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Šio «Musu Lietuvos» nr.

Garbes Leidėjai yra p.p.
JUOZAS IR ANELĖ BAUŽIAI

Í3s*cizitij ci
rezidentas Mediei ♦pirma

dienį, (XI... 8 ipaskelbė’’ naują 
programa Brazilijos centrinei ir 
vakarinei'daliai išvystyti. Tam 
reikalui’paskyrė tuo tarpu 650 
milijonų kruzeirų. Iš jų ateinan. 
čiais metais bus 'panaudojama 
260]jmilijonų, 1973 metais 270 
milijonų ir <1974 metais 120 
milijonų.

KAM TEKS? 
b • .

Kokiose Brazilijos valstijose 
tie pinigai bus naudojami? Pie
tinėse ^dalyse Mato Grosso, 
Goias ir Federaliniame distrik- 
te, kuriame yra naujoji sostinė.

KAS BUS DAROMA?

Visų pirma bus pravedamas 
visas tinklas naujų kelių, be 
kurių neįmanomas krašto gyve 
nimas ir išsivystymas. Čia bus 
statomi įvairūs sandėliai pre
kėms ir grūdams, šaldytuvai, 
silosai, kuriuose laikomi paša
rai galvijams, bus tvarkomos 
upių vagos ir miestų miestelių 
atmatų bei srutų suleidimas į 
požeminius vamzdžius (sanea
mento).

Tikimasi kad tų kraštų page
rinimas ir suindustrialinimas su
laikys žmonių didelį veržimąsi 
į didmiesčius, kaip S. Paulį, 
Rio ir kitur.

Programa tikrai gera, užgjr- 
tina ir linkėtina jai geros sėk
mės. Ją įvykdžius tik ai pakils 
krašto gerovė.
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KARDINOLAS PERSPĖJA.

Porto Alegre kardinolas Vi
cente Scherer kalbėdamas per 
radijq įspėjo kunigus ir žmo
nes saugotis neiškraipyti kuni
go pašaukimo svarbiausio idea 
lo. Ypač jaunieji kunigai palin 
ko manyti, kad Bažnyčia ir jos 
tarnai kunigai turi pirmon vie
ton rūpintis žmonių medžiagi
ne gerove, naikinti neturtq, 
ginti žmonių laisvę ir kitas tei
ses, prisidėti prie revoliucijo- 
nierių, kur negalima taikiomis 
priemonėmis pasiekti socialinių 
reformų. Kardinolas pasakė; 
ne tas yra pagrindinis ir svar
biausias kunigų darbas, ne eko 
nomlški, politiniai ir partiniai 
reikalai, o, kaip Sinodo vysku 
pai ir popiežius nurodė: visų 
pirma ieškoti Dievo karalystės 
ir jos teisybės», rūpintis žmo
nių sielos reikalais, skelbti Kris 
taus Evangelija. Mokinimas ti
kinčiųjų tikėtis, laukti bei ruoš
tis amžinajam gyvenimui jokiu 
būdu neatitraukia įų nuo že
miškųjų kasdienių reikalų. Prie

šingai, padeda juos sąžinin- 
giau, mylinčia širdimi atlikti 
būti Dievo bendradarbiais, o 
ne vergais. Kunigo darbas yra 
išauklėti žmonių sqžinės )gerb 
ti teisingumq, meilę visuose 
santykiuose vienų su kitais. 
Kai žmonės turės jautrias sqži 
nes, jie patys ras tinkamus at 
sakymus į visus žemiškus klau
simus ir išspręs teisingai savo 
reikalus.»

IŠNAIKINO DIDŽIAUSIĄ 

LŪŠNYNĄ

Prie Brazilijos naujosios sos
tinės per eilę metų buvo išau
gęs didžiausias visame krašte 
lūšnynas-favela. Čia buvo pris 
tatyta 10.313 bakarkų. Juose 
gyveno 61 tūkstantis žmonių, 
maždaug dešimts procentų sos 
tinės gyventojų.

Išnaikindama vyriausybė tą 
lūšnyną neišmetė žmonių gat
vėn, o iš anksto pastatė gy. 
venvietes, aprūpintas vanden
tiekiu, kanalizacija, gatvėmis 
ir kitais būtiniąusiais patogu
mais. Tai pirmas toks atsitiki
mas Brazilijoje, ir, tikimasi, ne 
paskutinis.
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PLAČIAME 
PASAULY J E

V 4. K-
Alaskos teritorijoje priklau

sančioje Amerikos saloje Am 
čitka išsprogdinta praėjusį šeš
tadienį didžiausia atominė bom 
ba. Išsprogdinta beveik dvie
jų kilometrų žemės gilumoje 
iškastame tunelyje, kurio anga 
buvo saugiai uždaryta.

Sprogdama bomba iškėlė sa 
los žemės paviršių, vietomis 
iki 8 metrų aukščio. Sprogimo 
sukeltas karštis buvęs tokio pat 
karštumo, kaip saulės pavir
šiaus. Todėl net gerą plotą že 
mės pavertė anglimi. Vietomis 
atsirado plyšiai žemės plutoje. 
Ekspertai, betgi, sako, jog bom 
bos nuodingos dujos neišsiver- 
žusios iš žemės gelmių, nesu- 
kėlusios didesnių žemės ir jū
ros drebėjimų, kaip buvo pra
našaujama sprogdinimo priešų.

KAM REIKALINGAS TOKS

SPROGDINIMAS?

Amerika, bijodama Rusijos 
netikėtų atominių užpuolimų, 
yra išvysčiusi rdkietas ir atom1 
nes bombas nuo rusų bombų 

apsiginti. Jos turėtų pasitikti 
rusų bombas dar tjk 600 my
lių nuskridusias nuo iššovimo 
vietos ir sunaikinti. Amčitkoje 
įvykdytas sprogdinimas turėjęs 
ištirti amerikiečių apsauginės 
bombos veikimą, ar ji padary
siant tai, ką amerikiečiai pla= 
novo.

