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Lietuviu, jaunimo sveikraho
euclraristintara kongresiii

ė

Eucharistiniam kongresui 
Philadelphia, Pa.
USA

Ekscelencijos,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga, atstovaujanti lietuviš
kajam jaunimui laisvame pasau
lyje, norėtų pasveikinti ir palin
kėti darbingo ir prasmingo kon
greso.

Yra reikšminga, kad kongre
sas rengiamas Jungtinių 
Amerikos Valstybių žemėje — 
krašte, kuris atstovauja laisvei 
jau du šimtus metų.'Mūsų kraš
tas. kuriame gimė mūsų tėvai, 
yra Lietuva. Ji turi jau virš 700 
metų, tačiau negali ' dalyvauti 
kartu su kitomis laisvomis tau
tomis tokiame svarbiame pasau
liniame įvykyje, kaip eucharis
tinis kongresas. Jinai, kartu su 
kitomis laisvę praradusiomis 
tautomis, turi tyliai ir kantriai 
likti nuošaliai nuo šio svarbaus 
įvykio, nes jų istorijos raida bu
vo pakeista ne jų pačių sprendi
mu, bet sprendimu, padarytu už 
jas gale II D. karo Jaltos ir Pots
damo sutartyse.

ĮSTEIGTA JMM SPJ»
visai neseniai baigiau susipa- 
ii su Argentinos lietuviais, 

■ič su Argentinos lietuvių jau
no veikla.
H)76 m. birželio 26 d. įvyko 

* gentines lietuvių jaunimo su
važiavimas Argentinos Lietuvių 
Susivienijimo patalpose, šio su
važiavimo metu buvo išrinkta 
jaunimo sąjungos valdyba ir re
vizijos komisija. ŠiaYn suvažia
vimui buvo ruoštasi nuo pat III 
PLJ Kongreso pabaigos. Buvo 
sudarytas organizacinis komite
tas, kuriam vadovavo- Marytė 
Barzdžiūtė iš Buenos Aires. Su
važiavime buvo perskaitytas ir 
patvirtintas naujasis sąjungos 
statutas, kuris buvo paruoštas, 
vadovaujantis Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos statuto pa
vyzdžiu. Vadovaujantis trečiojo 
jaunimo kongreso nutarimais, 
buvo įjungtas ir krašto ryšinin
kas, informacijos teikėjas, po
litinės veiklos koordinatorius ir 
švietimo organizatorius į sąjun
gos valdybą. Suvažiavime daly

Neperseniausiai jaunimas ki
toje pusėje Geležinės Uždangos, 
Lietuvoje ir Sibire, yra įrodęs 
savo nepakartojamu heroizmu, 
kad jo katalikiškas tikėjimas dar 
yra gyvas! Jų maldaknygės, po
ezija,. rožiniai, padaryti iš duo-, 
nos, ir teismų kronikos yra pa
siekę Vakarus ir neleidžia mums 
užmiršti tikinčiųjų persekioji
mų, kurie vyksta dabar Sovietų
Sąjungoje. Jaunimas vyrauja 
kovoje už religinę laisvę!

Mes prašome eucharistinį 
kongresą atsiminti visus tikin
čiuosius tuose kraštuose, kurie 
patys negalėjo ten dalyvauti, ir 
melsti, kad jaunimas laisvajame 
pasaulyje turėtų tokį pat tvirtą 
tikėjimą, kurį laisvai gavo ir 
laisvai gali praktikuoti laisvuo
se kraštuose, kad jis, kaip ir jau
nimas pavergtuose kraštuose, 
kaip Lietuva, kovotų už jį, jei 
ateitų toks laikas.

Esame su Jumis dvasioje ir 
maldoje.

Su pagarba,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga (Pasirašė PLJS 
valdyba)

vavo per 30 pilnateisių narių 
Dalyvavo nemažai suaugusių ir 
jaunimo žemiau 16 metų am
žiaus, kuris nėra lietuvių kil
mės. Iš to galima spręsti, kad 
yra gyvas susidomėjimas ir no
ras galų gale susiorganizuoti ii 
veikti.

Suvažiavimą atidarė Marytė 
Barzdžiūtė, jaunimo sąjungos 
steigimo Argentinoje komisijos 
vadovė. Visus pasveikino ir pa
aiškino jaunimo sąjungos svar
bą Argentinos lietuviškam jau
nimui. Pakvietė Rasą Lukoševi- 
čiūtę suvažiavimui pirminin
kauti. Suvažiavime svarbią vie
tą turėjo vertėja iš lietuvių į 
ispanų kalbą — Irena Sima- 
nauskienė. Išrinkta Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba: pirmininkė Nelida Bur
baitė, vicepirmininkė Monika 
Balčiūnaitė, iždininkas Luis J. 
Mičiūdas, iždininkė Alicia Mi- 
kučionytė, sekretorės — Ange
lė Kisieliūtė ir Graciela Mor- 
kūnaitė, ryšininkė Marytė Barz- 

džiūtė, informacijos teikėja lie
tuvių kalba žvaigždutė Valenti- 
naitė, ispanų kalba — Liliana 
Burbsite, politinės veiklos koor
dinatorius Viktoras Barzdžius, 
švietimo organizatorė Nelida 
Zavickaitė, nariai: Rikardo Ba
kaitis, Denise Jakubauskaitė, 
Graciela Mičiūdaitė, Laura Mu- 
tis. Revizijos komisija: Jonas 
Kunca, Antanas Mikučionis, Alf
redas Ruplėnas ir Leopoldas 
Stankevičius. Kaip pastebėsite 
iš vardų, daug matyti tokių, ku
rie aktyviai dalyvavo trečiojo 
kongreso ruošime. Kaikurie tik 
pirmą kartą pasirodė lietuviško
je veikloje kongreso dėka. Džiu
gina tai, kad ir dabar, kongre
sui praėjus, jie nedingo, bet no
riai ir su entuziazmu jungiasi į 
tolimesnį darbą. ALJS yra jau 
gyva, užsidegusi ir stovinti ant 
kojų! ■

1976 m. liepos 3 d. Argenti
nos Lietuvių Centro patalpose

M

Kai gyva daina, gyva ir tauta. 
Tokios prasmės šūkiu laisvojo 
pasaulio latviai surengė VI dai
nų šventę š.m. liepos 4 d. To
ronto sporto arenoje “Maple 
Leaf Gardens”. Prieš progra
mos pradžią, apie 3 v.p.p., tūks
tantinė choristų su plakatais, 
grojant orkestrui, pražygiavo 
gatvėmis į “Maple Leaf Gar
dens”. Gana punktualiai, 4 v.p. 
p., prasidėjo pati dainų šventė 
vėliavų įnešimu ir Kanados him
nu. Sveikinimo žodį tarė šven
tės organizacinio komiteto pirm. 
Zanis Smits, Kanados Latvių 
Federacijos pirm. Talivaldis 
Kronbergs ir ką tik iš Latvijos 
atvykęs kun. Janis šmits. Pasta
rasis okupuotoje Latvijoje bu
vo ilgai persekiojamas, kol iš
eivijos ir amerikiečių dėka bu
vo su šeima išleistas emigruoti 
užsienin. Visi šventės dalyviai 
sustojo ir jam ilgai plojo. Tai at
vejis, panašus į mūsų S. Kudir
kos.

Didingai skambėjo Latvijos 
himnas, giedamas jungtinio cho-r 
ro, visų dalyvių ir grojamas or
kestro. Visa programa buvo ge
rai organizuota ir įspūdingai at
likta. Ji užtruko, su 20 min. per

OZW® &ZIESMA, DZÍVO TAUTA”

C ..C

pirmasis ALJŠ valdybosĮvyko 
posėdis. Visa valdyba susirinko 
ir kiekvienas valdybos narys su
sipažino su savo pareigomis bei 
išsiaiškino veiklos galimybes. 
Sekantis posėdis įvyko liepos 9 
d., kuriame kiekvienas pateikė 
savo srities veiklos galimybes. 
Liepos 3 d. posėdyje buvo nu-
spręsta surengti jaunimo sto
vyklą liepos 16-18 d.d. Visi no
rėjo grįžti į “Villa Marista”, Pi
llar miestelyje, kur įvyko kon
greso stovykla, nes prisiminimų 
yra daug ir jie pas visus dar 
labai gyvi. Deja, patalpos užim
tos iki rugsėjo mėnesio. Rado 
kitas patalpas visai netoli. Taip 
pat svarstoma galimybė sureng
ti trijų kraštų — ,Argentinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos jauni
mo stovyklą Kalėdų metu.

Rasa Lukoševičiūtė.
Buenos Aires Argentina 

trauka, 2,5 valandos Buvo at
liktos kantatos, liaudies dainos, 
kompozitorių kūriniai, vietomis 
dalyvaujant solistei L Peterso- 
nei ir orkestrui, žiūrovai Įdė
miai sekė programą ir kaiku- 
riuos dalykus prašė kartoti. 
Publikos buvo labai gausu. “Ma
ple Leaf Gardens” tarnautojo 
manymu buvo 13.000, o “Lat- 
vija-Amerika” savaitraščio ži
niomis, 10.000. Dainininkų ga
lėjo būti per 1000. Programa 
baigta tautos daina “Tev mū- 
žam dzivot, Latvija” (per amžius 
gyvuok, Latvija).

Su dainų švente pasibaigė Pa
saulio Latvių Dienos, sutrauku
sios į Torontą tūkstančius lat
vių iš laisvojo pasaulio. K.

Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomeni
niuose ir valstybiniuose reikaluose. 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės 
vaikai stoja vienas prieš kitą.

VYSK. K. PALTAROKAS
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liet... įskas kryžius Italijoje, Bardi vietovėje, “Villa Mater Gratiae” parke, pastatytas lietuvių bičiulio kardinolo 
uiioriio Samore rūpesčiu. Šis kardinolas dirbo neprikl. Lietuvoje kaip nunciatūros sekretorius ir pamilo lietuvius

K RAZMINAS

Italijos knygų rinkoje pasiro
dė naujas jėzuitų mokslininko, 
-ovietologo prof Ulisse A. Flo- 
ridi veikalas ’Maskva ir Vati
kanas nagrinėjantis Maskvos 
-antykius su Vatikanu. Antrinė 
veikalo antraštė "Sovietu disi
dentai dialogo akivaizdoje” nu- 
iodo kad Vatikano bandymai 
surasti modus vivendi” su so
vietais siekimas atoslūgio ir 
bandymas vesti dialogą su kovo
jančio ateizmo atstovais Katali
kų Bendrijai yra pavojingas ke
lias neišsprendžiantis svarbiau
sių problemų Kas yra svarbiau.

klausia autorius, — Dievas, 
žmogus ar taika? Dilema — tei
singumas ar taika nėra išspręs
ta

Vatikano “Ostpolitik” taip 
pat nedavė laukiamų vaisių! Tai 
esą patvirtina gausūs pareiški
mai įvairių disidentų, gyvenan
čių sovietų pavergtuose bei val
domuose kraštuose. Dauguma 
jų neneigia taikos siekimų, bet 
vra priešingi Vatikano sugesti
jai meiles taikai “paaukoti 
žmonių teises ir ..religijos laisvę 
Priešingai jie tiki, kad norint 
pasiekti taiką reikia priešintis, 
nevengiant reikale ir augščiau- 
sios aukos ■— kankinystės. “Ne- 
apgaudinėkime liaudies, — rašė 
Solženicinas Maskvos patriar
chui Pimen, — ir neapgaudinė- 
kime savęs, manydami, jog iš
oriniai pančiai yra stipresni už 
mūsų dvasią. Ir pirmaisiais am
žiais krikščionybės kelias nebu
vo lengvesnis. Ji išliko ir sužy
dėjo tik eidama aukos keliu ...”

■i

Apie Lietuvą
360 puslapių veikale “Mask 

va ir Vatikanas” kun. Floridi, 
SJ, panaudoja gausius sovieti
nių disidentų pareiškimus, pa
skelbtus Sovietijos pogrindyje 
ir laisvojo pasaulio spaudoje. 
Antroje veikalo dalyje ištisą 60- 
ties puslapių skyrių paskiria 
Lietuvai. Skyrius pavadintas: 
“Pavojus Lietuvoje prarasti pa
sitikėjimą K. Bendrija” Rem
damasis “LKB Kronika” ir ki
tais gausiais šaltniais anglų bei 
lietuvių kalba, autorius pabrė
žia: “Apaštalų Sosto pastangos 
užmegzti draugiškus ryšius su 
sovietų valdžia ir Įgyvendinti 
atolydžio politiką, lietuvių kata
likų disidentų požiūriu yra “be
sąlyginis pasidavimas” ir tiesio
ginis K. Bendrijos reikalų išda
vimas. Žinant lietuvių ištikimy
bę Romai, toks tvirtinimas atro
do neįtikėtinas, tačiau jis yra 
neginčytinas . ”

Lietuvos katalikų nuomone, 
K. Bendrija Lietuvoje negali 
būti išgelbėta, skiriant tik loja
lius (palankius režimui) vysku
pus ir kt. dvasiškius. Tuo atveju 
kyla didžiausias pavojus K. 
Bendrijai, nes ji netenka pasiti
kėjimo žmonėse. Tai yra pavo
jingiau, negu betkokia kita per
sekiojimų forma. “Lietuvoje 
niekas netiki, kad yra galimas 
dialogas su ateistine sovietų vy
riausybe. Ji siekia sugriauti K. 
Bendriją iš vidaus. Lietuviam 
yra aišku, kad tai neįvyks, jei 
kunigai bus teisiami kalėti, jei 
mokyklose vaikai bus verčiami 
kalbėti ir veikti prieš savo įsi
tikinimus, jei nebus katalikiš
kos spaudos, jei nebus galima 
spausdinti katekizmų ir malda

ys<-

knygių. Pataikavimas sovietam 
tikrai nuvestų Katalikų Bendri
ją rusų ortodoksų Bendrijos ke
liais

Kad Lietuvos K. Bendrija ne
sirengia eiti tais keliais, auto
rius išsamiai patvirtina cituoda
mas “LKBK”. Pagrindinis dė
mesys kreipiamas i kovą uz vai
kų sielas. Beveik ištisai cituoja
ma Simo Kudirkos gynimosi 
kalba, Lietuvos tikinčiųjų raštai 
sovietų vyriausybei, reikalau
jantys religinės laisvės, kun. J 
Zdebskio gynimosi kalba, Prie
nų katalikų raštas.

Trečiame poskyryje “Dievo 
reikia daugiau klausyti negu 
žmonių” pateikiamos kun. A. 
Šeškevičiaus ir kun. P Bubnio 
kalbos, pasakytos atitinkamų 
teismo procesų metu. Išvadoje 
pabrėžiama: “Mes, Lietuvos ku
nigai, nežiūrint persekiojimų ir 
koncentracijos stovyklų, lieka
me ištikimi Romos Katalikų 
Bendrijai ir popiežiui!”

Kun. Floridi veikale skyrius 
apie Lietuvos K. Bendriją bai
giamas primenant naujausias 
sovietinio persekiojimo aukas: 
Nijolę Sadūnaitę ir rusų biolo
gą Sergiejų Kovaliovą. Nors jie 
skirtingų tautybių, buvo nubaus
ti už tą patį nusikaltimą — rė
mimą bei platinimą “LKB Kro
nikos”. Ypač kilnus esąs Sadū- 
naitės pavyzdys. Savo gynimosi 
kalboje ji davė savo teisėjam 
tikrai gilaus dvasiškumo ir arti
mo meilės pamoką — pabrėžia 
veikalo autorius.

Nors veikalo autorius prof. 
Floridi neišsprendžia sudėtin
gos problemos, jo Įžvalga Į 
Maskvos santykius su Vatikanu 
yra plati. Jis savo veikalą išlei-

do 1976 m anglų kalba, pava 
dindamas “Detente versus dis. 
sent?” Į italų kalbą išvertė Va 
lerio Ferloni Įžangą parašė so 
vietų disidentas M. Agurskij

Vėl prabilo Sacharovai
Nobelio taikos premijos lau 

reatas Andriejus Sacharovas ir 
žmona Elena paskelbė naują 
dramatišką atsišaukimą j laisvą
jį pasauli. Be cenzūros kontro
lės Vakarus pasiekė E Sacha- 
rovos laiškas jos draugei Irmai 
Alberti Italijoje. -Prie laiško pri
jungtas A Sacharovo raštas ir 
jo žento Efremo Jankelevičiaus 
atsišaukimas.

E. Sacharova prašo savo drau 
gę painformuoti laisvuosius Va 
karus apie disidentų persekioji 
mus Sovietijoje Ypač daug ken 
čia Kovaliovas ir Tverdochlebo 
vas. E. Jankelevičiui gresia te k
mo procesas vien dėlto, kad jis 
yra Sacharovų šeimos narys Tie 
nauji persekiojimai giliausiai 
pažeidžia pagrindinius žmogaus 
teisių principus ir sąžinės lai> 
vę, taip iškilmingai garantuotus 
Helsinkio chartoje.

“Dabartinis mūsų gyvenimas 
— rašo E. Sacharova laiške pa 
skelbtame “11 Tempo' dienraš 
tyje liepos 18 d., — pasidarė vi 
sai neįmanomas, tiesiog nežmo 
niškas!” Ji prašo ypač nepamirš 
ti Kovaliovo, kuris sunkiai ser 
ga ir yra uždarytas vienutėje 
jau trys mėnesiai negali parašv 
ti laiško, nei susitikti su savo ar 
ūmaisiais. A Tverdochlebovas 
ištremtas į tolimiausią Jakuti 
jos kaimą, kuris 8 mėnesius me 
tuose yra visai neprieinamas 
Jo gyvenimo sąlygos yra nepa 
kenčiamos. Jam visko trūksta 
Jo adresas: Jakutskaja ASSR 
Leninskij r a j o n . Njurbacan 
Tverdochlebov Andrėj Nikola 
jevič.

Pats A. Sacharovas taip pat 
jaučiasi labai blogai ir kasdien 
turi imti nitroglicerino savo ši r 
džiai stiprinti. Tik laisvasis pa 
saulis ir spauda gali turėti le 
miamos Įtakos sovietinių disi 
dentų likimui.

