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os valstybėse

Popiežius į Lietuvą atvykoMį
rugsėjo 4 d. ir išvyko į Latvi-||ll
ją rugsėjo 8 d. Tai buvo 61-jiĮJP|
apaštalinė kelionė į užsienį. Šv.
I
Tėvas buvojo Vilniuje, Kaune, Of
Šiluvoje ir aplankė Kryžių kai
ną netoli Šiaulių.
Trečiadienio rytą, rugsėjo 8,
Šv. Tėvas pasiekė Latvijos sos-fe
tinę Rygą. - Vietos katedroje^
įvyko trumpos pamaldos, ku-O
rių metu atnaujintas vieno O
pirmųjų
Latvijos apaštalų S
vyskupo Šv. Meinardo kultas.
I .atvijos parlamente, prez. būs- |||
II nėję, aplankė prezidentą M
Guntį Ulmanį. Rygos liutero-M
nų katedroje įvyko ekumeni-M
uis susitikimas. Pavakaryje»
Rygos didžiajame parke auko-fe
io Mišias.
Ketvirtadienį, rugsėjo 9, po
Kryžių kalno Jonas Paulius H
piežius nuvyko į Agluoną.
Aikštėje prieš Dievo Motinos
palaimino visa krikščioniška pasauli
šventovę atnašavo Mišias. Po
Kvietė išlaikyti taiką ir
Jai pavedu Lietuvos ateitį.
Mišių šventovės vienuolyne
dvasios ramybę
Linkiu, kad šios kilnios tau
popiežius pietavo su Latvijos
Popiežių Jona-Paulių II rug tos vaikai, siekdami morali
vyskupais ir kunigais. Vakare sėjo 8, trečiadienį, ELTOS pra nės ir medžiaginės pažangos,
Rygos universitete susitiko nešimu, išlydėti į Vilniaus ora- Dievo žodyje surastų šviesą
su profesoriais, kultūrinin uostį atvyko prezidentas Algir ir paramą, deramai gerbtų
kais bei studentais.
das Brazauskas, kardinolas kiekvieno žmogaus orumą, iš
Paskutinę savo kelionės die Vincentas Sladkevičius, arkiv. laikytų taiką visuomenėje ir
ną. rugsėjo 10, Šv. Tėvas Jo- Audrys Bačkis, kiti vyskupai, dvasios ramybę.
nas-Paulius II aplankė trečią ministeris pirm. Adolfas Šle
ją Baltijos valstybę — Estiją.
Telegrama prezidentui
ževičius, o taip pat ir karių
Rytą gotikinėje Talino NiguLietuvos prezidento atsto
garbės sargyba.
liste Kirik liuteronu šventoAtsisveikindamas Šv. Tėvas vas spaudai išplatino tekstą
vėje vadovavo ekumeninėms
telegramos, kurią popiežius
pamaldoms. Vidudienį Prezi kalbėjo:
Jonas-Paulius II pasiuntė pre
dento rūmuose susitiko su Es
— Pasibaigus mano viešna zidentui pakeliui į Latviją iš
tijos prezidentu Lenart Meri. gei Lietuvoje ne tik dėkoju
lėktuvo “Alitalia” 4345:
Papietavęs su vos keliais vi visiems, bet jaučiu būtinybę
— Baigdamas savo ganytojiš
soje Estijoje esančiais kata tarti nuoširdų linkėjimą, kurį
likų kunigais, Šv. Tėvas Tali sudedu į Marijos, Bažnyčios ką kelionę į Lietuvą ir išvyk
no rotušėje atnašavo Mišias.
Motinos, gerbiamos Šiluvoje damas iš jos, aš reiškiu gilią
Iš Talino popiežius Jonas- ir Aušros Vartuose, rankas. padėką Jūsų Ekscelencijai bei
Paulius II išvyko į Romą rug
sėjo 10 d. vakare.
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?. Stipri krikščioniška d\ >
šia. persunkta Šių kraštų kol
charaktt
ringi ir tuo. kad čia su'sidtu
dvi krikščioniškos tradicijom
Popiežius suprantąs savo k<
iionę i Baltijos šalis kaip eku
meninį žygį į kraštus, į kuriuo
krikščionybe sklido iš Vakaru
ir Rytų. Jis su meile pakvic

jūsų žmonėms už šiltą priėmi
mą ir tuos nuoširdžius jaus
mus, išreikštus man vizito me
tu. Siunčiu savo geriausius
linkėjimus ir maldas, kad jū
sų šalyje klestėtų taika ir ge
rovė. Aš nuoširdžiai meldžiu
Aukščiausiąjį palaiminti Lie
tuvos žmones.
Spaudos atstovas pridūrė,
kad, susipažinęs su Jo Šven
tenybės telegrama, preziden
tas pasidžiaugė, jog Lietuvos
žmonių geros valios ir nuošir
dumo dėka popiežiui JonuiPauliui II Lietuvos žemėje
buvo gera.

Prezidentas gydosi toliau
Trečiadienio rytą, po iškil
mių popiežiaus Jono-Pauliaus
II palydų Vilniaus orauostyje. prez. A. Brazauskas, kaip
praneša ELTA, grįžo į Antakal
nio universitetinę ligoninę
toliau gydytis.
Pirmą kartą į ligoninę pre
zidentas buvo paguldytas sek
madienį, rugsėjo 5, ištikus tul
žies akmenų priepuoliui.
Šv. Tėvas, prieš išskrisda
mas iv. Kryžiaus
kaina, trečia*■'
dienio rylą paskambino prezi
dentui A. Brazauskui į ligo
ninę, palinkėjo kuo greičiau
pasveikti, pareikšdamas ir pa
sitenkinima Lietuvos žmonių
siekimu dvasiškai tobulėti.
I-

■
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FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga-chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças
Mmi-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banvs Lxda.
Rua Coelho Barrados
\ Prudente
Fone: 2 ”4-06 7 7 R.c>. 274-1886

C.