Sakoma, kad sprogdinimas 
atsakęs į visas problemas, ir 
kad nauji tokie sprogdinimai 
nebebūsią rėikalingi:
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VATIKANAS
Praėjusį šeštadienį Vatikane 

pasibaigė pasibaigė pasaulio 
vyskupų atstovų suvažiavimas- 
sinodas, užtrukęs 5 savaites. 
Pagal pasaulinės spaudos pra
nešimus Sinodas nubalsavęs:

1. palikti Romos Katalikų 
Bažnyčioje nevedusius kuni
gus, kaip tai buvo iki šiol.

2. Balsuojant, ar šventinti į 
kunigus jau vedusius, pagyve. 
nusius, rimtus vyrus, kur tai bū
tų reikalinga tikintiesiems ge
riau aptarnauti, 107 vyskupai 
am nepritarė, 87 pritarė.

3. Kunigai ir politika. Sino
das rdkomenduoįa kunigams 
nesikišti j politinę partijų vei
klą; neprisiimti jokių tose par
tijose pareigų, nebent tuose 
kraštuose, kraštuose, kur taj 
būtų būtinai reikalinga ir ga
vus vyskupo leidimą.

4. Socialinis teisingumas. Ka
talikų Bažnyčia turi patarti 
kraštų valdžioms pripažinti 
žmonėms teisę netarnauti ka
riuomenėje, jeigu jų pačių sq 
žinė draudžia dalyvauti ka
ruose.

5. Vyskupai patarė popie
žiui sudaryti komisiją moterų 
teisėms ir veiklai Bažnyčioje iš 
tirti ir nustatyti.

5. Positurintieh kraštai, drau
gijos bei paskiri žmonės turi 
apriboti savo pačių troškimą 
vis daugiau turtų susikrauti, ir 
stengtis padėti vargingiems 
kraštams greičiau iš savo skur
do išbristi:

6. Pati Bažnyčia turi vengt, 
krauti sau turtus, kad neatre- 
dytų esanti lobių pilna sala 
skurdo jūrėse.

7. Bažnyčia turi padėti val
džioms išspręsti žmonijos smar 
kiai kylantį prieauglį, bet žiū
rėti, kad jo apribojimas nepa
žeistų dorovės nuostatų ir ve
dusiųjų laisvės».
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KOM. KINIJA jau pasiuntė 
pirmuosius savo atstovus į J. 
Tautas. Likęs dešimtukas atvyk 
siąs šios savaitės būvyje.

Ypatingai malonu yra šį kartą įsidėti pp. Juozo ir Anelės 
Baužių nuotrauką dėlto, kad jie šią savaitę, lapkričio 13 minės

AUKSINĮ MOTERYSTĖS JUBILIEJŲ.

Pusšimtį metu drauge gražiai gyveno, darbavosi, išaugino 
sūnus, ir vis Juozas dalyvavo visuomeninėje veikloje. Tai pirmi
ninkas, tai iždininkas, tai sekretorius Įvairių draugijų, o jau ne
paprastai uolus nuolatinis «Mūsų Lietuvos» ne tik skaitytojas, 
bet ir platintojas ir rėmėjas. Juk kasmet su savo miela žmona 
išleidžia bent po vieną laikraščio numerį. Visada remia ir pa
deda ruošti spaudos balių. Juos matai, turbūt, visuose mūsų 
parengimuose, išvažiavimuose, kai tik sveikata leidžia. Nors 
Juozo sveikata per paskutinius keletą metų gerokai šlubuoja, 
bet jis vis dar sutinka išrinkti ML prenumeratas, vis nueina į rei 
kalingus posėdžius. Tai tikrų, nuoširdžių, susipratusių lietuvių 
pavyzdysl

M. L. administraciją savo bei visų skaitytojų vardu linki Ju 
biliatams tikros širdies paguodos, džiaugsmo, stiprybės ir to
liau dalyvauti mūsų lietuviškame katalikiškame gyvenime.

Jubiliatų padėkos Dievui mišios bus šį šeštadienį, 18,30 
vai. Zelinos bažnyčioje. Būt tikrai verta ko gausesniam būriui 
tautiečių dalyvauti ir tuo parodyti, kad mes p. Baužius tikrai 
vertinam, jais džiaugiamės ir didžiuojamės.

Nepamirškite Spaudos 
Baliaus!

Sv. Juozapo Vyrų Brolija, vadovaujama energingo p. Jo 
no Bagdžiaus pirmininko ir tęsdama a.a. Juozo Matelionio 
įvestą tradiciją, rengia ir šiemet Spaudos Balių. Jis bus kitą 
sekmadienį, š.m. 21 dieną, 12,30 valandą, Zelinoje, Jaunimo 
namuose. Visi, kam rūpi išlaikyti vienintelį visoje Pietų Ame
rikoje dar einantį savaitraštį, atsilankykim j tq balių. O jei 
kas negalėtų atsilankyti, tai vistiek galit paimti kvietimą ir 
įteikti savo auką. Juo daugiau bus dalyvių, juo daugiau au- 

; kotojų, juo lengviau bus išlaikyti ir gerinti mūsų savaitraštį.
Dar kartą: PRAŠOM, PRAŠON, NUOŠIRDŽIAI KVEČIAM 

JUS DALYVAUTI SPAUDOS BALIUJE!

JAV. Aukšti vyriausybės pa
reigūnai sako, jog Amerika ir 
toliau šelps silpnuosius kraš
tus, nors senatas ir nubalsavo 
nutraukti visą paramą užsie
niams. Vyriausybė šiomis die
nomis stengėsi senatoriams įro 
dyti, kad toks pašalpos nutrau 
kimas pakenks pačiai Ameri
kai ne vien politiškai, bet ir 
ekonomiškai. Ieškoma kelių, 
kokiu būdu pašalpą pratęsti. 

j ČILĖ. Komunizmui palankus 
prezidentas Alende nori pa
naikinti žmonių rinktą parlamen 
tą ir senato. Nori įvesti taip 
vadinamą Tautos atstovybę. 
Prieš jį sukilo ir susijungė ko
von visa opozicija. Bet prezi
dentas graso paleisti parla
mentą ir prašyti, kad visa tau
ta patvirtin'ų jo projektą.
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Ar lietuvybė pliusas
ar minusas

Stovyklautoju JAV-se nuomones
Pliusas, nes pažįstame kitą 

kultūrą ir tai mus papildo. 
Pažindami naują kalbą, dau
giau žmonių pasidaro mums 
artimi. Pliusas, nes žinom 2 
kalbas, tai žymiai geriau.