Spauda netyli
Italijos spauda paskutiniu 

laiku vis gausiau panaudoja Va
karuose pasirodančius lietuviš
kus šaltinius, iškeliančius žmo
gaus teisių paneigimą Sovieti
joje. Plačiai skaitomas dienraš
tis “Seculo dTtalia” liepos 3-10 
d.d. paskelbė per kelis nume
rius ištisai Jono Jurašo liudiji
mą Sacharovo vardo tarptauti
niame tribunole Kopenhagoje 
Antrinėse straipsnio antraštėse 
pabrėžta sovietinė invazija Lie-

( Tęs DS , I

2



NR. 33 (1464) ~ XXVIII. 1976.VIII.19

Štai kq nutarė jaunimas suvažiavime Windsore

Per praėjusį KLJS suvažiavi
mą dalyviai susiskirstė į disku
sinius būrelius, kuriuose buvo 
nagrinėjami įvairūs projektai. • 
KLJS valdyba ir jos talkininkai 
stengsis šiuos projektus įvykdy
ti savo trejų metų kadencijoj 
iki sekančio PLJ kongreso. Ži
noma, KLJS valdyba ir mažas 
skaičius jaunimo atstovų to viso 
nepadarys, jeigu visos Kanados 
jaunimas nebendradarbiaus.

Keliavimo projektas
Daug lietuviško jaunimo ke

liauja po Kanadą. Ne tik Kana
dos, bet ir Vakarų - Europos ir 
JAV lietuviškas jaunimas ke
liauja. Suvažiavime buvo nagri
nėjama, kaip parūpinti pigią 
nakvynę keliautojams ir kartu 
skatinti susipažinimą ir ryšių 
palaikymą. Ta mintis visiems 
patiko. Iš kiekvieno miesto bū
tų sudarytas sąrašas lietuvių, 
kurie galėtų priimti keliautojus 
i savo namus. Keliaujantieji su
sisiektų su KLJS informacijos 
centru, praneštų kada atvyksta 
ir kuriam laikui jiems reikėtų 
nakvynės. Informacijos centras 
surastų jiems patogiu nakvynę 
lietuviškoje šeimoje. Būtų nu
statytos taisyklės, kurių keliau
tojai turėtų laikytis. Ateinan
čiais metais gal bus galima šį 
projektą pradėti vykdyti. Bus 
proga susipažinti su lietuvišku 
jaunimu. Žinoma,, reikės.didelio 
susirašinėjimo su bendruomenė
mis ir parapijomis, prašant jų 
pagalbos, kad šis projektas pasi
sektų. Projekto sėkmė priklau
sys nuo tų žmonių, kurie priims 
jaunimą. Mes turime iš anksto

MASKVA, VATIKANAS
IK LIETUVA

tuvoje, nelygi lietuvių kova 
prieš okupantą, tikinčiųjų per
sekiojimai, Kalantos auka už 
Lietuvos laisvę, rusifikacija ir 
kiti nusikaltimai prieš žmogaus 
sąžinę. Medžiaga straipsniui pa
imta iš prel. V. Mincevičiaus re
daguojamos italų kalba “ELTA- 
PRESS” 6-7 numerio. Taip pat 
plačiai panaudoti ir “LKBK” 
paskelbti faktai bei aprašytas 
naujai pasirodęs Lietuvoje po
grindinis laikraštis “Aušra”.

“Ketveri metai už laisvę”
Plačiausiai pasaulyje skaito

mas žurnalas “Reader’s Digest” 
savo laidoje italų kalba “Sele- 
zione” birželio numeryje pa
skelbė 8 puslapių straipsnį 
“Ketveri metai už laisvę”. 

Straipsnį pąrašė Kenneth Y. 
Tomlinson, objektyviai nušvies
damas lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos kančias už laisvę. Ap
rašęs tragišką šuolį, iš sovietų 
žvejybos laivo į amerikiečiu “Vi-

JAUNIMO ŽIBURIAI

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA f 
mūs Širdyje visada j I

ÍÍ5Í&

iš New Jersey, pasiruošusi didžiajaiTautinių šokių grupė “Liepsna”

ipranešti, kad bus kreipiamas dė- 
įmesys Į keliaujančių tvarkingu- 
imą.^

Politinė veikla
Konkretus projektas nebuvo 

paruoštas. Vietoj to buvo iškel
tos kelios idėjos, kurios liečia 
Kanados jaunimą ir jo dalyva
vimą politinėje veikloje.

1. Lietuvių jaunimas daugiau 
turėtų įvertinti 700 metų Lietu
vos egzistenciją.

2. Jaunimas turėtų aktyviau 
kartu su Bendruomenės valdy
bomis rengti Vasario 16 minėj i- 

gilant” laivą, autorius griežtai 
smerkia admirolo William Ellis 
trumparegiškumą ir jo Įsakymą 
grąžinti Simą Kudirką rusams: 
“Toks įsakymas žiauriausiai pa
žeidė JAV Įstatymus ir princi
pus, liečiančius politinės prie
glaudos normas”.

Labai ryškiomis spalvomis au
torius vaizduoja S. Kudirkos 
kančias Potmos kalėjime. Ten 
jį sutiko nepalaužiamas lietuvių 
būrys, vadovaujamas Mečio Ky
barto, kuris jau 23 metus išken
tėjo lageriuose. Nežiūrint bai
siausių kančių, S. Kudirka ne
palūžo ir aktyviai įsijungė į re
zistencinės dvasios sąjūdį bend
ro likimo brolių tarpe. Straips
nis baigiamas S. Kudirkos išlais
vinimu, ypač Amerikos lietuvių 
Gražinos Paegle ir Daivos Kezie- 
nės pastangomis. Ketveri metai 
kančių už laisvę yra didelė au
ka, bet ji patarnavo ir milijo
nam amerikiečių suprasti, jog 
atolydis santykiuose su sovie
tais nėra įmanomas, kol šie ci
niškai pažeidžia pagrindines 
žmbgaus teises.

mus.
3. Lietuvių jaunimo peticija 

Jungtinėm Tautom, iškelianti 
Lietuvos klausimą, nėra įteikta. 
Reikėtų atnaujinti pastangas šį 
darbą toliau vykdyti.

4. Kanados lietuvių jaunimas 
turėtų sekti politinius nutari
mus, kad galėtų geriau pareikš
ti savo norus ar protestus, lie
čiančius Lietuvą arba lietuvius 
išeivijoje.

5. Vykstant protestam arba 
demonstracijom dėl Lietuvos, 
baltiečių ar kitų pavergtų tautų, 
pageidaujama, kad jaunimas su 
entuziazmu dalyvautų.

6. Svarbesnių politinių klau
simų atveju reikėtų sueiti su ki
tomis etninėmis grupėmis ir 
kartu pasireikšti Kanados visuo
menėje.

7. Jaunimas turėtų palaikyti 
nuolatinį ryšį su spauda. Taip 
pat iš anksto pranešti spaudai ir 
televizijai apie demonstracijas, 
minėjimus arba kitus svarbius 
įvykius. Mūsų balsas turėtų bū
ti nuolat girdimas spaudoje,, ne 
tik tada, kai Įvyksta kokia nors 
politinė krizė.

Lietuviški komikai
Lietuviškų komikų tikslas 

būtų patraukti nedaug lietuviš
kai skaitanti jaunimą. Jų turi
nys susidarytų iš lietuviškų le
gendų ir istorinių Lietuvos Įvy
kių. Komikų platinimas galėtų 
vykti ne tik per lietuviškas mo
kyklas, bet ir per parapijas, tau
tinių šokių grupes ir Įvairias or
ganizacijas. Diskusijose kilo 
klausimai: kokie jaunimo daili
ninkai galės ateiti i talką, kur 
gauti lėšų spausdinti ir 1.1.

Jeigu pasisektų šis projektas 
Kanadoje, tai galėtumėm pla

šventei Čikagoje rugsėjo 5 dieną

tinti ir už Kanados ribų Mielu 
noru priimtumėm naujas idėja> 
bei talkininkus, kad šis projek 
tas pasisektų.

Meno parodos
Jaunimo meno parodos retai 

įvyksta. Todėl nežinome, ar yra 
Kanadoje naujų lietuvių meni
ninkų bei dailininkų, fotografų, 
poetų ir t.t. Tokių parodų tiks
las — supažindinti Kanados lie
tuvius su jaunaisiais meninin
kais.

Taip pat galima rengti litera
tūros vakarus, tautodailės ir dai
lininkų parodas, kuriose daly
vautų lietuviškas Kanados jau
nimas.

Veiklos tvarkaraštis
Planuojama paruošti sezonini 

Kanados jaunimo veiklos tvar
karaštį. Jame būtų surašyta kas 
vyksta, kur ir pas ką galima 
kreiptis. Tikslas tokio tvarka
raščio būtų painformuoti jauni
mą iš anksto apie tai, kas ren
giama. Reikia atsiminti, kad ne 
visas lietuvių jaunimas atkrei
pia tinkamą dėmesį Į lietuvišką 
spaudą, bet tik paviršutiniškai 
ją peržiūri, todėl daug žinių pra
leidžia nepastebėję. Tokie tvar
karaščiai galėtų būti spausdina
mi lietuviškoj spaudoj. Juose 
bus galima rasti žinių apie sto 
vykias, jaunimo suvažiavimus, 
parodas ir t.t.

Šie projektai sudaro KLJS 
veiklos gaires sekantiems me
tams. Jiems įvykdyti reikės 
daug ryžto ir darbo, bet tikimės, 
kad visos Kanados jaunimo 
bendradarbiavimu viskas pasi
seks. TZT TO I 1 uKLJS valdyba 

Londonas, Ont.
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LAIŠKAI IŠ STOVYKLŲ 
ŠIAURĖS AMERIKOJE

Rakas, liepos 20

Dienos greit bėga, kiekviena diena pa 
-odo kg nors naujo, ar gero, ar blogo.