Lietuvos Prezidentas sutinka Jo Šventenvbę prie Seimo rūmų.

Susidūrė dvi tradicijos
“L’osservatore
Romano”
rugpjūčio 25 d. laidoje rašo
apie Šv. Tėvo kreipimąsi į
maldininkus popiežiaus vasarvietėje — Castei Gandolto.
Popiežius kalbėjo, kad rug
sėjo menesio pradžioje išsi
pildys jo ilgas troškimas ap
lankyti Lietuvą. Latviją ir
Estiją. Galėsiąs paguosti žmo
nes. kurie taip daug kentėjo
kovoje už savo laisvę. Jis
žengsiąs senųjų evangelistų
pėdomis, kai šie sėjo Evan
gelijos grūda šiuose kraštuo-

Mas brolius ir seseris ortodoksus ir protestantus bend
ra* ma^^aiApaštaline kelione
I popiežiaus vasarvietę C as
tel Gandelio susirinkusiems
maldinmkams, kaip skelbė
Vatikano radijas, Šv. Tėvas
kalbėjo:
— Melsdamasis su jumis jau
šiandien trokštu dvasia ke
liauti į Marijos šventoves,
kuriose, amžių bėgyje augo ir
tvirtėjo Baltijos tautų tikė
jimas.
Pirmiausia
mintys
krypsta į Lietuvą, į Vilniaus
Aušros Vartų šventovę, taip
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pat į Šiluvą, Žemaičių Kalva “Jelcino dovana popiežiui: to T. Matsulevits, kuris pc
riją, Krekenavą, Pivašiūnus. rusų kariuomenė palieka Lie piežiui įteikė savo vyriaus^
Dvasia keliauju į Latviją, į tuvą”. Milano dienraštis “Cor- bės skiriamuosius raštus.
Šv., Tėvas priminė savo kc
Skaistkalnės ir Sarkani šven riere della Sera”: “Lietuva:
lionę į Estiją ir ankstesn
toves, ir ypač į Agluoną, kur popiežius atvyksta, rusų ka Vatikano
santykių raidą s
j Dangų Paimtoji Švenčiausio riuomenė bėga”.
šiuo kraštu. Diplomatink
ji Mergelė garbinama kaip
Džiaugsmingai sveikino
santykiai buvo užmegzti 193
Marijos žemės Karalienė” —
“The Toronto Sun” rugsėjo m. Santykiai nutrūko 1940 m
šiuo vardu nuo viduramžių
Estiją okupavus sovietams
buvo vadinta Latvija ir Esti 9 d. laidoje rašė, kad Latvijos Estijai tapus vėl nepriklau
vadovai stipriai prašė popie
jos dalis.
somai, 1991 m. lapkričio mėr
Švenčiausioji Mergelė, ypa žiaus pagalbos, jog Rusija iš buvo paskirtas apaštalini
tingai garbinama Vilniaus vestų savo kariuomenę iš kraš nuncijus arkiv. Justo M. Gar
nestatydama įvairių kliuAušros Vartų šventovėje, te- to,
Vcių.
•
čia.
išmeldžia lietuvių, latvių ir
Naujasis ambasadorius 1
Rygos
gatvėse,
smarkiai
ly

