

lietuvaitė, šių laikų lietuvis jaunuolis turi m< ■Moderni
kėti šokti ir dainuoti — tai mūsų kultūros ypatingos apraiš 
kos. Baltiečių savaitės įvysiu» taip gražiai papuošė «Žilvičio; 
šokiai — Dirželio 19 trijų tautų minėjime, 
me birželio 23. Pasirodys vėl trečią kartą 
pre . Ragažinsko pagerbtu tęs .

Neatsilieka ir dainininkai. "Aušros»

parocos aiidary*
per dvi savaites

choras atstovavo 
savo tautą Baltiečių minėjime Pasirodys vėl liepos 4, parem 
daira- naują S. Paulo tautinių šokiu grupę «Nemunas» jų pir
mame viešame pasirodyme, Vila Zelinoje.

«Nemunas» — dvylikos porų grupė įsikūrusi po Uru
gvajaus «Ąžuolyno» viešnagės pas mus. Ji, kaip «Aušros» 
choro pirmininkas sakė, be tėvo ir be motinos — todėl ch< 
ras ir sutiko papi.dyti pirmąją programą. Drabužiai nuosavi 
ir suskolinti — šokiai išmokti savomis jėgomis ir dr. Audros 
Deveikytės Argentinos

Liejos 5 du nariai išvyksta i JAV dalyvauti tautinių šo 
kių mokytojų kursuose, kad grįžę galėtu pamokyti š kių 
šoksimų IV-oje tautinių šokių šventėje 1972 metais .iaunimr 
Kongreso metu. Gal pasiseks ir Brazilijos lietuvi ,ms pasiųs 
ti rinktinę grupę į šią didžią jaunimo šventę.

lietuvaitės, talka. Tai tik pradžia.

MŪSŲ LIETUVA _______________ 197) tn. Venos 2 d

E um çarr 
Nafrėnte

VENHA BUSCAR«< 
O SEU NOVO 1 
CARRÃO DE VISITAS

E carrâo pra v. se Apresentar nos 
lugares mais refinados, mais -vg 
exclusivos.
Nossos planos» nossas 
condições, nosso jeito 
de tratar os amigos... ‘ 
também são nosso . <

Taip, lietuviai šoka ir dainuoja. Ilgamečiai darbuotojai 
išlaikė LKB nės ir «Aušros» chorus, kruopštus ir nenuilsta
mas p M. Vinkšnaitienės darbas augina visą eilę žilvitiečių, 
jaunimas sus būrė į naują šokių grupę «Nemunas.»

visi jie reikalingi kiekvieno lietuvio nuoširdžios para
mos. A. S.

ESTAMEL VElCULOS LTDA.
Rua Ibitirama, 1269, Fone 273-1721, Caixa Postai 30.072, 

End. Teleg. MELIUNAS, - SP REVENDEDOR 
AUTORIZADO

_ LIETUVOS KULTURI-
Tirstas galas niamegyvenime

Patekau į tirštą Amerikos 
lietuvių veiklos galą. Kon
certai, posėdžiai, pasitarimai, 
nebegalim spėti visur aptekti.

Štai vakar, birželio 13. Ka
nados Hami to e mergaičių 
cho as (65 gražuolės) su savo 
vadovu solistu Ve<-ikaičiu kon 
certavo Jaunimo Centre. Mi
nėjo 30 metų nuo lietuvių su 
kilimo prieš pavergėjus. To
kia nedidelė kolonija ir turi 
tokį gausų mergaičių chorą, 
turi ir parapijos chorą ir la
bai šaunų tautinių šokių šokė 
jų a .sąmblj Gyvataras

Užvakar šeštadienį, plė Da 
na Stankaitytė turėjo viena 
pati koncertą miesto geriau
sioje koncertų salėje. Žavėjo 
savo tobulai išlavintu balsu 
šimtus klausytojų.

Lygiai prieš savaite Kleve
lando CIURlICNIO ansam

blis turėjo du koncertus: Šeš 
tadienį ir sekmadienį Mari
jos gimnazijos salėje. Ir vėl 
šimtai žmonių dalyvavo, hor- 
buvo labai karš a.

Savaitę prieš juos buvo vai
dinimas tris vakarus iš eilės. 
Gaila, kad nespėjau į juos 
atvykti.

Dažnai' posėdžiauja jauni
mo kongreso komitetas, ren
gia įdomią gausią programą, 
kelia reikalingas lėšas

Liepos 4 dienai visu tempu 
ruošiasi chorai dainų dienai. 
Bus ir didelis mokyklos vai
kų choras.