Vieną naktį buvome nuėję pas Miško 
brolius (vyresniųjų skautų grupę), ėjom 
pro didžiausius medžius siaurais take
liais ir per tiltą, padarytą iš medžių ras
tų virš vandens pelkėje. Ir kai baigiasi 
tas tiltelis yra padarytas po žeme toks 
žvalgybos taškas, visas paslėptas. Po to 
ant kalnelio prie beržo yra Dievo Moti
nos paveiksiąs, ant medžio užkabinta 
Vytis Kiek paėjus, yra stalas, kaip bu
vo padarytas Ubatuboje, kur kojos bū
na žemiau ir galima atsisėsti (iškastas 
žemėje), ant viršaus tai sudėta daug me
džių rastų, surištų, atrodo tikrai stalas. 
Kasmet vieną arba dvi dienas prieš Ka
lėdas naktį jie nueina ir ten valgo vaka
rienę ir meldžiasi.

Paskui ėjom dar toliau, reikėjo pasi
lenkusiems eiti, nes medžių šakos siekė 
žemę, ir tada priėjom tokią vietą - 
daug šakų, pavirtusių medžių, ir per 
skylę nusileidom ) tokį kambariuką po 
žeme, visą padarytą iš medžių rastų. 
Ten viduj tvanku, drėgna, tamsu, atro
do kapas Yra padarytos lovos, supin
tos iš virvių, kelios užkabintos juostos 
ir yra kitas toks slaptas lyg tunelis po 
žeme Buvo labai įdomu, jie gyvena 
kaip partizanai - laisvės kovotojai.

Vakar turėjome labai įdomų žaidi
mą - skautoramą. Yra stotys ir kiek
viena grupė turi pereiti per visas stotis, 
atsakyti į klausimus ir panašiai. Aš už
sirašiau, mes bandysim daryti su musų 
vaikais stovykloje.

Laukiu žinių apie Nemuną, ar atva
žiuos j šokių šventę. Daugelis žmonių 
manęs klausia, ir aš nežinau, kaip jiems 
sekasi su dokumentais, ar galės išvažiuo
ti be to užstato.

Dabar kaip tik grįžau iš iškylos. Bu
vome nuvažiavę į pajūrį, kur yra smė
lio kalnai. Ten važiavome sunkvežimiais 
truputį visos bijojo, bet buvo smagu.

Eugenija Bacevičienė

kų ir buvo premijos geriausiai dramai, 
vaidintojams ir 1.1. Aš gavau premiją - 
geriausios vaidintojos.

Su manim viskas gerai. Visi stengia
si kalbėti lietuviškai su manim.

Kiekvieną dieną prie vėliavų yra bū
relių pranešimai ir vienas geresnis už 
kitą. Būrelių vardai beveik visi gyvulių, 
mano būrelio vardas „paršiukės'. Net 
vadovai prisidėjo,..mergaičių vadovių 
vardas tai „zoologijos sodo prižiūrėto
jos", o vadovų yra „vilkai". Stovyklau
tojai vis kuria šūkius pasijuokti iš vado
vų (vilkų yra 2), ir tie atsako.

Stovyklautojai gali pasirinkt kokia
me užsiėmimo būrelyje nori būti (me
nas, šokiai, laikraštėlis, dramos, radijo). 

Aš prisidėjau prie dramos būrelio, ir tu
rėsim išvaidint vieną pasaką - pažiūrė
sim, kaip išeis.

Linkėjimų visiems.

Nilza Guzikauskaitė

SAVAITGALIO STOVYKLĖLĖ

Paskutinįjį žiemos savaitgali liepos 
30. 31 ir rugpiūcio 1 Jono ir Aldonos 
Valavičių sodyboje, Santa Isabel, SP.sto 
vyklavo virš 20 jaunuolių, kurių daugu
ma - „Nemuno” ir vyresnieji „Rūtelės” 
nariai. Pirmoji Brazilijos Lietuvių jauni
mo sąjungos valdyba suorganizavo ir 
pravedė šias dienas, kadangi liepos mė
nesį tebuvo vaikų stovykla „Snieguolis”

Penktadienį rytą apsipirkę tradicinia
me Zelinos turguje, mėsinėje ir Bareišių 
krautuvėje, pirmieji išvyko į Santa Isa
bel vietos paruošti. Kai Nancy Narbuty- 
tė išvirė permažai makaronų, berniukai 
pas ūkininką nusipirko tris vištas, jas nu- 
pešė, išvalė ir ant žarijų išsikepė. Šešta
dienį pietų ruošti puolė kone visi, o po
piet atvyko likusieji stovyklautojai.

Kadangi dienos nepaprastai gražios, 
buvo progos pasimaudyti šaltajame u- 
pelyje ir užtvankoje. Dienotvarkė buvo 
laisva, išskyrus Klaudijui Butkui, kuris 
anksti rytą kėlėsi pieno atnešti. Šešta
dienį naktį 12 vai. buvo Mišios, kurių 
skaitymo ir pastabų tema buvo paraly
žuotas žmogus, išlaisvintas iš vidinių 
raiščių. Po Mišių, kurios baigtos giesme

„Kaip grįžtančius namo paukščius’. vi
si atbudo ir toliau užsiėmė pensininkų 
pramoga kortomis

Tiesa, buvo vakarinė programa ta
lentų vakaras. Pauliukas J urgilas pagro
jo dūdele, ne tik lūpomis, bet ir per no
sį. Vienas kitas papasakojo juokų, o bū
rys vyrukų pristatė madų parodą, nuo 
kurios šiam tam net pilvą skaudėjo. Iš
dainavo kone visą Urugvajaus jaunimo 
paruošta dainorėli.

Sekmadieni pietūs buvo „churrasco”, 
ir čia šeimininkių tarpe pasireiškė ypač 
Sonia Bareišytė. nors ir kitos namie šį 
tą iš savo namų pramokusios. Stovyklė
lė kaip ir neturėjo vadovo, nors iždinin
ku buvo ir praktiškus reikalus išsprendė 
Maurytis Bendoraitis, aukščiausias par
eigas iš stovyklėlės dalyvių einąs BLJS 
valdyboje, kol atvyko Silvija Bendorai- 
tytė, BLJS vicepirmininkė, kuri prave
dė pokalbį apie Jaunimo sąjungą, paaiš
kindama jos tikslus, apimtį, veiklos pla
nus. Ypatingai pabrėžė, kad Jaunimo są
junga yra visiems jaunuoliams, ir kad 
valdyba nori apjungti ne tik São Paulo, 
bet ir kitų miestų jaunimą, įsteigdama 
ten skyrius.

Išvalę ir sutvarkę namus, tris valan
das praleido via Dutroje keturių auto
mobilių karavane tarp tūkstančių, ste- 
nėjančių São Paulo link. Dabar visi klau
sia, kada bus sekantis toks savaitgalis,ir 
sugalvojo sujungti artėjančius gimtadie
nius ir juos švęsti gamtoje, pasiprašyda
mi lietuvių šeimos sodybų.

VAIKU PAŠAU LYJl
Elaine Karavich

Na terça-feira nós vimos slides da Lituama 
e de Ubatuba depois do jantar, foram muito 
bonitos.

Quinta-feira vimos algumas peças, sexta 
foi o dia do talento onde um grupo apresen 
tou uma canção lituana . tocada por panelas, 
ouve piadas e canções, também peças v can 
tamos algumas musicas.

Gostei muito de todos esses programa v 
outros que não me lembro o foram muito beu 
escolhido.

Houve brincadeiras de queima, volei, cor 
rida de obstáculos ė a brincadeira da bandei 
ra onde foram divididos em 2 grupos e tomo* 
para o morro e cada grupo escondeu a *ua 
bandeira e houve a defesa e o atacante.

O dia da sobrevivência foi numa quarta 
feira onde nós andamos 6 km a pe e chegar 
do lá nós fomos procurar novos caminho* 
em grupos e depoi fomos fazer uma fogueira 
onde comemos linguiça, batata.» tomate e cv 
noura, depois laranja. Houve um aviso que 
quem gostaria de dormir no meio do mato 
sem ser menores, bom. sobraram b pessoas 
mas à noite começou a chover o padre foi 
buscar.

Gostei de subir o morro para descobrir 
novos caminhos porque depois de acharmo* 
novos caminhos achamos também escorre 
gadores para nós escorregarmos.

Não gostei do suco e me puseram o ape 
lido de excessão. Porque eu não gosto de por 
apelido em ninguém, do suco porque a laran 
ja estava amarga e sem coar, pois havia semen 
tes.

Não tenho nada a acrescentar pois achei 
tudo ótimo.

Os constituintes do meu grupo eram. R< > 
sana. Fátima, Sandra e Cintia.

A mais que eu me dei foi a Fatima e Sand 
ra e principalmente Cyntia e Rosana.

Gostei do acampamento porque eu acho 
muito bem organizado e bem preparado.

Wasaga (Kanada), liepos 23

Kaip viskas pas Jus? Ar gerai? Aš 
dabar Kanadoj, Wasagos stovyklavietėj, 
ir dabar aš esu stovyklautoja — buvau 
Neringoje ir Dainavoje kaip pagelbinin- 
kė (viena stovyklos vadovių).

Dienos čia labai greitai praeina. Kai 
buvau Dainavos stovykloj, tai tos dvi 
savaitės kaip žaibas prabėgo.