estų tautoms naująją tikėjimo
Matsulevits yra jaunas, da
ir visuomenės pažangos aušrą. jant, tūkstančiai latvių pro tik 35 metų amžiaus, Tarti
Tepadeda tuose kraštuose testantų ir katalikų džiaugs universitete studijavęs žui
gyvenantiems
krikščionims mingai sveikino popiežių Jo- nalistiką ir jame taipogi bu
brandinti dialogu grįstą tar ną-Paulių II. Popiežius tai vęs dėstytoju.’ 1991 m. lapkri
pusavio pagarbą ir visišką vie pogi dalyvavo ekumeninėse čio mėnesį buvo paskirtas am
nybę. Marija tebūna taikos pamaldose liuteronų švento basadoriumi Vokietijoje.
aušra toms tautoms ir visiems vėje Rygoje.
Estija šiuo metu turi 1,6 mi]
Pasak
laikraščio,
popiežius
pasaulio kraštams.
gyventojų, iš kurių vos penk
Baltijos
kraštuose
kalbėjo
Italų spauda apie Lietuvą
apie susitaikymą bei sugyve tūkstančiai (0.3%) katalikai
Popiežiaus kelionei daug nimą, kartu primindamas žmo Jų sielovada rūpinasi trys ku
dėmesio skyrė Italijos spauda. nių kentėjimus sovietų oku nigai — vienas pasaulietis, di
vienuoliai ir 6 vienuolės. Es
Katalikų dienraštis “Avveni- pacijoje.
re” išspausdino ilgą straips Rusija išvedusi savo kariuo tijoje Katalikų Bendrija ne
nį “Popiežius nugalėjo raudo menę iš Lietuvos dar prieš po organizuota. Prieš vieneriu
nąją armiją. Jelcinas šaukia piežiaus atvykimą, o Latvijoje metus įsteigta apaštalinė ad
namo paskutinius rusų dali dar esą 16,000 rusų kariuome ministratūra, kurios ganytoji
yra nuncijus — Vilniuje gyve
nius.” Straipsnio autorius nės.
primena, kad 1984 m. Lietuvos
Prezidentas Guntis Ulmanis nantis arkiv. Justo M. Garcia.
vyskupai buvo pakvietę Šv. privačiame pokalbyje su po
Tikintieji Latvijoje
Tėvą vadovauti šv. Kazimie piežiumi kėlęs Rusijos kariuo
ro mirties jubiliejaus iškil menės buvimo Latvijoje klau “The Catholic Register” rug
mėms. Popiežius tada žinojo, simą. Popiežius sakęs, kad jis sėjo 11 d. laidoje rašo apie Lat
kad sovietai neįsileis, bet supranta, jog svetima kariuo vijos tikinčiuosius (ryšium si
pakvietimą priėmė ir nešiojo menė turi pasitraukti iš Lat Šv. Tėvo apsilankymu Baltijo:
kraštuose).
savo širdyje iki atėjo laikas, vijos teritorijos.
Prieš sovietinę okupacij;
kai galėjo savo norus vykdyti.
1986 m. skrisdamas į Bangla- Estijos ambasadorius Vatikane Latvijoje buvę 70% protestan
deša, lėktuve klaususiems žur Popiežius Jonas-Paulius IL tų ir apie 25% katalikų. Šiut
nalistams apie galimybę ke rugpjūčio 28 d. Castel Gandel metu spėjama, kad protestan
liaut į Sov. Sąjungą, popie io vasarvietėje, kaip skelbė tų ir katalikų yra apytikria
žius atsakė: “Mano pareiga Vatikano radijas, priėmė Esti tas pats skaičius. Latviai jai
nesijaučia, kad protestantiz
prie
Šv.
Sospirmiausia aplankyti Lietu jos ambasadorių
~ i-- iriiof—
JOO V n W lif
--------- IÚMIMW
vą.”
. g į 'į ' ■ .• i
Romos dienraštis “II Tem
po” rašė: “Paskutinis buvu a
sios sovietų armijos kareivis |
šiandien paliks Lietuvą”. Ki- |
UŽSAKYKITE ‘MUSU LIETUVĄ'
tas dienraštis “11 Messaggero”-g
straipsnį pradeda antrašte: ?
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
--------------------------- —ilit

raw i T TWI

I Geriausia šventinė i
dovana:
;
į
••

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos
spaudos, atitrūksta nuo savo tautos
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mas yra "Latvijos valstybinė
religija.
Be protestantų ir katalikų
dar yra provoslavai, sentikiai,
baptistai. Santykiai tarp at
skirų tikėjimų žmonių esą ge
ri. Yra leidžiamas krikščio
niškos minties laikraštis “Solis”, kuriame bendradarbiauja
visų Bažnyčių krikščionys. Ro
domos religinės programos te
levizijoje.
Rygoje veikia katalikų kuni
gų seminarija. Krašte yra 180
katalikų parapijų, kurias ap
tarnauja 100 kunigų, kurių
dauguma senyvo amžiaus. Du
nauji kunigai bus įšventinti
šiais metais ir penki kitais
metais. Po tó naujų kunigų
skaičius turėtų didėti.
Seminarijos rektorius kūn.
A. Jerumanis mano, kad dar
likę pora metų įtvirtinti žmo
nėse krikščioniškas vertybes,
kol kraštą pasieks Vakarų mo
ralinių blogybių įtaka.
Katalikai Estijoje

Tame pačiame “The Catholic
Register” numeryje rašoma ir
apie estus. Jaunąs estas R.
Ounapuu, studijavęs liutero
nų seminarijoje Rygoje, atli
kęs karo tarnybą, vėliau tapo
kataliku, net ir kunigu. Tai
pirmas estų kunigas katalikas.
Anksčiau Estijoje katalikai
buvę tik ten gyvenantys lietu
viai ir lenkai ateiviai. Da
bar jau esąs ir kitas estas ku
nigas V. Nutvoai, trečias ren
giasi Rygos katalikų seminari
joje.
Prieš trejus metus buvo tik
dvi parapijos, dabar jau še
šios. Pasak laikraščio, iš 3000
katalikų 500 esą estai. Po sep-

M USl| L I E .T U V A
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tynių šimtmečių. Kai atvyko
pirmieji misionieriai į Esti
ją, šiame krašte pradeda atsi
gauti Katalikų Bendrija — pa
žymi laikraštis.