Žodžiu, ^pataikiau atskristi 
Amerikon tartum j sukiršintų 
bitelitvavilį, kur dūzgia, siu
va, kad net miela.

J. Kidykas, S. J.

Tarp Palangos ir Kun giš- 
kių steigiamas lietuviškos lai 
vininkyetės ir žvejų muzie
jus.

Vilniuje įvyko filosofų kon
ferencija, kurioje pašę pas
kaitų skaitė lietuviai kitą pu 
sę — atvykę iš riusijfis, Uk
rainos ir Gudijos, afi'istori 
nių apžvalgų, buvo kalbami 
ir apie ateizmo mokymą mo
kyklose.

Lietuvos Teatro Draugijos 
ketv.rtasis suvažiavimai pra
vestas Vilnių e. Delegatai ats 
tovavo tūkstan į tostų grupių 
narių. Mėgiamiausi yra origJ 
nalūs lietuvių rašytojų vei
kalai.

125 tasias knygnešio Jur io 
Bieliūno metines Vilniaus bi
blioteka atžymėjo spaudos 
draudimo laikotarpio slaptai 
spausdintų knygų paruou.

Lietuvos kino mėgėjų dvy
liktajame konkurse buvo at
rinkti 57 mėgėjų dáryti fil
mai.

Tarptautinė geografų sąjun 
ga nariu korespondentu išrin
ko prof Vytautą Gudelį, pasi 
žymėjusį Baltijos jūros vysti- 
mosi istorijos, geologijos ir 
k autų studijomis.

Vilniaus konservatorijos dės 
tytojas R. Apanavičius suruo
šė pirmąjį birbynininko reči
talį, akompanuojamą pianino.
«■—II 
ŪMMMiii

ŠIKŠNOSPARNIŲ PASAULY

Australijoje tyrinėti šikšno
sparniai. Patinai laikosi vie
ni» gyvendami tose pačiose 
lindynėse ir jas gindami Pa
telės apsigyvena įvairiose vie 
t įse, aikosi krūvoje, ir savo 
mažiukais rūpinasi net jiems 
užaugus Šikšnosparniai atsi
veda tiktai vieną, ir maitina 
aštuonias sataites.

lėktuvai ir žaibai

Manoma kad naujieji «jum- 
bo» sprausminiai lėktuvai ir 
busimasis už garsą greitesnis* 
transporto lėktuvas gali d ž 
niau būti perkūno trenkti, ne 
gu mažesni lėktuvai Keliau
tojams pavojus labai mažas 
bet ^ga>i nukentėti sudėtingi1 
aparatai. Būdamas labai dide
lis, lėktuvas pats sukelia per 
kūniją, kai pasiekia elektros 
pilnus debesis.

MAUT1NGI ŠAKNINIAI RIE 
ŠUTAI. Vietose, kuriose trūks
ta maistingo valgio, auginami 
šakniniai riešutui. Kartu rei
kalinga auginti kviečius, ry
žius arba kukurūzus. Tūkstan 
tį žmonių uieną dieną maitin 
ti kukurūzais ir riešutais kai- 
rnųoja aiie 30b kr, Vienam ki 
lOgramui kukuruzų išauginti 
reikia 490 litrų vat.aen , o 
riešutams 10 0 linų.
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<UA JUATIND1BÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃO PAULO, 13

V. Zelinos parapijos komite as visus kviečia į

VAKARIENE,
kuri rengiama liepos (julho) 17 d., šeštadieniui, 20 vai.

Jaunimo Namuose.
Pelnas bus skirtas neatidėliotiniems bažnyčios 

apiaisymo darbams tęsti
Parapijos Komiteto Valdyba

VZel S O 3
ŠVENTKELIONE

Mūsų broliai ir Tėvynė rei 
kalingi pagalbos ir maldų. 
Kaip praeityje taip ir šiais 
metais šv. Juozapo Vyrų Bro
lija ruošia tradicinę Šventke- 
lionę į Dievo Motinos N. S. 
Aparecida do Norte šventovę.

Šventkelionei j Aparecidą 
jau pasamdyti trys autobusai^ 
ir augi norinčių važiuoti skai 
čius, Kas dar norėtų prisidė
ti. kreiptis į Brolijos narius. 
Norime, kad ši mūsų jubilie
jinių metų kelionė būtų gau
si ir įspūdinga.
HBtBgnOĮj
iiíWTIÍ—ii *

; ekmadienį, liepos 4, 16 va
landa Seselių pranciškiečių 
mokyklos salėje įvyksta pir
masis viešas tautinių šokių 
grupės «Nemunas* pasuody 
mas. P-ogramą papildys Auš
ros» choro dainos. Kvietimai 
suaugusiems 3 kruzeirai jau
nimui 1 kruzeiras, gaunami 
pas ratelio narius ir prie sa
lės durų.