Stovyklose yra daug įdomių dalykų, 
kaip iškylos. Buvom išskirstyti j dvi gru
pes, jaunučių ir moksleivių (ateitininkų) 
Jaunučiai iš ryto išvažiavo ir grįžo apie 
5 valandą, o moksleiviai išvažiavo apie 
4 ir pernakvojom ten, ir iš ryto buvo iš
kyla į kalną, ant kurio per žiemą slidinė 
jama.

Vakar buvo pasakų vakaras. Kiekvie
na grupė turėjo parašyti pasaką ir per- 
keist su kitu baraku. Buvo įvairių pasa-

Douglas Rudolfo Saldys

O nome do nosso acampamento e SNIP 
GUOLIS e como sempre a cada dia da sema 
na comemoramos uma festividade. Na quar 
ta-feira é o dia da sobrevivência e durante o 
dia todo tivemos que viver no campo ao ar 
livre. Nossa comida foi: tomate (meio para ca 
da um), linguiça, meio pedaço de pão Pulman, 
uma batata. Isto para não morrermos de fo 
me. A agua, fui eu quem viu se era potável, e 
era: ninguém acreditou a principio, e só foi 
preciso que a dona da olaria viesse e sem que 
eu soubesse ela disse que a agua era potável.

O local aqui é muito lindo, e é preciso ex 
piorar o local para ver o que há atras das mon 
tanhas. Fizemos várias experiências, e cada 
vez que o Padre Saulaitis fala, eu aprendo mais 
alguma coisa. Um acampamento é algo que 
temos de fazer para convivermos uns com os 
outros. Sou chefe do meu quarto e há muitos 
bagunceiros.

Há muitas pessoas no mundo que não co
nhecem os outros. Agora eu me despeço e es
crevo no próximo acampamento, pois não es
tou muito disposto para escrever.
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XíkMtõa Dai Cê cMoWtU
Naujas rinkinys “Už vasaros vartų”

Penktoji Leonardo Andriekaus poezijos knyga

Atkasė 4,300 metų 
senumo "abėcėlę"

PR. NAUJOKAITISPo ilgesnės pertraukos (ketvirtas rinkinys “Po Dievo antspaudais’’ išleistas 1969 m.) L. Andriekūs ateina su nauju poezijos rinkiniu “Už vasaros vartų" Kaikurį laiką poetas buvo pasukęs Į herojinę-istorinę tematiką. Kūrė Lietuvos karalių ir kunigaikščių elegines godas (rinkinyje “Po Dievo antspaudais“ ir periodikoje). Tos srities poezijoje atsirado retorinio elemento, sumažėjo L. Andrie- kaus talentui būdingas subtilus lyriškumas. Naujajame rinkinyje vėl grįžtama į subtilios lyrikos kelią. Atrodo, kad iš gausių eilėraščių, turimų rankraščiuose. padaryta rūpestinga atranka ir Į rinkinį sutelkti tik brandžiausi ir giliausiai išgyventi lyrikos gabalėliai. Jau pačiame rinkinio pavadinime jaučiama simbolika. Tai lyrika žmogaus, kuris jaučiasi įžengęs į savo gyvenimo rudenį. Svajingos melancholijos nuspalvinti vaizdai ryškiai pabrėžia žmogiškos buities trapumą, laikinumą, neišmatuojamą amžinybės'ilgesį; žemiško kelio vienišumą. Religinė mintis čia subtiliai pinasi su egzistencinėmis nuotaikomis, su savo kenčiančios tėvynės motyvais. Čia nesunkiai atpažinsime ir “Atvirų marių“ nusižeminusį, su Dievu ir su gamta besikalbantį pranciškoną, ir “Saulė kryžiuose“ guodimąsi gerajam Kristui dėl tautos kančių, ir “Naktigonės“ tautos problemas amžinybės šviesoje. Tačiau tai nėra savęs paties pakartojimas, bet visai nauja ir brandi lyrika, plaukianti iš poeto širdies jautrumo ir išgyvenimų nuoširdumo. Vidaus nuotaikoms išreikšti poetas susiranda originalų vaizdą, įtaigų žodį, nenudėvėtą metaforą, virstančią simboliu. Dabarties tragizmą, štai, poetas išsako septynių upių metafora:
Laimingos upės, kad išbėgo.
O mes gi pasilikome
Prie septynių sausų vagų bejėgiai, 
Apsikabinę dykumą. 
• ••••«
Kažkas parpuolęs atgailauja 
Ant septynių krantų ... 
• • • O •
Septynios, upės mariose
Užtraukia dainą be gaidos. (7 p.)Prie išdžiūvusių upių žmones kankina troškulys, nes “Dievo sodų fontanai toli, krikšto upės užverstos“, nėra net “kas rasoj sudrėkintu pirštu paliestų sausą gomurį“ (9 p.). Poetas amži-

POETAS KUN. LEONARDAS AND 
RIEKUS, OFM, išleisdinęs naują sa
vo poezijos rinkinį, “U ž vasaros 
v a r t ų”nybės perspektyvoje, po erdviu dangumi, po žėrinčia saule pajunta žmogaus žygių menkystę (17 p.). O tas žmogus nešasi nuodėmių naštą, nuo žmogaus pralieto nekalto kraujo pasidarė kruvini kalnai (11 p.). Ir pats poetas nesijaučia esąs be kaltės. Jis prisipažįsta ateinančiam teisti Veišpačiui: “Klausyk, kaip tie laukai migloti išpažįsta mano kaltę” (8 p.).L. Andriekaus rinkinyje apstu liūdesio. Jis nuolatinis, net amžinas, bet jis kyla ne tiek dėl asmeniškų priežasčių, ne dėl jaučiamo buities trapumo ir mirties žingsnių, kiek dėl tėvynę užgriuvusių nelaimių, dėlto, kad “žemė kryžių ir madonų krauju pasruvo“ (16 p.), kad “kalnai be kryžių, kad šventovės be varpų skambėjimo“ (10 p,j. Tačiau tas amžinas liūdesys nėra beviltiškas. Poetą gaivina jaučiamas Dievo artumas ir buities grožis:

Visa buitis pilna poezijos —
Visa gamta, visi daiktai... (18 p.)Dievo malonių paslaptis jam apreiškia paukščiai ir žvaigždės naktį (19 p.). Poetas supranta ką kalba jūra, medžiai ir žiedai. Su romantikų mistika poetas žvelgia į naktį ir ten pajunta paslapčių atsiskleidimą: “priim- kim, ką naktis atvėrė“ (74 p.):
Tu nuo alkų pradėjęs kelionę
Į žvaigždinio Allegro sritis.

Pamatysi, ką matė Čiurlionis,
Kai pralaužė naktis. (76 p.)• Visi L. Andriekaus šio rinkinio eilėraščiai-yra su auksakalio kantrybe nugludinti taip, kad neliko nė jokios nereikalingos atšaižėlės. Eilėraščiai trumpučiai. sudėstyti iš ritmingų ketureilių posmų, su pilnai atliepiančiais arba asonansiniais rimais. Prie nuostabiu grožiu spindinčių, perliukų skirtini eilėraščiai “Medžio 'elegija” ir “Žiedai”. Pirmajame vedama intymi paralelė tarp medžio ir paties poeto:
Medžiui uždrausta eit prie šaltinio 
Ir kaitroj pasivilgyt šaknis — 
Aš esu Tavo žemės smiltynų 
Kankinys, kankinys. (20 p.) Antrajame poeto individualybė susilieja su tragišku tautos likimu:
Aš esu tiktai svečias, 
Mano broliai — žiedai! 
Šiurpulys kaulus krečia 
Po drabužiais juodais.

Per anksti šalnos krito
Ant saulėtų vejų 
Ir giesmių, išrašytų 
Mano žemės krauju.

Surakins širdis gruodas — 
Mirsim, broliai žiedai.
Aš — po arnotu juodu,
Jūs — po šiaurės ledais. (44 p.)L. Andriekūs prabyla atviros širdies poezijos žodžiu. Skaitai ir jauti, kad visa ta subtilių metaforų kalba išreiškia tikrus poeto išgyvenimus, jo asmenybės santykius su dabartimi ir amžinybe. Gyvas poeto jausmas šią poeziją padaro šiltą, mielą, savą. Drįstu teigti, kad šis rinkinėlis, kiek mažesnis už ankstesnius jo rinkinius, yra L. Andriekaus lyrikos viršūnė.

Leonadas Andriekūs, Už VASA
ROS VARTŲ. Lyrika, iliustravo Tel. Valius, išleido pranciškonai. Niujorkas 1976. m., 80 psl. Kaina nepažymėta. T.Ž.
KAUNIEČIU MUGĖ
Įvadu į Kaune įvykusią dainų ir 

šokių ansamblių šventę “Po tėviškės 
dangum” buvo prekybininkų mugė, 
surengta Laisvės alėjoje, čia savo 
dirbinius siūlė liaudies meistrai, sve
čius linksmino muzikantai. Ištrošku
sių laukė alinė “Ožio ragas”, išalku
sių — “Uošvės sodyboje” ir “Spirgu
čio” užeigose kvepiantys vėdarai. 
Šventės programą Dainų slėnyje at
liko Kauno miesto saviveiklos ko- 
lektyvai, svečiai iš Vilniaus, Panevė
žio, Telšių ir kitų Lietuvos miestu.