Pliusas — dėl to, kad esą 
me turtingesni kultūra, turi, 
me daugiau draugi] ir išsiple 
čia mūsų veiklos laukas... su
tinki daug draugų stovyklo
se, tautiniuose šokiuose... žn?o 
gus irgi daugiau išs lavinęs, 
kai moki daugiau k&lbų.

AR BŪTI LIET V1U SUNKU?

Būti lietuviu kituose kraš
tuose yra sunkiau, negu jei 
mes gyventume Lietuvoje.

Jei nori būti lietuviu ir jei 
nori kalbėti lietuviškai, tai 
nėra sunku. Pvz., yra sunku 
atsikelti šeštadienį ir eiti į 
lietuvišką mokyklą, bet jei 
nori, tai nėra taip sunku.

Yra .sunkumų, bet jie nėra 
nenugalimi. Jeigu yra su kuo 
bene rauti, tai Amerikoj būti 
lietuviu lengviau. Lietuviai 
kitaip galvoja, negu amerikie 

čiai ar kanadiečiai. Kartais 
sunku būti lietuviu, nes kiti 
nesupranta, kas lietuvybė 
yra,

Kadg. yra daugiau lietuvių, 
lengviau.

i

KODĖL SUNKU KALBĖTI
LIETUVIŠKAI?

Esame pripratę šnekėti an 
glų kalba. Lietuviškai kalbėti 
yra mums sunku ir negalime 
taip tiksliai išreikšti savo 
minčių. Mūsų angliškas žody 
nas yra platesnis. Kai ku
riems sunku, nes jie nekalba 
lietuviškai namuose ir nėra 
pripratę su draugais kalbėti.

Dažniausiai visi negalvoda
mi kalbame angliškai Dauge
lis mūsų tingim. Yra sunkiau 
išreikšti save lietuvių kaina.

KĄ DARYTI, KAD 
KALBĖTUME?

Kiekvienas žmogus indivi
dualiai turi mėginti save pri
siverkti. Daugiau pagalvoti 
prieš kalbant. Dainuoti lietu
viškai stovykloje nereikia pri 

versti. Būtų gerai sukurti ko
kį lietuvišką žaidimą, varto
jant naujus lietuviškus žo
džius.

Mes turime turėti pasiryži
mą kalbėti lietuviškai bt va
dovų ar kieoo nors kibo įsa
kymų. Niekas negali privers
ti mus kalbėti lietuviškai.'^ 
Mes turėtumėm tai daryti sa 
vo noru.

Jeigu dauguma šnekės lie
tuviškai. likusieji irgi neno
rės atsilikti, neik a dvasinio 
nusiteikimo. Daug vyresniųjų 
gailisi, kad geru u lietuviškai 
neišmoko.

JAUNŲJŲ STUDENTŲ 
NUOMONES

Šešias savaites kursus New 
Yorke lankė būrys lietuvių 
studentų, kurie pasisakė lie
tuviškumo reikalais

Manau, kad po -kursų ge
riau moku rašyti lietuviškai. 
Taip pat tikriausiai daugiau 
skaitysiu grįžus namo.. Aš 
jaučiuosi labai daug išmoku 
si, nors to iir nematyti. Visai 
rašyti ir skaityti lietuviškai 
nemokėjau. M.n šie kursai 
labai padėjo ..

Kas padėjo mokėti lietuviš
kai?

Tėvai man turi daug įtakos. 
Daug padėjo ateitininkai, nes 
dažnai dirbu prie stovyklų 

laikraštėlių. Tėvai vis reika
lauja kalbėti lietuviškai ir 
bendrauti su lietuviais. Orga
nizacijos padeda susitikti su 
lietuviais. Spauda turi ma
žiau įtakos, bet literatūra man 
dabar daug daugiau patinka.
n—tam 
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švietimas ir mokslas

Melbourne lietuvių katali
kių moterų draugija sugalvo 
jo Australijos lietuvių jauni
mo lietuviškų klausimų kon
kursą-varžybas, suskirstytas į 
tris amžiaus grupes: iki 12, 
iki 15, iki 19 metų. Varžybų 
pabaiga paįvairinta muzika, 
šokiais. Teikiamos premijos 
Lietūvos krašto pažinimo, 14- 
teratūros, istorijos, geografi
jos ir panašiai.

Čikagos miesto švietimo ta
ryba kreipėsi į LB švietimo 
tarybą, kad paruoštų konspek 
tą apie Lietuvą, kuris bus 
išeinamas visose valdiškų mo 
kyklų aštuntuose skyriuose 
(apie 5 — 7 pamokos per me
tus) specialiame kurse.

Lietuvių jaunimui Čikagoje 
spausdinama D. Bindokienės 
apysaka ir novelių rinkinys 
bei Č. Grincevičiaus Velykų 
dovanėlė.

Mindaugas Labanauskas

______ 1971 m, lapkričio 12 u
X 

sėkmingai apgynė disertacija 
biofizikos daktaratui JAV-se. 
Baigė aukštesniąją lituanisti
kos mokyklą priklausė skau 
tams ir tautinių šokių ansam
bliui. ,
n g—n 
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STOVYKLOS IR KELIOXÈS

Lietuvių evangelikų liutero
nų «Tėviškės» parapijos Či
kagoje jaunimas (35) stovy
klavo ištisą savaitę. Kasdien 
pravesta pora valandų disku 
sijų šv. Rašto temomis. Visi 
dalyvauja sekmad.eilinėje pa
rapijos mokyklėlėje, stengėsi 
visur tik lietuviškai kalbėti.

Septynioliktoje Lietuvių stu 
dijų savaitėje Vokietijoje da- 
lyvivo 138 asmenys, suvažia
vę iš keliolikos kraštų.