A7KEJAMA PARODA

Lietuvių skyrius iš Baitų pa 
rodos Praça Roosevelt atke
liamas j vila Zelinos Jaunimo 
namus ištisai savaitei Atida
rymas numatytas šeštadienį, 
liepos 3 d., 18 vai. Uždarymas 
liepos 11. Kas neturėjo pro
gos ar norėtų dar kartą užei
ti, kviečiami lankytis.

KORĖ PONDENCIJA 
KLEBONI JOJ.

B. Šimkus, >ng. Satkūnas, 
<<iiss Gudavičius. St. Punakie 
nė, Al. Grabowski, Rosaly 
Černienė, A. Seiunas, H. Bar 

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

DR. ANTONIO SIAULYS
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 — M oleo‘’as de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 1576 
Moocaj Fone 92-3991

baro, R. t karbalius, P. Šu 
kys, A. S. Kindurai, Vera Ta- 
tarūnas, I Brandonaro, J. Šia 
viekas, K. Sadzevičius V. Bal 
čiūnas, J. Šepetauskas, I. Ri< 
volta, R Pocius, Rev. Milius, 
C. J. Taschetto, H. Mošįns- 
kas, M. Povilaitis, A. Matelio 
nis A. Pavilonis. C. Bagdžfus 
J. Šimonis R Baidžius, J. 
Antanaitis, M. Vinkšnaitienė, 
Audra Antonabil, D. Lanienie 
nė, A. Lazdowsky, P Šimo
nis, Em. Bendoraitis, M. H. 
Aleknavičius W. Pili pavienius, 
A. Gisas, J. Satkūnas, A. Pum 
pūtis.

iinãanãii ,
IEŠKOMAS

Edvardas Zaborskas iš JAV 
ieško savo pusbrolio Juozo 
Zaborskio, gyvenančio São 
Paulyje. Yra svarbus praneši
mas iš Lietuvos. Kreiptis į 
‘Mūsų Lie uva».

MANO PRAŠYMAS

Kadangi gali mažėti ML 
skaitytojų skaičius, būkite to 
k>e geri, prikalbinkite ką 
nors iš savo pažįstamų ar 
kaimynų, kad užsirašytų. Bet 
kai paštas nenešioja prie
miesčiuose, tai tegul suranda 
žmogų, kuris dirba mieste ir 
tuo antrašu siusime. Tada tas 
žmogus parneš ir įteiks skai
tytojui Labai prašau, nes be 
skaitytojų neišsilaikys laikraš 
tie Labai prašau, padarykite 
tai.

ML Administiatorius

Liepos 9 d., 7 vai. ryto Mi
šios už Elžbietą Šukienę ir 
šeimos mirusius, užprašytos 
Prano Šukio. Tautiečiai kvie' 
čiami dalyvauti.

Sveikiname naująjį Vila Zelinos kleboną 
K U N . MARTYNĄ GAIDĮ,

KUNIGUS PRANĄ GAVĖNĄ ir STASI ŠILEIKĄ 

linkėdami jiems Viešpaties palaimos jų užsibrėžtuose 
darbuose sėkmės parapijos rūpesčiuose bei 

lietuviškoje veikloje.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje — Aliança maloniai 
kviečia tautiečius dalyvauti jaukiuose

PIETUOSE
Dr. Vinco Kudirkos rūmuose, rua Lituânia, 67, liepos 

11, sekmadienį, 13 vai Dalyviai prašomi apie dalyvavi
mą iš anksto pranešti telefonu p. A mbrozevičiui 

(273-5851) ar p. Dutkui >93-5470).

Liepos 9 d. 7 vai. ryto Vila 
Zelinoje mišio? už Elžbietą 
Šukienę, St. Lapienį, Balį Ne 
nortonį, J. Aleknavičių J. Be 
ganską ir V. Šukį mirusį Lie 
tavoje. Prana- Šukys kviečia 
draugus ir pažįstamus daly
vauti.
UI———P 
iii l■l^wii

CA3A VERDE

Liepos 4 diena mišias Vila 
Carolina ir Casa Verde lai
kys kuo. Pranas Gavėnas, sa 
lezietis Mišios užprašytos už 
a. a. Natalija Janulevičienė 
tris mėnesius po mirbics. 
II—ESU 1 ÜB—HU

RIO DE JANEIRO
Praeitą sekmadienį Jonas 

Saurusa.tis atšventė 70 metų 
amžiaus. Parapijos koplyčia 
buvo pima, dalyvavo skaitlin
ga Saurusaičių giminė gėlė

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ<M. LIETUVĄ* 
' ’ 'it ' ■

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

mis papuoštoje bažnyčioje. 
Nuolatiniam Ml skaitytojui 
linkime ilgiausių metų. Jo 
žmona Antonija veikli katali
kiškame ir tautiniame gyve
nime.