Roma. — Italų archeologai šiaurinėje Sirijoje» atkasė “pasauly seniausią abėcėlę’', 4,300 metų senumo. Kasinėdami buvusių karališkųjų rūmų pamatus prie Ebla, užtiko 15,000 lentelių, parašytų semitų kalba, artima hebrajų dialektui. Lentelėse yra ambasadorių prane» Šimai, administraciniai įsakymai, grmatika, žodynas su paaiškinimais , pratimai karalių vaikams ir kt<
ŠypsenosPirštas— Negražu rodyti pirštu, — bara mama.— Tai dėl ko šis pirštas vadinamas rodomuoju? — paklausė sūnus.Tas draudęs agentą— Aš norėčiau apdrausti savo namą.— Prašau sėsti. Luktelėkite minutę.. .— Ar negalima greičiau, nes namas jau baigia degti.Speciali eilutėŽmona krausto vyro drabužius. Atradusi seną švarką, sa-5 ko:— Aš manau, kad turėtum jį išmesti.— Ne, jis labai reikalingas, kai einu pasiaiškinti į mokesčių įstaigą, — atsako vyras.Kad draugai žinotųAnglijos “Times“ laikraštyje buvo paskelbtas pranešimas: “Mr. Guy Bellamy prašo savo draugus ir pažįstamus neužsigauti, jeigu jis, sutiktas gatvėje, neatsako į sveikinimus. Tai ne dėlto, kad būna girtas ar išdidus, bet kad yra trumparegis“. Reikia atsilygintiV. Vokietijoj, renkant parlamentą, vienas pilietis stipriai agitavo už kandidadtą X. Kai tą X išrinko atstovu, pilietis parašė laišką: “Mano duktė vis dar neišteka. Ar negalėtumėte parlamente pasidairyti jai vyro? Ten tiek daug vyrų...”Pirma sumokėk— Daktare, — sako pacientas, — aš jau mirštu.— Neišsigalvok niekų, — susirūpina gydytojas. — Pirma sumokėk man už vizitą.Parinko Pr. Alš.
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ROCHESTER, N.Y. Daug kas 
spėliojo ar pavyks jaunai režiso- 
rei Kristinai Sabalytei, dramos 
klasės studentei Nazareth kole
gijoje, ir jos jauniems akto- 
riams-studentams A. Škėmos su
dėtingą dramą “žvakidę” “iš
nešti” scenon, kuri reikalauja iš 
aktorių stiprių vidinių išgyveni
mų, išradingos scenos techni
kos. greit besikeičiančių šviesų, 
slepiančių ir ryškinančių veikė
jų veidus ir kūnus, nes vaidina 
gyvi ir mirusieji. Jie vieniems 
matomi, kitiems nematomi ir 
negirdimi. Ir visdėlto jauna re- 
žisorė ir jos jauni aktoriai sun
kius “Žvakidės” reikalavimus 
nugalėjo daugiau negu patenki
namai. Ir tą jų gyvenime atmin
tiną vakarą, birželio 5, iš gausiai 
susirinkusių žiūrovų susilaukė 
ne tik nuoširdžių plojimų, bet 
ir dovanų gėlėmis, knygomis.

Veiksmas vyksta Sov. Sąjun
gos okupuotame krašte, vienoje 
zakristijoje. Uždangai pakilus, 
scenoje matyti išmėtytos šven
tųjų statulėlės, dvi kiek iškil
mingesnės kėdės su kryžiukais 
jų atlošuose, žemėje guli didžiu
lė metalinė žvakidė ir kiti šven
tovės reikmenys. Pakampėse pe
lės krebžda, girdisi vargonų mu
zika, trunkanti kelias minutes, 
gatvėje artėjančio naujo oku
panto šūviai, pro langų vitražus 
žėri saulėlydžio šviesa, jaučia
ma okupacinė priespauda. Sce
noje — Agota (Jūratė Kroky- 
tė) ir Liucija (Rūta Stankutė). 
Liucija, jauna mergaitė, čia kal
basi su savimi, čia jaučia nužu
dyto klebono artumą. Netoli sė
dįs klebonas primena jai kas ji 
nužudė. Adomas (Simas Žmui- 
dzinas), Liucijos tėvas, ir brolis

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NOSE Melburne dalyvaus čikagie- 
ėiai dainininkai Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuolenis, pasižy
mėję gražiais duetais. Jų dalyvavi
mas praturtins AL Dienų renginius. 
Numatomas ir atskiras šių svečių 
koncertas.

> ICCHOKO MERO romaną “Strip
tizas arba Paryžius—Roma—Pary
žius” rugpjūčio pabaigoj išleis “At
eities’ leidykla Čikagoje. Autorius 
yra Lietuvos žydas, gerai mokantis 
lietuvių kalbą, rašantis lietuviškai. 
Okupuotoje Lietuvoje jis išleisdino 
šešias knygas ir buvo laikomas iški
liu beletristu. Kaikurios jo knygos 
išverstos net i 10 užsienio kalbų. 
1972 m. išvyko Izraelin, kur ir da
bar tebegyvena. Nuo 1976 m. pra
džios įsijungė i Lietuvių Rašytojų 
Draugiją ir toliau tęsia savo kūrybi
nį darbą. “Striptize” jis pabrėžia 
žmogaus pastangas su viltimi žvelgti 
amžinybėn. Dėl spausdinimo pabran
gimo romanas išleidžiamas ribotu ti- 

Kostas (P. Matiukas) išdavikas, 
ateinąs Į šventovę vargonais pa
groti, labai primena jauną po- 
litruką. Jis yra Įskundęs ne tik 
savo dėdę, bet ir buri kaimynų, 
kurie vėliau buvo sušaudyti. Jo 
brolis Antanas (P. Laukaitis) — 
visiška priešingybė.

Taigi, veikėjų nedaug — tik 
šeši. Visi lyg ir pagrindiniai. 
Antrame veiksme paaiškėja, 
kad tėvas kalvis išmokslino du 
sūnus. Tėvas su sūnumi Anta
nu jungiasi Į kovą už savo kraš
to laisvę, o Kostas priešinasi; 
pagaliau prisipažįsta išdavęs dė
dę ir kaimynus. Kai brolis An
tanas pakviečia ji sventovėn pa
simelsti, šis paima nuo aslos di
džiulę žvakidę ir išsėlina paskui 
broli. Šventovėje prie altoriaus 
iš pasalų nužudo savo broli, ku
rio nekentė nuo pat mažų die
nų. Vėl Liucija girdi garsus ir 
žodžius, kalbasi su žuvusiu kle
bonu, kuris kelis kartus jai pa
sirodo iš mirusiųjų pasaulio. 
Grįžta scenon ir žuvęs brolis An
tanas. Dramos pabaigoje Kostas 
pamatė savo dėdę kleboną, su 
juo net kalbasi. Girdisi ilgokai 
trunkanti vargonų muzika, kle
bono maldos iš mirusiųjų pasau
lio. Drama giliai sukrečianti. Il
gi plojimai, scenos uždangai nu-
sileidžiant.

Aktorių lietuvių kalba buvo 
be priekaištų. Kalbos priežiūra 
rūpinosi prof. dr. A. Klimas, 
šviesomis — stud. St. Sakalaus
kas, vargonų muziką labai su
maniai parengė R. Obalis, šį pa
vasarį baigęs Nazareth kolegi
joje muzikos mokslus. Grimas 
— St. Ilgūno. Dramos pastaty
mą globojo ateitininkiškasis vie
tos jaunimas. A. Sabalis

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRO direktoriaus sol. V. Norei
kos pranešimu, naujasis sezonas bus 
pradėtas rugpjūčio 27 d. G. Verdi 
“Traviatos” spektakliu. Alfredo vaid
menį jame atliks pats V. Noreika, 
kurj laiką nedainavęs dėl ligos. Ru
denį jo laukia koncertai Italijoje ir 
Britanijoje. Pirmąja sezono premje
ra bus G.. Puccini opera “Madame' 
Butterfly”, kurią paruoš rež. V. Mikš
taitė ir dirigentas J. Aleksa. Teatro 
repertuarą papildys V. Bellini opera 
“Norma”, G. Puccini “Tosca”, ba
letai — S. Prokopjevo “Romeo ir 
Džiuljeta”, V. Minkaus “Don Kicho
tas”, pagal J. Strausso muziką E. 
Bukaičio ruošiamas baletas “Žydra
sis Dunojus” šiuo ar kitu pavadini
mu. Naujuosiuose teatro rūmuose 
vis dar vyksta akustikos reguliavi
mo darbai. ' Dvi lietuviškų operų 
premjeros numatomos tik 1977 m. 
Tai J. Juzeliūno “Sukilėliai” ir V. 
Klovos “Pilėnai”, jau anksčiau sta
tyti senojoje Vilniaus operoje. Sį 
kartą planuojama paruošti du “Pi-

žymieji smuikininkai iš okupuotos Lietuvos — Dana Pomerancaitė-Mazur- 
kevičienė ir Juris Mazurkevičius, imigravę Kanadon.

lenų” variantus. Vienas jų bus skir
tas teatro scenai, kitas — atlikimui 
po atviru dangumi.