JAV rytu apygardos ateiti
ninkų sb vykioje seselių sto
vyklavietėje Neringa dalyva
vo 80 jaunimo.

Čikagos skautų ir skaučių 
stovykloje vasarą dalyvavo 
apie 500 stovyklautojų Sto
vyklavietę, kuri mini 15 me
tų sukaktį, aplankė tiek pat 
tėvelių ir svečių. Stovykla — 
2 savaičių.

Londono, Anglijos, lietuvius 
žavėjo 189 lietuvių iš Kana
dos ekskursija. Ansamblis 
«Gintaras» pašoko: Pasiutpol
kė, Kepurinė, Tabalas, Lan- 
dytinis, Mikitien, Pakeltkojis 
ir Sadutė pritar ant kankli
ninkėms.

Anapilio Papėdėje
KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

(tęsinys)

Kadą ji atsisakė jo, pareiškusi apie tai sa
vo tėvams, tik tada Jonė liovėsi tą, jos nematy
tą jaunikį pamėgdžioti.

Ir vėl abi draugės laisvalaikiu gyveno ir 
dalis prisiminimais apie nutolusius mylimuosius-

XXXI AUDRA
Jos buvo pačiame įmigyje, kai ūmai ją pa

žadino smarkus dundenimas.
— Gaisras, — sušuko ji nusigandusi, nes 

kambario tamsą praskrodė mėlynos šviesos, ly
dimos dundėjimo ir keisto švilpesio.

— Audra, — susiprato atsigodusi.
Visame bute ji viena vienintėlė pasilikusi, 

Juoze, iš-vykusi Kaunan, dar negrįžo.
Baimės jausmas ją apglėbė. O' jei .Dundulis 

trenks j šj medinį namą? Jis bematant supleš
kės. Ir ji, Jonė, žus liepsnose.

Taip noris, taip noris dar gyventi. Juk gy
venimas įdomus, kad ir jos dienas lydi rūpes
čiai ir kančia. Ir žmogaus siela, su neišsemia
mais lobiais, įdomi. Kiekvienas žmogus yra ver
tingas. Kiekvieno žmogaus siela įdomi. Ir inteli
gento, ir kaimo žmogaus. Ir mano... ir mano... 
ir mano... Vienokia ar kitokia kūrybos ugnelė 
kiekvienoj sieloj glūdi. Kilnios kūrybos, kelian
čios žmogų į aukštybes...

Žybt., vėl naujos žybainės rėžia tamsą. 
Smarkyn, smarkyn. Perkūnas trenksi, pasišokė
damas. Ir nesigaili vilyčių. Terūpi jam kriokti 
ir griauti.

Ne, ne juokai. Jonė iššoko iš patogios lo
vos ir atsiklaupė.

— Dieve, aš pasitaisysiu. Žadu Būsiu pa- 
reigingesnė ir geresnė: Tik palik mane dar šio
je žemėje. Palik, meldžiu Tave. Aš tave myliu.

Tik švysi žaibas į prigludusį prie lovos sta 
liuką. Ir išsigandusią mergaitę nuplieskė išga
ninga mintis. AJia... ten, stalčiuje, jos rožančius.

Jau ramesnė atsisėdo ant slenksčio, pamal
džiai vartydama karolėlius, prašydama Dievo Mo 
tinėlės užtarimo. Juk ji nekartą jai padėjo.

Netrukus prapliupo lietus.
Jonė atsikvėpė. Juk žmonės sako, kad ly

jant nebetoks pavojingas Perkūnas. Gal, Dievas 
duos, ši audra praūš niekam nepakenkusk

Vargšė Juozė, — susirūpino Jonė. — Gal ji 
dabar eina nuo stoties namo, sušlapusi, su bai
me širdyje.

Perkūnas gi nesiliovė. Tebesitrankė po pa 
dangę, įžūliai šeimininkaudamas miesto gatvėse, 
nakties ramybės ištroškusiuose namuose. Bet ne 
trukus jam pritrūko kvapo. Jau nebešnypštė, 
leisdamas vilyčias su žibainėmis. Gal jam greit 
nusibos. Gal.

= Jone, — pasigirdo moteriškas balsas už 
lango.

— Einu, — nudžiugo mergina, skubėdama 
atidaryti užrakintas duris.

— Tu nemiegi? - nustebo Juozė, įėjusi. Ji 
buvo šlapia šlaputėlė. Net nuo plaukų varvėjo 
vandens lašai per rausvą spindinti išvidiniu 
džiaugsmu veidą.

— Kaip aš galiu miegoti audroj, — nuste
bo Jonė nusiskųsdama. — Prasėdėjau visą laiką 
ant slenksčio, tavęs belaukdama.

= Na, ir baikštumas tavo, — šyptelėjo Juo 
zė. — Palauk, aš tik nusimetu šlapius rūbus, ir 
ateisiu pas tave. Pasikalbėsiva. Papasakosiu, ką 
mačiau. Gulk,’nebijok. Jau audra tolsta.

Ir iš tikro Perkūno siautėjimas silpnėjo. 
Žvaibai rečiau švysteldavo. Juo toliau, juo kur
tėmis perkūnijos dundėjimas, lyg tolstančių ra 
tų bildėjimas. Tebelijo skalsiai, nepaliaujamai.

Jonė nurimo. Netrukus vienmarškinė Jonė 
atsisėdo ant jos lovos krašto.

{Bus daugiau)

2



3 pusi MŪSŲ LIETUVA 1971 m. lapkričio 12 d

ft

"NOSSA LITUANIA”
Rua Juatindiba, 20 
Caixa Postal 4421 
Sao Paulo, E. S. P.

Tel.: 273-03-38

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
Diretor responsável Dr. José Ferreira Carrato 

Redator: JONAS KIDYKAS 
Administr.: JONAS BRUŽIKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 25,00 visoje
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.i 108,00 

Paskiro Nr. Kaina Cr,$®.40
SKELBIMAI: pirmame puslapyje NCr. $ 40,00 paskutiniajame 

NCr$ 20,0'0. viduriniuose puslapiuose NCr.15.00
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko save nuo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų tūrinį redakcija neatsako.