Birželio 13 proga pamoks
lą sakė kun Valiukevičius, 
gimęs Brazilijoje. Jis ragino 
lietuvių vaikus nepamiršti sa 
vo tėvų žemės ir kovoti už 
laisve, prisidėti prie lietuviš
kos veiklos. Pamaldas sekė 
vaišės ir skaidrės iš Lietuvos.
- Per radiją Vera Cruz j er- 
duota portugalų kalba įdomi 
programa apie Lietuvą. Tarp 
septynių lietuviškų giesmių 
bei dainų buvo Antano ir Lo- 
nės Saurusatčių gražiai įkal
bėtos pastabos apie birželio 
įvykius, tikėjimo priespaudą, 
lietuvių laisvės troškimą, lie 
tuvių tautosaką, dainas, isto 
riją. Lietuviams žinios perduo 
damos Vera Cruz stotyje ket
virtadieniais ir penktadieniais

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

ATSKIRO NUMERIC

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.

mainomą vaidmenį lietuvių 
kolonijos istorijoj.

Pabrėžtinas dargi Tėvo Jo
no Bružiko SJ, šv, Kazimie 
ro parapijos klebono, gestas 
jis išbuvo ilgoj akademijoj: 
net rizikuodamas savo išvar
gusia širdimi.

Prel. Pijus su susijaudini
mu visiems padėkojęs, paste 
bėjo, kad, pavedęs parapiją 
j patikimas saleziečių rankas 
laisvesnis nuo tiesioginių pa 
reigų, galės kita forma dau
giau pasišvęsti taip reikalin 
gam religiniam ir tautiniam 
darbui.

Vakare, aplankius naują 
prel. Pijaus rezidenciją ir se 
sėlių sodely pasismaginus 
«kokteiliu», dar ilgai augštai 
kilo padangėn, su «ilgiausiais 
metais», graži, ilgesinga lie
tuviška daina

niais tarp 18 ir 18.-30 vai.

Ženė Stankūnienė, gimusi 
Brazilijoje, atvyko į Rio su 
dviem dukrelėm giminių ap
lankyti. Nors JAV-bėse gyve
na vieni tarp amerikiečių, 
stengiasi savo mergaites lie
tuviškai auklėti.

Liepos 4 pamaldos parapi
jos koplyčioje už Antaną Gir 
nių, visiems žinomą veikėją. 
Kolonija kviečiama dalyvauti.

Pranas Šukys. 25 metus gy 
venęs Rio, užprašė Mišias už 
savo motiną Elžbietą ir šei
mos mirusius.

Vila Zelinoje paroda veiks 
tik 2 šeštadienius ir 2 sekma 
dieniu?., t. y. liepos 3, 4, 10 
ir 11 dienomis (nuo 10 iki 22 
valandos).

Tad visi į parodą! Ateikite 
patys ir atsiveskite savo vai
kus, paraginkite jaunimą, kai 
mynus, pažįstamus ir drau
gus brazilus. Tegul visi pa 
mato mūsų tautos kultūrą)

«Žilvičio» tėvų komitetas 
rūpinasi, kad šalia parodos 
veiktų užkandinė su visokiais 
lietuviškais valgiais.

«ŽILVIČIO» jaunimas šiais 
metais rengia JAUN.MO ŠVEN 
TE, kuri bus rugpjūčio 1 die 
na Vila Zelinoje. Programoje 
bus vaidinimas su lietuvių 
liaudies dainomis ir tautiniais 
šokiais. Visuomenė iš anksto 
kviečiama tą dieną rezervuo 
ti gražios lietuviškos progra 
mos pamatymui.

Liepos pradžioje iš Kana
dos i lietuviu skautų stovy 
klą išskrenda virš 85 skautų 
ir skaučių, o iš JAV-bių virš 
50. Jų tarpe. 86 mergaitės ir 
47 berniukai. Stovyklaus kar
tu Anglijos ir Vokietijos lie
tuvių jaunimas netoli nuo Va 
sario 16 gimnazijos.

4


	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1971-Nr.27-MUSU-LIETUVA-001
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1971-Nr.27-MUSU-LIETUVA-002
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1971-Nr.27-MUSU-LIETUVA-003
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1971-Nr.27-MUSU-LIETUVA-004