Ilgų pasekmių vizitas
Ryšium su Šv. Tėvo JonoPauliaus lankymus! Lietuvo
je “Lietuvos rytas” 1993. IX.
8 d. rašo:
— Šiandien Lietuvoje bai
giasi istorinis Romos' Popie
žiaus Jono Pauliaus II vizi
tas Lietuvoje: Per penkias vi
zito dienas Šventasis Tėvas
laikė šventas Mišias Vilniu
je, Kaune, Kryžių kalne, ir Ši
luvoje, kuriose dalyvavo keli
šimtai tūkstančių maldinin
kų. Šventasis Tėvas taip pat
pasakė keletą ryškių ir įsimin
tinų kalbų, skirtų valstybės ir
Bažnyčios santykiams, taip pat
Lietuvos sugrįžimui f pasau
lio visuomenę, demokratijos
įtvirtinimui. Be jokios abe-
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jones. jos dar ilgai bus stu
dijuojamos ir apmąstomos ne
tik katalikų bendruomenėje,
bet ir visos pasaulietinės vi
suomenės.
Didžioji pasaulio spauda
komentuodama Jono Pauliaus
II vizitą, taip pat pastebėjo
jog Lietuvoje ne tik katalikai
supranta, kad jie Popiežiui
skolingi už atgautą nepriklau
somybę.
“Du kartus Maskvos visaga
liai neleido Popiežiui atva
žinoti į Lietuvą, o dabar, kaip
tyčia; jo žiedą bučiuoja eks
komunistinis šalies Preziden
tas“, — rašo Vokietijos dien
rastis * “Sueddeutsche
Zeitung“, tub pačiu pažymėda
mas. kad yra daugiau negu at
sitiktinumas, jog keletą die
nų iki Popiežiaus atvykimo iš
Lietuvos išsikraustė pasku
tinės rusų armijos grupuotės.
Jonas Paulius II bent du kar
tus , p a va d i n o k i ta t a u č i u s n e
lietuviškos kilmės lietuviais.
A n tai s e k m a d i e n į su s i t i k i me
su lenkų bendruomene Šven
tosios Dvasios bažnyčioje Po
piežius pasakė, kad tai baž
nyčia, kuria, “lanko, lenkų kil
mes lietuviai bei Lietuvoje
besi lankantys lenkai.” Reikš
mingą, ne tik tai. kad čia kal
bama apie “lenkų kilmės lie
tuvius,” o ne apie Lietuvos
lenkus,, bet ir tai, kad nuro
domos tik dvi kategorijos
žmonių — minėti lenkų kilmės
lietuviai,, ir Lietuvoje besi
lankantys lenkai. Maldininkai
priklauso vienai ar kitai ka
tegorijai — trečios nėra.

J. Andr.
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Blogiausia yra su ^r^ždiŠ:Pffdnamų'
. 3r
. /
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garažų nėra.Žmonėms į garažą reikia eiti CONVOCAÇÃO DA JUVENTUDE
penkiolika minučių ar pusvalandi. Kiti tu'
LITU AN A
Kaunas, 1993.VIÍÍ.31
ri važiuoti autobusu, kad pasiektų savo
_ A Aliança da juventude lituana no
garažą.
Kaune
didžioji
miesto
susisieki

Trys mėnesiai Lietuvoje. Kai atvažia
Brasil está organizando as eleições para
mo
dalis
yra
troleibusais.
Troleibusai
va

vome i Lietuvą, pavasaris buvo pačiame
os seus representantes no 8o PLJK žiuoja
gana
ramiai,
nekrato
keleivių,
kaip
žydėjime: giedojo lakštingalos, kukavo
Congresso Mundial da Juventude Litus
S. Paulio autobusai. Kai vairuotojai paste na. Este representante participa nas
gegutės... Dabar jau dvelkia ruduo. Pra
bi, kad kas nors skuba į sustojusį trolei decisões de questões das atividades da
ėjo vasara, kurios gali sakyti, kaip ir nebu
busą, visuomet palaukia. I,lipus kokiam
Aliança da Juventude lituana no Bra
vo. Buvo labai salta ir dažnai bei gausiai
nors seneliui ar senelei, kas nors jiems už sil. Cada membro dessa juventude litua
Ujo. Saulėtas dienas galėtum ant abiejų
leidžia savo vietą. Man vietos niekas neuž ba pode ser seu representante, tanto
rankų pirštų suskaityti.
leidžia, nors aš mielai važiuočiau sėdėda entre 18 e 35 anos e ser participante
Laimė, kad dabar žmonės javus pjau mas. Džiaugiuosi kad neužleidžia, nes tai
ativo na atividade da juventude lituana
na kombainais/ mašinos, kurios kartu
reiškia, kad neatrodau tons senas.
e viver em país onde exista filial da
pjauna ir iškulis/ ir grūdus veža džiovinti
Vasarą dalyvavau keliose stovyklose.
Aliança Mundial da Juventude Litua
į fabrikus. Laukuose jų jokiu būdu nebū
Mareijus taip pat stovyklavo. Dirbau sto na (Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą)
tų būvą galima išdžiovinti.
vyklų vadovų kursuose. Dabar talkinu PeCom eleições democráticas a Alian
ūkininkai skundžiasi, kad valdžia ne-, . trošiunų parapijoj;- Kauno:priem ies tyje.
ça da Juventude lituana elege seus repre
duod^kreditd javams supirkti; o ukinín- ' Darbo, pakol kaš nedaug. į. s
sentantes para o 8o PLJK, essas eleiçõe
kams reikia pinigų.
Rytoj prasideda mokslo metai. Darbo ocorrerão no dia 16 de outubro de 199.
Metai buvo derlingi: sodai pilni obuo daugės. Mareijus:irgi rytoj pradeda lankytinas 13 às 16 hs. na Ramovė (atrás da
lių, kriaušių, slyvų ir kitų vaisių. Žydi
Igreja de São José na Av. Zelina, Inscri
mokyklą.
daug gėlių ir jų gausiai žmonės atneša i
Jau keliolika savaičių, kai visa Lietuva ções até o dia 14 de outubro, maiorea ii
bažnyčią. Gaila, kai pagalvoji, kad atei
rengiasi sutikti Popiežių. Rengiasi tikrai formações com irena Martinaitis no te
nančios šalnos jas visas pakirs.
visa Lietuva: Baž. tyčia, tikintieji, valdžia, lefone (011) 447-8565, por carta à rua
Žmonės butuose (daugiabučiuose na- policija, daktarai, gaisrininkai, spauda, te Sud Menucci, 913, Sto. André, CEP.
muose-apartamentuose) gyvena ankštai. levizija, radija... Tikrai visi, bet apie vizi 09230-531 São Paulo, S.P. (Serão acei
tas cartas com o carimbo do dia 14 de
Ypač mažos!jų virtuvės ir yonios...Žmotą, jau kitą kartą.
outubro). Contamos com a força dessa
nės jau turi skalbimo mašinas, kurias
Sveikinu visus parapie-cius ir bičiulius. juventude.
dažnai laiko jų salfonuose arba miegama
Jūsų klebonas
jame po lova. Daug mašinų yra labai
Kun. Juozas Šeškevičius
mažytės, todėl telpa i palovį. Tie daugia
DĖMESIO / ATENÇÃO: TRIBUNA
aukščiai namai yra to H vienas nuo kito.
DE LEITORES
Tarp jų daug erdvės ir šie plotai apaugą
Ultimamente tenho lido algumas no
SULAUKĖ 90 METŲ
dideliais medžiais, taip, kad atrodo, jog
ticias em jornais, tanto da imprensa
gyvenama kurorte. Iki penkių aukštų na
Praeita savaite kun. Petras Ruksys bu brasileira quanto lituana (normalmente
mai neturi keltuvų. Miestuose daug par vo Tautų Parke ir aplankė ponia MARI de forma indireta pelo "Musų Lietuva")
kų. Naujuose miesto rajonuose gatvės la JĄ BAJORŪNIENĖ. Is jos sužinojo,kad e fico pensando, como será que estas
bai plačios ir tiesios. Automobiliai va
gegužės mėnesį ji atšventė savo 90-tą
noticias são interpretadas por nossos
žiuoja labai greitai (lekia kaip pašėlą) ir gimtadieni. Marija Bajorunienė labai aty- "patrícios" e amigos da Lituânia. Os cor
baisu pereiti per gatvą. Šaligatviai taip
džiai seka ne tik musų spaudą, bet taip
tatos que possuo e com os quais troca
pat platus, apsodinti medžiais, kurių čia pat skaito Kanadoje leidžiamus TĖVIŠ mos idéias normalmente dão diversas
niekas nelaužo.
KĖS ŽIBURIUS.
interpretações à fatos como a vitória de
KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS
RAŠO IŠ LIETUVOS
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Pagrindinių maisto produktų yra pa
Širdingai sveikiname ponią Mariją su
kankami, bet žmonės, kurie nedaug už laukusią tokio gražaus amžiaus ir dar
dirba, ypač pensininkams, gyventi neleng įstengiančią skaityti ir paremti musų
va. Kainos, pagal algas, yra gana aukštos. spaudą.
Labai daug žmonių metasi į prekybą.
Pavyzdžiui, kuriam turguj yra kokia 20
staliukų, kur pardavinėję bananus. Kiek
vienas nusiperka kelis kilus bananų ir
juos paeduodamas bando uždirbti kokį
litą. Kiti atveža labai nedidelius kiekius
savo sklype užaugintų daržovių. Daug
yra naujų krautuvių, ypač mažų namelių
(kioskų), bet prekių atsargos labai mažos.