Bendruomenės 20-meti
Pasitinkant

JAV LB SU VILTIMI ŽVELGIA J LIĖTUV $KA ATEITĮ 

VYTAUTAS KAMANFAS

tūriniu gyvenimu ir jį skati
no: įsteigė JAV LB Kultūros 
fondą, leido knygas rūpinosi 
premijomis kūrėjams, organi
zavo kultūros kongresus, 
mokslo ir kūrybos dienas, su

Prieš dvidešimt metų New Yorke savo veiklą pradėjo 
JAV Lietuvių Bendruomenė. Tai buvo 1951 metų lapkričio 
18 dieną, kada JAV LB šventėje buvo iškilmingai paskelbtas 
ir jos dalyvių pasirašytas JAV Lietuvių Bendruomenės ak
tas. Tą aktą paruošė ir priėmė LB Laikinasis organizacinis 
komitetas, kurio pirmininkas buvo veiklusis prelatas Jonas 
Balkonas. JAV LB Aktas skelbė, kad;

«Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt pirmaisiais nuo 
Kristaus gimimo, septyni šimtai pirmaisiais nuo Lietuvos 
krikšto, gimtas septyniasdešimt šeštaisiais nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklausomybės paskelbimo, dvylikiai 
siais Lietuvos okupacijos ir vienuoliktaisiais Lietuvių Tau 
tos genocido metais.

Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai, džiaugdamiesi 
žmonišku ir laisvu gyvenimu šiame krašte ir, kaip lietuviai 
bei lietuvių kilmės amerikiečiai, norėdami

a) aktyviai dalyva iti Jungtinių Amerikos Valstybių gy
venimo ir įsijungti į jų kovą prieš internacionalinį komu
nizmą;

b) veikliai prie to gyvenimo prisidėti savo kultūrinėmis 
ir tautinėmis savybėmis bei lietuviškaisiais papročiais;

c) bičiu'iškai palaikyti giminingumo simpatijas su lietu 
viais už Jungtinių Amerikos Valstybių ribų ir

d) pareigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietu
vių Tautos gelbėjimo pastangas, nuoširdžiai išreiškia savo 
tautinį s< lidarumą Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenėje».

Kanados I B surengė kartu 4 
dideles dainų šventes ir 2 įs
pūdingas tautiniu šokių šven 
tęs. A jylinkėse ruošė koncer 
tus, liceraiūros vakarus, pa
rodas ir kt. Padėjo įsisteigti 
Lietuvių fondui, kuris artėje 
prie milijono dolerių, per pas 
kutinius devynerius metus 
spėjęs lietuvių kultūros ir 
švietimo reikalams skirti net 
132,000 dolerių.

Kaip kiekvienas jaunas 
žmogus, taip ir jauna savo 
organizaciniu amžiumi J\7 
LB daugiausia bendravo su 
jaunais žmonėmis. Studentai 
buvo traukiami į bendrą dar 
bą, kuriame jiem vyresnieji 
roaė pasitikėjimą. Šiandien 
jie, jau būdami vyresnio am
žiau ruošia kitas kartas atei 
čiai. JAV LB rėmė ir skatino 
jaunimo organizacijų veiklą, 
rėmė stovyklas padėjo spor
tininkams. studen ame, jauni
mo spaudai, daug talkino Pa
saulio lietuvių jaunimo kon. 
gresui.

«KRIKŠTO» TĖVAI TAUTINĖ' PRASMĖS

JAV LB gyvenimą galima palyginti su žmogaus gyveni 
mu, kuris gimsta, auga, mokosi, dirba, kitiems padeda ir ku 
ria geresnį gyvenimą, kovodamas už idealus ir prieš blogį.

> New Yorke «gimusią» JAV LB po kelių mėnesių, bū 
tent 1952 vasario 14, Connecticu.to valstybėje įregistravo (in 
korporavo) penki «krikšto tėvai» prel. Jonas Balkonas, dr. 
Petras Vileišis, Walter M. Chase, Frank J. Monchun ir An
tanas K. Saulaitis. kurių daugumas buvo Amerikoje gimę 
lietuviai.

Pirmieji gyvenimo metai nebuvo lengvi, bet JAV LB pa 
mažu augo, dinėjo, pirmuosius žingsnius žengė, globojama 
savo «tėvų ir mokytojų» — LB tarybų ir centro valdybų.

Kaip kiekvienas žmogus savo gyvenimo pradžioje pra
deda mokytis, taip ir JAV LB nuo pirmųjų savo dienų dide
lį dėmesį skyrė lituanistin am švietimui. Įsteigė JAV LB Švie
timo tarybą, organizavo lituanistines mokyklas, parengė 
joms programas, parūpino vadovėlių ir mokslo priemonių, 
rinko statistines žinias, teikė pašalpas, ruošė mokytojų šuva 
žiavimus, mokytojų studijų savaites, plėtė lituanistinio švieti 
mo tinklą, informavo tėvus, ir rūpinėsi kitais švietimo rei
kalais.

KULTŪRINIAI RŪPESČIAI

Kaip augančius žmones domina knygos, muzika, me 
nas ir kitokia kūryba, taip ir JAV LB d< mėjosi lietuvių kul

IEŠKOJIMAS

Jauną žmogų tėvai supažin
dina su religija ir krikščio
nišku gyvenimu J XV LB irgi 
susipažino su tuo, rūpinosi 
lietuvių vaikų religiniu auklė 
jimu lietuvių kalba, tautinių, 
religinių tradicijų išlaikymu 
ir kt. Lietuvių vienuolijos dir 
bo kartu su LB ir LB idėją 
palaikė ir skleidė per jų lei
džiamus laikraščius ir spaau- 
dą.

Kaip jauni žmonės stndijuo 
darni neturi nuolatinių paja
mų, taip ir JAV LB teturėjo 
tik kuklias pajamas iš solida
rumo negausiu įnašų, įvairių 
aukų, švenčių pelno (nors 
kai kurios šventes ir . nuosto 
lio atnešdavo) Didžiausia pi
niginė parama atėjo iš Lietu
vių fondo. Tačiau daugelis 
planų neįvykdyta dėl lėšų 
stokos.