. TARPRESPUBLIKINIAME KON
KURSE Taline, varžėsi jaunieji Lie
tuvos. Latvijos, Estijos, Moldavijos, 
Gudijos instrumentalistai ir daininin
kai, norintys patekti i sąjunginį kon
kursą, kuris atrinks atstovus į VI 
tarptautini P. Čaikovskio konkursą. 
Pirmąsias vįetas Taline įvykusiame 
jėgų išbandyme laimėjo trys lietu
viai — tenoras Algirdas Čiplys, Vil
niaus konservatorijos V kurso stu
dentas, jau dainuojantis Vilniaus 
operoje, smuikininkas Hiacetonas 
Bankas ir pianistė Mūza Rubackytė, 
Vilniaus konservatorijos studentai. 
A. Čiplio mokytojas yra sol. V. Dau
noras, H. Banko — V. Radovičius, 
M. Rubackytės — J. Karnavičius.

SU FOTOGRAFO VACLOVO 
STRAUKO meninėmis nuotraukomis 
vokiečius supažindino R. Vokietijos 
miestuose surengta jo 80 darbų pa
roda. V. Straukas yra klaipėdietis, 
dirbantis fotografu mutinių paslau
gų įmonėje “Gražina”. Tarptautinį 
pripažinimą liudija užsienyje laimėti 
medaliai. Tarptautinės Fotografijos 
Meno Federacijos aukso medalį V. 
Straukas yra laimėjęs Australijoje 
už nuotrauką “Šokis”. Iš tarptautinės 
parodos Lenkijoje jis taipgi parsive
žė aukso medalį, iš parodų Jugosla
vijoje ir Čekoslovakijoje — tris si
dabro medalius, iš Maskvos — du 
bronzos medalius.

VILNIAUS FILHARMONIJA sim
foninių koncertų sezoną užbaigė J. 
Faliko “Skomorochais” — koncertu

pučiamiesiems ir mušamiesiems, R 
ščedrino “Išdaigiškomis čiastuško
mis”, D. Mijo penkių dalių siuita iš 
baleto “Pasaulio sutvėrimas”, M. K. 
Čiurlionio simfonine poema “Jūra”. 
Dirigavo J. Domarkas.

STUDENTIŠKŲ TEATRŲ FESTI
VALĮ surengė Vilniaus universite
tas. Jo dramos studija paruošė prem
jerinį poetinį R. Granausko spektak
lį “Jaučio aukojimas”, inscenizuotą 
ir režisuotą R. Venckaus. Programą 
papildė dvi L. Ciunio režisuotos R. 
Samulevičiaus pjesės “Paukšti, ateik 
čia” ir “Kaip vėjas laukuose, J. 
Broškevičiaus komedija “Senos kro
nikos receptas” (rež. N. Kurklietytė),
S. Nėries poezijos spektaklis “Vie
nas pavasaris — mano pavasaris” 
(rež. A. čepaitytė). Lietuvos žemės 
Ūkio Akademijos studentai festivalin 
atvežė rež. R. Vrubliausko pastatytą 
A. Lyvės komediją “Pilka skrybėlė”, 
Tartu universiteto atstovai — poeti- 
nius spektaklius “Visdėlto kažkas 
dainuoja” ir “Galvokite — neužmirš
kite”. Jų režisorius — T. Lutsas. 
Viena diena buvo skirta kino mėgė
jams. Vertintojų komisijai buvo pa
teikta apie 20 filmų, sukurtų Vilniu
je, Kaune, Rygoje, Tūloje. Geriausiu 
vaidybiniu filmu vertintojai pripaži
no J. Pociaus ir T. Dambrausko “Kap- 
ričio”, atstovavusį Viniaus universi
tetui. Nemažo dėmesio susilaukė 
Kauno politechnikos instituto studen
tų dokumentinis filmas “Veidas”, 
skirtas žymiajam kraštotyrininkui ir 
fotografui Baliui Buračui, vilniečio
T. Dambrausko parodijos “Negražu”
ir “Džentelmenai”. _

T.Z.
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De 20 a 23 - Exposição do Comitê Pró-Justiça dos Povos Bálticos (Letônia, Estô
nia, Lituânia). Aspectos culturais e folclóricos dos povos bálticos, apresen
tação de danças típicas. De segunda a sexta-feira, das 17 às 22 horas, 
sábados e domingos das 15 às 22 horas. Na Praça Roosevelt.

20th to 23th - Exhibition by the Committee for Justice for the Baltic Peoples 
(Letonia, Estonia, Lithuania). The culture and folklore of the Baltic peoples, 
displays of their dances. Monday to Friday, from 5pm to 10pm, Saturday 
and Sunday, from 3pm to 10pm. in Praça Roosevelt.

MIELI TAUTIEČIAI
BALTIEClŲ PARODOS atidarymas jau artinasi, nes atidarymas 

įvyks rugpjūčio mėn. 20 dieną 19 valandą, į kurią kviečiame visus da
lyvauti atidaryme. Parodos atidaryme dalyvaus ir São Paulo guber
natorius, dr. Paulo Egydio, o parodą atidarys Turizmo Departamen
to direktorius, Armando Simões Netto, bet dalyvaus kiti aukšti 
valdžios pareigūnai ir mūsų draugai brazilai. Mūsų tautiečiai yra pra
šomi kiek galima skaitlingiau dalyvauti šiame atidaryme, parodant, 
kad tikrai mums visiems rūpi mūsų kolonijos ir mūsų Tėvynės atsto
vavimas. Lietuviškoji dalis šioje parodoje yra lyg mūsų Tėvynės te
ritorijos dalis, kur Jūs visi pajusite savo sieloje lietuvišką šilumą, ra
site mūsų kultūrą, mūsų tautos meną, imigracijos laikotarpio atsi
minimus ir kita.

Toliau, parodos rengėjai dar kartą kreipiasi į Jus visus, nes dar 
trūksta eksponatų, kad paroda tikrai butų mūsų visų pasididžiavi
mas. Tad užpildykime ją ir kartu galėsime džiaugtis jos turtingumu 
ir turiningumu.Kas galite,eksponatus atgabenkite j parapijas VilaZe- 
linoje ir Mokoje, pas Tėvus Jėzuitus. Jei kas turėtų didesnį skaičių, 
arba negalėtų atgabenti, prašome paskambinti telefonu — nuvažiuo
sime pasiimti. Galima atvežti tiesioginiai j parodos vietą: Praça Ro- 
ozevelt, bet tik rugpiūčio 19 dieną. Tą dieną bus baigiamas paro
dos įrengimas.

Eksponatai bus gerai apsaugoti ir sugrąžinti jų savininkams pilnoje 
tvarkoje. Tad įteikdami eksponatus, pridėkite savo pavardę, adresą 
ir daiktų sąrašą, kad juos visus būtų galima atpažinti ir sugrąžinti. _

Ponių, panelių, mergaičių ir vaikučių, ypač „NEMUNO" ir "RŪ
TELĖS" ansamblių dalyvių prašome vakarais, laike parodos atvykti 
ir padėti budėti, bei paaiškinti brazilų visuomenei apie parodoje iš

statytus eksponatus ir jų reikšmę.

Ponios, panelės, mergaitės ir berniukai yra prašomi visi dalyvauti 
tautiniuose rūbuose, suteikiant parodai daugiau iškilmingumo.

Parodas metu, visa 10 dienų, vakarais nuo 20 vai. bus rodomos 
jvairios skaidrės ir kino filmai apie Pabaltijos valstybes ir jų tautie
čių gyvenimą išeivijoje.

Tad, mieli tautiečiai, paroda yra mūsų visų, mūsų visų garbė ir 
pasididžiavimas. Prisidėkime visi, kaip vienas, bet kokiu būdu, ir 
tikrai ji iškels aukštai mūsų kolonijos ir mūsų Tėvynės vardą.

Parodoje dalyvaus taip pat ir spaudos, radio ir televizijos atstovai. 
Todėl ši paroda bus plačiai išgarsinta Brazilijos spaudoje.

RENGĖJAI

R Matei ionių šeima dėkoja visiems, dalyvavusiems g
| a.a. JUOZO MATELIONIO |

septintų metinių Mišiose. |

tais, tuntininkais, sesė Jelionienė (Skau
tų Aido" redaktorė) mus pristatė mie
lais žodžiais.

Gavome daug dovanų, dainavom, šo
kom kartu.

Vakar buvo atvažiavusios (Dainora 
ir Gabija) Juozapavičiūtės (iš Pasaulio 
Liet Jaunimo Sąjungos valdybos) ir il
gai kalbėjomės. Gabija kalbėjo apie to
kią stovyklą, kuri būtų pas mus São Pau 
!e arba kur kitur, kurioj dalyvautų jau
nimas iš Urugvajaus ir Argentin©s. Klau
sė, ar mes galėtume tą padaryti, kokios 
yra sąlygos. Man atrodo labai gera idė-.. 
ja, reikėtų apie tai rimtai pagalvoti.

Eugenija Bacevičienė

Maloniai kviečiu artimuo
sius ir pažįstamus dalyvauti 
30 d. Mišiose už a.a. Veroniką 
Ruzgienę rugpjūčio 28 d., 19 
vai. šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje, Mookoja

Danielė Ruzgaité

SKAITYKIT IR PLATINKIT
MUSU LIETUVĄ!