DICIONÁRIO
PORTUGUÉS-LITUANO
LITUANO-PORTUGUÉS
Kreiptis i šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

Brazauskas nas eleições, dificuldades qut
a Igreja lituana tem tido paaa se adaptar
aos novos tempos, etc. Quantos de nós
(e quando digo isso, me refiro aos "pa
trícios" e amigos da Lituânia), entretan
to, tem real consciência destas ouestões?
Em algumas linhas não podemos dis
cuti-las, mas podemos apresentar alguns
comentários, que dificilmente vão re
presentar a opinião de todos, mas que
podem servir como um ponto de parti
da para a reflexão dos leitores.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Jonas JODELIS
Cr.300,00
Pio Osvaldo BUTRIMAVlClUS
Cr.300,00
Ona JASIŪNIENĖ
?Cr.300,00
Stasys BUTRIM.AVlClUSCr.300,00
Juozas KRUMZLYS
Cr.500,00
Aloisio GARKAUSKAS Cr.500,00
Esportes, artrs, política, cultura,
Ana SIDERAVIČIUS
Cr.500,00
tudo pode ser discutido e tenho certeza
Roberto KARSOKAS
Cr.300,00
que sua opinião será publicada. De mi
Ona POLÍKAITIENÉ
Cr.300,00
nha parte, tecerei mais comentários na
Petras SÜKYS
Cr.500,00
próxima edição.
Juozas Armando TATARUNAS
Simonas Daukantaitis
Cr.500,00
Eva TAUJANSKAS
Cr.1.000,00
Jonas CHOROČltjUS £r500,00>
Petras, B AREI,ŠIS
Cr.500,00 > MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
Tânia GROSSI
.Cr.500,00
ŽELI N OS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
Vincas Šukys
Cr 1.000,00

. ,w. . •
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MUSŲ ŽINIOS

Universiteto studentu susidomėjimas
kitu kraštu kalba, kultūra ir menu bevalgiais buvo didelis.

Brazilijos Lietuviu Jaunimo Sąjunga
širdingai dėkoja visiems, kurie prisidėjo
prie šitos parodos.

Per parodą gautas pelnas yra skiria
mas Jaunimo Sąjungos darbams Lituani
kos stovyklos namu remontui.
LIETUVIAI TAUTU PARKE
S. Paulo lietuviu kolonija dar tikriau
siai prisimena, kad Sto. Andrė valsčiųjemieste yra, taip vadinamas tautu parkas
- PARQUE DAS NAÇÕES. Cia pries’
karą veikė lietuviška mokykla ir gyveno
bei tebegyvena daug lietuviu-

Jau keli metai, kai Bomfim parapija
organizuoja .Tautu šventę - a Festa das
Nações. Lietuviai ir šiemet ryžosi šioje
šventėje dalyvauti. Lietuviu paviljono
parengimu rūpinp šeima/ Juozas, Francisca ir Maria Cristina/ ir Antanas bei
Regina Navickai. Visos šventės generali nis vedėjas ir organizatorius yra JUO
ZAS STUGYS.'