Gyvenime jauni žmonės 
daug kuo domisi, kelia nau
jas mintis, sumanymus, jie 
pilni energijos, idealizmo ir 
entuziazmo ir draugiški vi
siems žmonėms. Ir JAV LB 
organai nuo pirmųjų dienų 
stengėsi gyvenime pritaikyti 
pritaikyti naujus veiklos me 
todus, pabrėžti ir įgyvendin
ti demokratišką santvarką, 
dirbti įvarius darbus, dažnai 
paaukojant jiems asmenišką 
laiką ir lėšas. LB tėjo ten, 
»kur bendri darbai nėbuvo dir 
barni arba nepakankamai at
liekami. LB visą laiką siekė, 
siekia ir ateityje sieks vie
ningos, kūrybingos ir stiprios 
organizustos lietuvių išeivi
jos.

DIRBTI VISOSE SRITYSE

Šiais metais JAV LB jau 
žvelgia į 20 metų darbo pa
tirtį ir žengia į 21-sius me 
tus. JAV LB šiais metais sa
vo Tarybos sesijoje Phiiadel 
phijoje aiškiai, tvirtai ir są
moningai pareišKė, kad Lietu 
vių Bendruomenė dalyvauja 
ir pati sau vadovaujasi Lietu 
vos laisvės kovoje, vykdyda 
Dia Lietuvių chaną ir JaV 
LB įstatus.

LB laukia daugelis planuo
jamų įvykių ir darbų. Tai LB 
dvidešimtmečio proga New 
Yorke, Los Angeles ir kitose, 
vietovėse ruošimi koncertai, 
paminėjimai, lietuvių dienos. 
Toliau bus II-sis teatro festi
valis, kultūrinių klausimų se 
minaras, politinės akcijos se
minaras, Vasario 16-sjos mi
nėjimai, LB tarybos 3 ji sesi
ja ir joje naujų JAV LB įsta 
tų priėmimas, II-sis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas, 
IV ji Kanados ir JAV lietu
vių tautinių Šokių šventė, mo 
kytojų studijų savaitė, naujų 
vadovėlių ruošimas ir leidi
mas, ir daugelis kitų darbų 
bei darbelių.

Dvidešimtmečio paminėjimą 
1971 spalio 8-9 dienomis 
New Yorke .rengia JAV LB 
centro valdyba ir LB New 
Yorko apygarda, nes ten 
prieš 20 metų ir gimė JAV 
LB. New Yorke vyks daili
ninko J. Bagdono paroda, bus 
kultūrinis seminaras, vaka
ras, iškilmingos pamaldos, 
aktas ir koncertas.

Tuo pačiu laiku — spalio 
8 ir 9 dienomis: — už 3000 . 
mylių kitame JAV pakrašty
je, Los Angele», įvyks Kali
fornijos Lietuvių Diena su 
sparto švente, dailės paroda 
ir koncertu.

Per 20 metų išaugusi, daug 
ko savo gyvenime pasimokiu
si, JAV Lietuvių Bendruome 
nė dabar gyvena pilnutinį g^ 
venimą visose išeivijos lietu
viškus veiklos srityse, kaip 
švietimo, kultūros, politikos, 
religijos, jannimo, ekonomi
jos, spaudos socialinių reika
lų ir kitose. LB yra visuoti
nė demokratinė nepriklauso
ma. LB pareiga yra, kaip ir 
kiekvieno subrendusio žmo
gaus, gerai dirbti pilną dar
bą ir sutelkti pakankamai jė 
gų ir lėšų, kad visa Lietuvių 
išeivije galėtų geriau gyven 
ti ir reikalingus darbus atlik 
ti LB dabar moko ir ateityje 
mokys ateinančias kartas, 
kad jų ir mū ų tikelas yra, 
vykdant Lietuvių Chaną, teik 
ti lietuvių tautos išeiviją tau
tinei prigimčiai išlaikyti, lie
tuvių kultūrai ugdyti bei re
prezentuoti.

SKUBIAI RE KALINGA

Dora patikima ir paprasta 
vidurinio amžiaus moteris, 
mokanti šiek tiek virti, pajė
gi apšvarinti namus, kalbanti 
lietuviškai ir kuri norėtų kiek 
ilgiau pagyventi Šiaurės Ame 
rikoje, Naujorko priemiesty
je. D rbai ne per sunkūs; na 
mų ruoša ir naglobojimas 2 
mokyklon einančių vaikų. Ge 
ras atlyginimas, kambarys su 
pilnu išlaikymu ir apmokama 
kelione į Naujorką, Atvykti 
tuo au pat su vizitatoriaus tu 
risto viza, kreiptis į «Mūsų 
Lietuvos» redakciją raštu, ar 
telefonu 273-0338. Čia galima 
gauti daugiau informacijų.
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ATEIKIME. DALYVAUKIME! P REMKIME SAVO VIENINTÊLI LAIKRAŠTĮ!
BALIAUS PRADŽIA 12,3Ü VAL. ZELINOS JAUNIMO NAMUOSE.

SV, KAZIMIERAS
PENK1OL KTOS T VLADO 

M'KALAUSKO mirties meti
nės bus paminėtos sekmadie 
nį, lapkričio 28 d. 17 valan
dą Šv, Kazimiero salėje Kvie 
čiu ko gausiau dalyvauti to 
uolaus ir pamilto misijonie 
riaus paminėjime.

Tą pačią dieną 15 valandą 
bus ir Lietuvos kariuomenės 
paminėjimas, rengiamas Bra 
zilijos L Bendruomenės.

Sv. Kazimiero parapjos 
Klebonas

Jau keletas savaičių, kai 
Sv. Kazimiero lituanistinė mo 
kyklėlė pradėjo vartoti skai
dres (peršviečiamus • aveiks- 
lus lietuvių kalbai mokyti. Mo 
kiniams tai labai patinka ir 
padeda žymiai greičiau!,išmok 
ti lietuviškai kalbėti ir įkaity 
ti bei j rašyti.