“Rūtelės” berniukai Brazilijoj šoka Pakeltkojj lietuvių imigracijos 50 metų 
sukakties šventėje Sao Paulo mieste. Programoje taip pat dalyvavo “Nemu
no” šokėjai, jungtinis dabartinių ir buvusių 75 dainininkų choras, solistai V. 
Laurinaitis, K. Ambrozevičius ir mažieji “Žilvitėliai”

(Atkirpti ir įteikti asmeniškai ar paštu:)

LAIŠKAI IŠ STOVYKLŲ 
ŠIAURĖS AMERIKOJE

Šiuomi užsakau "LIETUVIAI BRAZILIJOJE" leidinio 

............................... egzempliorius. (Po 50 kruzeirų)

Toronto, liepos 31

Ketvirtadienį, liepos 29, buvome pa
gerbti Jaunimo Centre Čikagoje. Mus 
labai sujaudino toks gražus ir šiltas pri
ėmimas. Aš jaučiuosi, kad tarp skautų 
gali atvažiuoti iš kur nebūt — vis jautie
si kaip namuose, kaip vienoj šeimoj.

Sėdėjome kartu, prie specialaus sta
lo su broliu Miknaičiu ir su sese Kerelie- 
ne (Lietuvių skautų Brolijos ir Seserijos 
vadovais), kartu su visais Čikagos tun-

Čikaga, liepos 28

Vakar buvome aplankyti „Draugo" 
redakcijos ir ten pažinome kun. Bagdo
navičių, kuris daug klausė apie Braziliją.

Lietuviškai kalbanti 
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING 

médica 
HOMENS-SENHORAS 

CRIANÇAS
. Av. Eulina, 99-V. Sta. Marša 

(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

CEP, Miestas, Valstija.................................................

Siųsti: A. Valavičienė, R. Manoel Pereira Guimarães 87 
04722 São Paulo, SP.

arba: A. Saldys, Av. Antonio Carlos Fonseca 173 
04290 São Paulo, SP.

arba įteikti parapijose at Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Leidinio mecenatas 500 kr. ar daugiau

Garbės prenumeratorius — 100 kr.

Prenumeratorius — 50 kr.

SIUNČIU SUMĄ CR$..........

Vardas, Pavardė.......................... .. ..

Adresas (gatvė, pašto dėžutė) . .

7



NR. 33 (1464) - XXVIII. 1976.VII 1.19

Mūšy

L. K. Šv. Juozapo Bendruomenės 
narių dėmesiui

Šio mėnesio (agosto) 29 d. 16 
vai. Jaunimo namuose šaukiamas 
EKSTRAORDINARINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
statutu reformai svarstyti ir priim
ti.

Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti. .

Nario mokestis galima užsimo
kėti visais sekmadieniais iki susi
rinkimo prie V. Zelinos bažny
čios po 11 vai. Mišių.

Kun. J. Šeškevičius 
pirmininkas

Rugpjūčio 29 d. baigiasi termi
nas siūlyti kandidatus j sekančia 
šv. Juozapo L.K. B-nės valdybę. 
Sąrašą (chapa) jteikti Bendruome
nės valdybai.

Sąraše turi būti: kandidato var- 
das-pavardė, kokiom pareigom siū
lomas ir jo raštiškas sutikimas.

Pirmininkas

IŠLEIDO SAVO VADOVĄ

Rugpjūčio 9 Vila Zelinoje, Lips- 
kių šeimos erdvioje salėje susirinko 
apie 30 ,,Rūtelės sambūrio vai-
kų su 20 iš tėvų kun. Hermano 
Šulco išleistuvėms, prie kurių bu
vo ir sudėtinės vaišės.

Susėdę ratu kaip stovyklose 
per paskutiniuosius penkeris me
tus, vaikai ir jaunuoliai iš eilės sa
vais žodžiais padėkojo už gražias 
stovyklas, rekolekcijas, ypatingai 
pabrėždami draugystę, gerą jtaką 
ir pavyzdį, naujai išmoktus dalykus 
ir pažiūras. Kalbėjo apie 12 vaikų. 
Be kelių tėvų žodį tarė kun. St. 
Šileika, įteikdamas dovanėlę — šv. 
Jono Bosko, jaunimo globėjo, pa
veikslą. Rūtelės tėvų vardu Aldo
na Lipskienė padėkojo už darbą 
ir rūpestį vaikais, palinkėdama lai
mingos kelionės Europon. Vytau
tas Bacevičius, pabrėždamas kad 
savo darbu ir įtaka kun. Šulcas 

paveikė net žmonių ir šeimų gyve
nimą, padėkos ženklu padovano
jo vaikų ir tėvų dovana — brazi
liško akmens plunksnakočiams pa 
dėklą su sidabriniu jrašu - ,,Kun. 
Hermanui - ,,Rūtelė".

Iš savo pusės kun. Šulcas pasakė 
kad rugpjūčio 11 skrenda j Euro
pa, kur praleis atostogas su savo 
motina Vokietijoje, o paskui va
žiuos Romon studijuoti. Paskuti
nieji mėnesiai nebuvę lengvi, bet 
užtai jų pergyvenimais dalinasi su 
savo draugais, susirinkusiais tėvais 
ir vaikais. Visi linkėdami kelionės
sakė ,,lki pasimatymo", o ne „Su
diev"'

Kun. H. Šulcas, perėmęs Žilvi
čio sambūri 1971 metais, padali
no jj j tris dalis — Eglutę, Rūtelę, 
ir Vienybę, pagal amžių. Iš šių‘tri
jų šiuo metu stipriausia „Rūtelė", 
pasirodanti daug kur su tautiniais 
šokiais ir dainomis, pirpildydama 
žiemos ir vasaros stovyklas bei 
išvykas. Kun. Šulco prieš trejetą 
metų įsteigtas skautų ir skaučių vie
netas šiuo metu turi beveik 40 
narių. - .

VEIKLOS KALENDORIUS

Rugpjūčio 21-22, Feira da Amizade, São 
José dos Campos, SP, šoka Rūtele.

Rugpiūčio 21-22, Tarptautinė folkloro 
šventė Japonų draugijos salėje, Liberdade, 
pasirodo Nemunas.

Rugpūčio 29, 15 vai. Mišios Vila Zelinoje 
Po Mišių Liet. Kat. šv. Juozapo Bendruome
nės nepaprastas susirinkimas statutams keis-

Rugsėjo 12 - Lietuvių imigracijos Brazi
lijon Penkiasdešimtmečio šventė Rio de Ja- 
neire. ,

Rugsėjo 19 - Tautos švente sv. Kazimie
ro parapijos patalpose Mookoje — 19 vai.

Rugsėjo 26, 16 vai. Naujos Liet. Kat. šv. 
Juozapo Bendruomenės valdybos rinkimai.

Spalio 2, Instituto Histórico Geográfico 
sesija apie Lietuvių imigraciją, São Paulo.

Spalio 9, Penkiasdešimtmečio komiteto 
ruošiama Pavasario šventė.

Spalio 31 - BLB-nės Tarybos1-Valdybos 
rinkimai.

Í

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PAGRINDINIS IMIGRACIJOS PENKIASDEŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS

Šio numerio

GARBĖS L E I
VERONKA IR JONAS BRATKADSKAS

Jiems didelė padėka ir geriausi linkėjimai

Administracija

Rio de Janeiro, 1976 m, rugsėjo—setembro 12 dieną
Numatyta p r o g r a m a:

Išvykstama iš São Paulo rugsėjo 10, penktadienį, 23 vai.
ŠEŠTADIENĮ: pusryčiai viešbuty - išvyka j Niteroi per 14 km til 
tą - pagerbimas seniausios lietuvių šeimos Brazilijoj - pasivažinėji 
mas po Niteroi - grįžimas į Rio — Corcovado - pietūs.

Po pietų: ekskursija po įdomiausias Rio vietas - Pão de Açúcar 

SEKMADIENĮ: -

9 vai.: Apeigos prie H Pas. Karo paminklo
10 vai.: Pamaldos Candelaria bažnyčioj - Ekskursija kariniu laivu 

-Vaišės kelionės metu - "atplaukimas į Braziliją"

Apie 16 vai.: autobusas į São Paulą

NB. Kas gali, dalyvaukite tautiniais rubais.

Prašoma užsiregistruoti:

- V. Zelinoj: LKB choro p-kas Jonas Bagdžius (tel. 273-1865)
Petras Šimonis (tel.634938)
Klebonijoj (tel. 63-5975)

— V. Betoj: Albertas Magila (tel. 274-1817)
- Mookoj: Jonas Šepetauskas (tel. 63-5336)

Šv. Kazimiero p-jos klebonijoj (tel. 273-0338)

ŠEŠTOJI METINĖ

PABALTIJO TAUTU PARODA

Praça Roosevelt, São Paulo
VIII 20-29
Šiokiadieniais 16 — 22 vai.
Savaitgaliais 14 — 22 vai. 
Atidarymas VIII 20, 19:30 vai. 
Lietuvių skyriuje -
LIETUVIU IMIGRACIJOS

PARODA

FÁBRICA DE GU.ARDA-CH'UVAS
-w«Tt^r*-i<i«tiM_noMrtfi»in~in7nrTiinniTTrr-iwtrmr—rnnrii.tnrIiirWiiiif/riiuí^iiiBii^r^r-^wyTri^iii^iTwfi )«mi i~iniWrnii iriii>»*»i*i Hjuiiiiuwinwriuiiijmf j linu

GUARDA CHUVAS Dfi TQ0O8 OS TIPOS. PASA HOMENS, SENHORAS E
' RiAncAS MlNUSOMBRíMHAS. tipo ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vito? jBanys <£tda.
tose? EáasW: B. 0. & 6081889/801

R Coelho Borrada», 104 Fone»: 274-0677 ~ (Res. 274-188Ó)
V. Prudent© Sõo Paulo
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