’

•
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UŽUOJAUTA

LIETUVIAI IMIGRANTU PARODOJ
S, JUDAS TADEU UNIVERSITETE

Siu metu rugpiūcio 5-15 dienomis, S.
Judas Tadeu universitete ^patalpose,
įvyko dar viena metinė Imigrantu paro
da. Taip pat ir šiemet joje dalyvavo lie
tuviai su savo eksponatais. Lietuviu
paviljonu rūpinosi Jaunimo Sąjunga su jos
pirmininke Irena Martinaityte ir Silvi
jos Bendoraitytės Machado bei ponios
Aidos Greičiūtės Chorociejienės pagal
ba. Krupniką ir saldumynus parūpino p<>
nia Ona Dirsytė Coralon.

.

MUSŲ LIETUVA_____

Sutapus musu skrydžio i Caracas ir velionio

A. A. KAZIMIERO AMBROZEVlClAUS mirties
diena bei valanda ir negalėdami pilnai dalyvauti
laidotuvių apeigose, labai apgailestaujame, ■

j

reiškiame nuoširdžiąusią užuojauta žmonai Albi

nai, sūnams Nelsonui bei Wiliamui, ju žmonoms,

anūkams, giminėms bei artimiesiems ir kartu liū
dime.

Velionio lietuviškumas, meilė Lietuvai ir Sąjun
gai liks musu širdyse.

Algimantas Saldys su žmona

SĄJUNGOS
PASTOGĖJE
• Sajungiečiai nenustoja veikti: atnau
jino automobiliu įvažiavimo vartus, gra
žiai sutvarkė kiemą ir iškirto kieme au
gančius ir jau pradėjusius pūti medžius.
Baro geležinės durys ir langai buvo nau
jai nudažyti. Salė buvo gražiai išdažyta
ir grindys perdažytos su "cascolaque".
Dabar valdyba galvoja tvarkyti stogą ir
kitus mažesnius darbus. Visi šie darbai
yra Sąjungos turto globėjo Jono Sepetausko priežiūroje.
• Lietuviu Sąjungos Brazilijoj pirminin
kas Algimantas Aldys su žmona Albina
jau grįžo iš Venezuelos. Ten jie pralei
do trumpas atostogas pas dukrą Sandrą
ir žentą Arą. Aplankė taip pat ten gy
venančius lietuvius. Laikinai užėmęs
pirmininko pareigas Nelsonas Ambrozevičius (Sąjungos vice-pirm.) perdavė Al
gimantui Saldžiui savo postą.

16
19
22
23
25
26
31

-

Pedro Antonio Stasiukinas
Gisele Maria šiaulys
Elizabete Vazgauskas
3r nius Sukevičiuo
Algirdas Baužys
Ona Žibienė
Edward J. ŽvmgJa
Sąjungos - Aliancd
Valdyba

MOŠŲ MIRUSIEJI
MŪSLį LIETUVOS skaitytoja iš Pe
dreira, Aldona Medziukevičiūtė Gerenc
sez atsiuntė laišką su liūdna žinia, kad
rygsėjo 13 dieną mirė GLAUCIA SĖJU
NAS MINTO turėdama tik 26 metus.
Velionės giminės, Kutkai ir Sejūnai, yra
iš Vila Belos.
A. a. Glauda Sejūnas Minto buvo pa
šarvota V. Aipinos kapiniu šermeninėj
ir paskui nuvežta į V. Alpinos Kremato
riumą. Laidojimo apeigas atliko kunigas,
Kuris davė Glaucijai ir jos vyrui šliūbą.