Labai malonu paskelbti vi- 
t-ų žiniai, kad skaidres gami
na mokyklos širdis inž. Alfon 
sas Petraitis. Jis piešia, iš
karpo, sukombinuoja, fo ogra- 
fuoja po 20 paveiksliukų kiek 
vienai jpamokai. Tai didelis 
darbas, už kurį niekas neat
lygina. Skaidrės patiko ir Ar
gentinos mokytojams ir jie 
paprašė atsiųsti. Susidomėjo 
jomis PLB Švietimo Vaidyba. 
Maloniausias p. Petraičiai at
lyginimas būtų, jei kaskart 
daugiau vaikų ir jaunimo im 
ių lankytis šion mokyklon.

ZELINOJE 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!

RUA COSTA BARROS, 352

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

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

D R. ANTONI Q 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 — Molee*’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

Buvęs dalinai suparaližuo- 
tas p Antanas Ralickas, «Auš 
ros» choro uolus bosas, pama 
žėlė sveiksta namie, savo 
mielos žmonos gerai prižiūri
mas. Jau pradeda vaikštinėti, 
atgavo kalbą ir kartais už
traukia ir dainelę. Gyvena 
Largo Arouche, 324. 
n—;į 
iifiUMMii

PASKUBĖKITE!!

Kas tuojau pat užsisakys 
«Mūsų Lietuvą ateinantiems 
metams, prisiųsdami pinigus 
iš anksto, tiems prenumerata 
bus sena — tik 25 kruzeirai 
Po Naujų metų nieko neži
nom kas įvyks su kaina. Siųs 
ti galima arba pašto perlai
dą» arba asmetinius čekius 
šiuo vardu: <JUAN BRUŽI- 
KAS, Caixa Postai 4421,01000 
S. Paulo, ESP. \ 
n—n

MIRĖ
Ilgesnį laiką sirgusi, lapkri 

čio 4 dieną pasimirė
A A. URŠULĖ TOKARAVI- 

ÕIENÊ-ULDUKAITÉ
Gyveno ilgą laiką Mokoje. 

Išaugino du sūnus ir dvi dūk 
teris, labai nuoširdžiai rėmė 
Šv. Kazimiero parapiją, bu
vo Maldos apaštalavimo se
kretorė kurį laiką ir padėjo 
Tėvams Jėzuitams kunis.

Buvo pašarvota Šv. Kazi- 

zimiero salėje. Čia pat lap
kričio 5 dieną prie jos atviro 
keršio T. J. Kidykas atlaikė 
mišias su egzekvijomis, o T- 
J. Bružikas nulydėjo j V. For 
mozos kapines.

Šv. Kazimiero parapijos ir 
kunigų užuojauta liūdintiems 
vaikams, seserims ir anū
kams.

ngsm.,

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Pranas Dovydaitis ^USAJuž 
save ir už Amaną Kairį 20 
dol., Ant. Serbentą, St. Tarvy 
das ir Jonas j odelis po 50 
Kr ; Juozas Baužys 150 kr»., 
Antanas Ralickas 60; Adelė 
Stankevičius Caldo 50 kr., Ur 
šulė Gaulienė (Rio) ir Vincas 
bei bei Ieva Kulkai po 100 
kr. (garbės leidėjai). St. Rin 
kevičiua, Ignas Rinkevičius, 
Viktoras Zubetis, Konstancija 
Pouilavičienė, Juozas Kups
tams, Vi. Pocius 25.

Po 25 kr.: Jonas Stasiulevi 
čius (Rio), Jonas Bernotas, 
VI Svolkinas, Valerija del 
Debbio, Antanina Vidmantie- 
nė, Juozas Jankauskas, Bro
nius Kušeliauskas, VI, Velu- 
tis, Juozas Dovydausk&s, J. 
Butauskas.

Po 20 kr.-: Jonas Oižanaus 
kas Balys Ruzgus (Erechim) 
Vaclovas Kontautas 30 kr. 
Ačiū.
II—MII
ÍIH——ii ■ (

ŠALPA

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menė per Savitarpio Pagal
bos Tarnyba sušelpė rugsėjo- 
spalių mėnesiais 5 šeimas 130 
kruzeirų ir vieną šeimą rū
bais; gi studentei medikei Leo 
kadijai Aleknavičiūtei remti 
jos Rėmėjų būrelis paaukojo 
80 kruzeirų.

Visi sušelptieji nuoširdžiai 
dėkoja Bendruomenei ir au

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: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4;O-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

kotojams.
Kun. P. Daugintis, S.J.,

BLB Savitarpio Pagalbos 
Tarnybos vicepirmininkas1

VAŽIUOJAM!!!

Šio mėn 15 d, dr. EI. Draū 
gelio kuopos at-kai organi
zuoja išvyką pas DĖDĘ JUO
ZĄ ir kviečia prisijungti vi
sus, kurie norėtų jį aplankyti.

Jau yra užsakytas specia
lus autobusas. Užsiregistruo
ti reikia šią savaitę pas Van
dą Pilypavičiutę vakarais Jau 
nimo Namuose arba telefonu 
274-1671. Mokestis; suaugu
siems 10 cr., vaikams ir jau 
nimui 5 cr.

Išvažiuosime 7 vai. ryte ir 
grįšime 7 vai. vakare.
11—KĮ 
Mfin 
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IEŠKO:

Gustav Radtke, Vokietijoje 
ieško savo brolio Carlos 
Radtke gyvenusios Rua To
bias Barreto, 238, S. Paulo,

PADĖKA
■. t* - L ‘i *

Rio de Janeiro lietuvių ben 
druomenės rehg.-kultūrinė 
šventė, spalio 3) dieną pavy
ko labai gerai.