• Serga ir ant greitųjų nuvežtas į Sao
Glaucia-Sejūnas Minto buvo gimusi
Cristovâo ligoninę sąjungietis NORBER 1967 m. liepos 13 dieną. Išėjo mokslus
Džiaugiamės Tautu parko lietuviu
iniciatyva ir pasisekimu. Tikimės ir atei TAS STASIULIONIS. Kelias dienas pa kaip advokatė ir ištekėjo už advokato
gulėjęs ligoninėj, gydytoju priežiūroj,
Luciano Minto, su kuriuom kartu dirbo.
tyje girdėti tokiu gražiu naujienųligonis pagerėjo ir grįžo namo, kur žmo Neilgai galėjo gyventi ir dirbti su vyru,
GRIŽO IŠ VOKIETIJOS
nos Monikos prižiūrimas sveiksta toliau. nes vėžys pakirto jos trumpą gyvenimą.
Brazilijos Lietuviu Bendruomenė pra Monika taip pat skundžiasi, kad jos
Giliam liūdesy liko vyras dr. Luciano,
neša, kad po vieneriu mokslo metu Lie sveikata pakrikusi ir neturi Kas jai padė
motina Valqqiria, brolis Glauco, senelis
tu- Sąjungiečiai linki abiem geros sveika
tuviu Vasario 16-sios gimnazijoje, Vo
João Oliveira, dėdės Antanas ir Zureida
kietijoje, sugrįžo namo mokiniai Luis
tos.
Sejūnai, tetos Antonia ir Ruberis Čeka
Klaudijus Indriūnas ir Rosana RamašausSPALIO MĖNESIO GIMTADIENIAI ’ nauskai, Marytė ir Šalinas M. Amed-Ali,
kaitė Taschetto. Šie mokiniai pasinaudo
Sveikiname savo narius, kurie švenčia Olga Medziukevičiūtė , Soraia Rocha,
jo proga taip pat aplankyti Lietuvą ir su
Aldona Medziukevičiūtė ir Karolz Gerenc
sipažinti su savo tėvu-seneliu kraštu, žmo gimtadieni šį mėnesi ir Imkime daug sėk
sez, 19 pusseserių su šeimom ir kiti gi
mės.
nėmis ir kultūra.
minės, kurie susirinko paskutiniam atsis
02
Sergio
Prakali
Praeitais metais iš Brazilijos Vasario
veikinimui šioj žemėj. Ji, tokia jaunutė
08
Helena
Vaitkevičius
de
Uzeda
16-sios gimnazijoj mokėsi 6 mokiniai:
iškeliavo į amžinybę, tačiau: m u su visu
09
Adelia
V.
Godlinskas
Rosana Ramašauskaitė Taschetto,• Adriameilė ir geri prisiminimai visada bus su
10
Maria
Tereza
ButvinsKis
ba ir Karolius Ramašauskaitės, Robertas
Tavimi.
10-Adilso
’
Puodžiūnas
Karsokas, Luis Klaudijus Indriūnas ir
Gerasis Dievulis tesuteikia tau amžiną
12 - Wanda Greičius.Sinopoli
Silvijus Dulinskis.
ramybę.
12 - Ana Mikšas
. Ti.kimes, kad šie jaunuoliai grįžę na
14 - Estanislau Victor Žutautas
Tėvai, Kurie nemoko savo vaiku, lietuviu
mo, .galės gyvai įsijungti į lietuvišką veik 15 .onas VaL vidus
Kalbos, bėga nuomavo tautos.
lą ir pagyvinti musu kolonijos tautini
15 ■ José Ricard Indriūnas
bei kultūrinį gyvenimą.
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MŪSŲ ŽINIOS
Halina Mošinskienė

ŠVENTĖ RIŠANTI MUS SU TĖVYNE
Lietuviškose parapijose, kiek menu,
visada švenčiam Šilinė t.y. tradicinė
Panelės Švenčiausios gimimo diena ir
jos apsireiškimo Šiluvoje 1608 metais.
Ji labai gerai atatiko Tautos Dienai, ku
ria pradeda švęsti 1930 Vytayto Didžiojo metų rugsėjo m. 8 d. prisimenant
500 ją sukakti Didžiojo Kunigaikščio
mirties.

/

M U S U LIETUVA
L—.

_ —

pažinti kraštą lt kuriame kalbama tik lie tė, Stasė Grikarevičiūtė, Marija Stanke
vičienė, Eugenia Vaikšnorienė ir Asta
tuviškai..." papročius ir istorinę praeiti.
Nąjmanbma pažinti tai ko visiškai ne V. Brasiauskienė.
pažįsti. Džiugu, kad atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, jaunoji karta abipusiai
domisi vieni su kitais. Malonu sulaukti
atvykstančių iš Lietuvos įvairių sryčių
specialistų. Jiems tai irgi naudinga pažinti
P. Amerikos kontinentus, o Brazilija juk
visada, buvo ) kažkokia ekzotiška mįslė".

Sunku pasakyti kuri gražiau pasiuvo,
išmezgė ar gardžiau iškepė, viskas galėjo
tarnauti konkursui. Tas mums įrodo,
kad žmonės tikrai nori pagelbėti, toms .
kurios negali pasidžiaugti regėjimo švie
sos spinduliais.

Dėkojame visiems ir visoms už darbus,
Lygiai ir čia gimusiems lietuviams LIE- aukas, pirkimą, apsilankymą, padrąsini
TUVA yra
"užburtų miškų ir laumių" mą ir artimo meilę
pasakų kraštas. Ogi ištiktųjų kito tokio
Dievas Jums Teatlygina
krašto nerasite niekur. Tai yra šal s, ku
Valdyba
rioje
jūs
randate
ir
jaučiate
gilią
senovę
Atrodo, kad išeivijoje iki šiol toji
atsiveriančią ne vien gyvenimo įpročiuose
šventė dar neužmiršta. Štai š.m. rugsėjo
ATVYKAU | BRAZILIJA
ar
spaudoje,
bet
ji
kaip
nimbas
lydi
žmo