Už tai dėka šią šventę pa
rengusiems (sioms) ir ją pra- 
vedusiems (sioms). Jie džiau 
giasi drauge su visais ir pa
dėkos nelaukia. Tačiau kaip 
nepaminėti ir nepadėkoti p- 
Uršulei Gaulienei, p. Veroni
kai Azbawenei, p. Antonijai 
Saurusaitienei, p. Birutei Kut 
kaitei-Silva, p. Anelei Dubaus 
kieaei, p. Elenai Gaulienei, 
p. Dubauskienei Janei, p. Sta 
sei Kizelienei, p, Stasei But
kienei ir visoms kitoms, ku
rios savo pagamintais val-

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,40

giais vaišino visus dalyvius? 
Kurios surinko ir suaukojo 
daiktų loterijai ir ją pravedė, 
kurios, kaip p. V. Azbarienė, 
taip nuoširdžiai viskuo pa
dėjo

Kaip nepaminėti ir visos lie 
tuvių bendruomenės vardu ne 
padėkoti Bažnyčios Komiteto 
pirmininkui p. Antinui Gau- 
liai. Romualdui Gauliai. Kaži 
mierui Gauliai, Viliui Kizeliui 
Jonui Žaidžiui, adv. Petrai
čiui, Antanui Saurusaičiui ir 
kitiems, kurie nepasigailėjo 
nei pinigo nei laiko šventes 
reikalui. Kurie vežiojo Žilvi 
čius Rio de Janeiro nuosta
biam grožiui parodyti.

Kaip nepaminėti ir nepadė
koti p. Magdalenai Vinkšnai 
tienei, net iš S. Paulo atvyku 
šiai su savo žiivitiečiais, ku 
rie visus žavėjo savo išpildy 
tais liet, tautiniais šokiais? 
Žilvitiečiai, tačiū! Atvykite 
dažniau!

Kaip nepaminėti ir nepadė-. 
koti plei Janei Žaidytei, kui* 
savo drauges brazilietes Rio 
de Janeiro Instituto da Edu
cação studentes išmokė lietu 
vių tautinių šokių ir gražia 
prakalba visus dalyvius supa 
žindino su lietuvių Tautoš 
trumpa istorija ir jos fol
klorų?

Nuoširdžiai pageidaujame, 
kad panelė Jane Žaidytė ir 
toliau gyvai dalyvautų mūsų 
bendruomenės gyvenime.

Didelis dėkui gerb. klebo
nui emeritui kun. J. Janilio- 
niui, koncelebravusiam šv. 
Mišias.

Nuoširdi padėka T. Antanui 
Saulaičiui, SJ, specialiai atvy 
kušiam iš S. Paulo, concele- 
bravusiam šv. Mišias, fotogra 
favusiam mūsų šventę!

Dėkui, dėkui visiems mie
liems dalyviams!

Mons. Pijus Ragažinskas 
Klebonas.

Mons. Zenonas Ignatavičius 
generalvikaras

Rio de Janeiro, 1971. . >
II—H 
i j ha ■IMI H

O.V-

Rio de Janeire kelias die 
nas svečiavosi kun. Feliksas 
Jokubaųskas. a

"ii nnii

KAM REIKALINGAS NE
MOKAMAS BUTAS, kreipki
tės «Mūsų Lietuvos» redak 
ciją. Viena šeima, išsikelda
ma gyventi j kitus namus, no 
ri priimti į senuosius namus 
nemokai gyventi juos prižiū 
rėti, apie tai sužinoti galima 
redakcijoje.
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MÚSICA I
No exterior, desde tempos de Lessing e bchuler, sao 

conhecidos os cantos lituanos, ao todo aprox, 200» 00.0. 
A canção mais antiga e dos tempos pagãos (antes 
do ano 1200) chama-se

As mais velhas canções nao possem rima e seu rimo 
muda na metado do canto (1, 2» 3, - 1 
’’Dainos” (corn este nome s ao conh= 
mundiais) sao cantados ate agora, 
morte, nos casamentos, batismos»

4

desde o herco ate a 
de noite nas famílias 

das
Uma

da cultura lituana, 
tanto na Lituania 
como no exterior.

sentativ? s,

Canto Lituano reali
zou-se nos EUA a 
4.7/71 co m p a r. t ic i 

paçao de 1000 cantores adultos e 1000 crianças, escolhidos de 
57 corais. Um festival similar aconteceu na -Lituânia em 1 
onde somente para acompanhamento havia 1422 instrument! 
tas a sopro.

O instrumento talvez mais característico, conhecido como 
famoso amigo dos> antigos trovadores lituanos e também dos 

f (instrumento similar a citara), 
sao instrumentos a sopro,Os ’’skudučiai” e ’’birbynes 

coordenados de maneira 
especifica. Conjuntos 
destes instrumentos ex
istem atualmente em Tor-

Chicago (3), 
Cleveland (2), Montreal» 
New York e outros lugar
es» em grande parte 
tocados por jovens.

O conjunto ’’Čiurlionis 
de Cleveland participou 
em junho de 1971 na 1.50a 
festa da independente ia 
da Venezuela. , ,

• 0 telef&ne 4o
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2.

Skersai

PASIPRIEŠINIMAS
— Jus norite susituokti su mano dukterimi.

Bet pirma turėjote pakalbėti su mano žmona.
—• Taip. Tačiau aš vis vien norėčiau susi 

“udkti su i ūsu dukterimi.

Cr®

s ;

/v

i X
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Í ff
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Atšakiai’ Skersai: 1» Oda 2» Ona 3» Akli 
Išilgai: 1» Adata. 2. Dantis.

Vardas šventoj o? kurio 
dieną vaikai šoka/ 
Kur. žmonės gyvenas 
Ant ko dedi bata* ,.■

Išilgai:

1. Moteriškas rūbas 
Kai verkiu

I
£ti

I <

MODERNI PEDAGOGIKA

<— Kaip tau sekasi auklėti sūnų?
— Ačiū, gerai, aš jau pripratau jo klausyti.

«s 'JM

6


	1970-07-08-nr46-MUSU-LIETUVA-00102
	1970-07-08-nr46-MUSU-LIETUVA-00103
	1970-07-08-nr46-MUSU-LIETUVA-00104
	1970-07-08-nr46-MUSU-LIETUVA-00105
	1970-07-08-nr46-MUSU-LIETUVA-00106
	1970-07-08-nr46-MUSU-LIETUVA-00107