12 d. sekmadienį, suvažiavo iš tolimes
Atvykau į Braziliją kun. Antano Sau
nių išraišką, judesius, eiseną, paduodant
niu miesto dalių į vienintelę Sv. Juozapo
laicio remiamas. Jei ne jis, matyt, tai
ranką...
šventovę V. Zelinoje, tikinčiųjų lietuvių
būtų neįmanoma. Turiu privatų ir vai
Yra kažkas savito žingsnyje kuris lie
likučiai. Diena nebuvo pąlanki. Šaltas
diską reikalą. Visą gyvenimą svajojau
čia žemę. Ir žemė yra gilioje pagarboje
vėjas, liūdnai pilkas dangus panašėjo į
susitikti savo dėdę kun. Kazimierą
neatskiriama dalis žmogaus, i kurią jis
rudenį Lietuvoje, bet susirinkusiųjų ne
Bėkštą, kuris gyvena Manaus. Nesu jo
atbaidė. Ypač buvo malonu sutikti mu grįžta amžinam poilsiui. Charakteringas
matęs - tik nuotraukose. Pažįsta tik
santūrumas susitikus,nėra smalsumo, nei
sų kolonijos veteranus peržengusius jau
per susirašinėjimą ir iš kun. Antano
90 "slenkstį". ir pasigerėti jiems reiškia perdėto džiaugsmo, bet jauti šilumą stipria Saulaicio pasakojimų. Laba; laukiu šio
ma pagarba - tai nuteikia lyg būtum tėv 5-me rankos paspaudime, akyse ypatingą
susitikimo.
kėje su savaisiais. Pamaldos pradėtos 11
gilų žvilgsnį, lyg veržiasi rasos lašeliu pa
Kitas reikalas yra parvežti j Lietuvą
vai. procesija aplink bažnyčią visiems
kibęs ant blakstienos ir dingsta nuoširdžiai
rašytojos Halinos Mošinskienės archy
giedant "Sveika Marija". Sv. Mišias atna atviroje šypsenoje. O toji lietuvio šypse
šavo kun. Petras Rukšys, skaitinius skai na: Tikrai niekur tokios nesutikau. Ir čia vą ir organizuoti jos a.a. vyro bibliote
kos pargabenimą.
tė ponia Ona Koralon ir Adilson Puo
jis labai pasigendu.
Lankantis gerb. H. Mošinskienei Lie
džiūnas. Giedojo K.B. Choras vad. Aud ' Kad sudominti išeivijoje jaunąją kartą
tuvoje, buvo sudarytas nedidelis komi
rio Tatarūno. Šiuo kartu giesmės ypatin kelionėmis į Lietuvą, tai būti Lietuvių
tetas, į kurį įėjo buvęs Kultūros ir švie
gai veržėsi j mūsų kuklios šventovės
Bendruomenės įdomus uždavinys ir pa
timo ministras D. Kuolys, A. Vienuoskliautus ir "glostė Šiluvos Marijos pė
gyvintų bendravimu su čia esamų lietu
lio-Žukausko muziejaus Anykščiuose
das stovinčios ant pilko akmens..." - tai
vių šeimų prieaugliu.
direktorius V. Balčiūnas (dabar ministro
dar išlikęs darbas A.a. Antano Navicko,
Jaunos šeimos susidomėtų lietuvių
D. Trinkūnu pavaduotojas) ir dar keli
taip rūpestingai savo laiku išdekoravusio
kalbos vartojimu namuose, gal būtų pra žmonės. Pasaulio Lietuvių Bendruome
šventovės interjerą (tik lubose išliko dt
vartu atsikviesti vieną mokytoja ir vieną
nė paskyrė archyvo ir bibliotekos parga
tie gražiausi paveikslai).
Chorvedį iš Lietuvos, atgaivintume lietu benimui S 5000.
Pamaldoms užsibaigus sugiedota Lie
višką mokyklą, tuo pačiu sustiprėtų drau
Kai ministro pavaduotojas V. Balčiu
tuvos Himnas ir po to ponia Vera Tatarūgiški ryšiai su tėvyne, kurios LAiSVĘ tik nas sužinojo, kad aš ruošiuosi vykti i
nienė paskaitė susirinkusiems tos šventės
ta i vvisi pajustume.
Braziliją pasiūlė tuo pačiu užsiimti ir
reikšmę praity ir svarbą LIETUVIU TAU
minėtų reikalų sutvarkymu.
TOS ATEIČIAI draugiškame tautiniame

susipratime ir tarpusavio bendravime.
Vienoje Jaunimo Namų salėje, čia pat
šventoriuje, šeimininkės vaišino karšta
arbata ir užkandžiais. Šaltame ore buvo
gera proga "apšilti" ir dar pasidalinti sa
vo gyvenimo naujienomis su seniai matytaais bendraminčiais.
Mūsų kolonijoje labai sumažėjo akty
viųjų skaičius. Pastaruoju metu gretos
kaip pjūtyje retėja. Bet tai yra epochos
reiškinys - vyresnioji karta "skuba" su
laiko skrydžiu į XX amžiaus pabaigą.
Mūsų vaikai ir anūkai peržengs XXI am
žiaus slenkstį ir tikėkime kad patirtimi
jie sugebės patobulinti socialinį — ekono
minį ir kultūrinį gyvenimą — tik klausi
mas ar jie domėsis savo kilme ir protėvių
tėvyne (mūsų atveju tai būtų Lietuva)-.
Ar dar liks viena kita šeima kalbanti lietu
viškai7 Nes kaip beb.utų kalba yra neda
loma dalis tautos savitumo ir be jos sunki

BAZARAS AKLŲJŲ, NAUDAI

Rugsėjo 11 dieną, V. Zelinoi buvo
suruoštas bazaras aklųjų prieglaudai pa
remti. Prieglaudos pavadinimas yra LI
GA PAULISTA DE ORIENTAÇÃO E
ASSISTÊNCIA AOS CEGOS ir randasi
V. Beloj, Rua das Tuberosas, 48.

Geros valios žmonės, prisidėjo darbu
aukomis, prekėmis, pirkime, apsilanky
mu, kurių dėka turėjome gerą pasiseki
mą.
Nuoširdžiai dėkojame siuvėjoms,
mezgėjoms ir kepėjoms; p. Paula Jakai
tienė, Vera Musteikytė, Ana Statkų n ienė, Birutė Medžiu kevičiūtė, Ana Zai
kauskaitė da Costa, Nair Gasparavičius,
Aldonia Lipstik, Nijolė V. Žalkauskienė, Olga Masiulytė, Stasė Kumelienė,
A d e I ė S i manavičienė, Adolfą Goštau ta i •Auka bei talka lietūviškai
spaudai - parama savajai tautai

Lietuvoje susitikau su Brazliijos lie
tuvių bendruomenės pirmininke Anna
Vera Tatarūniene, su kuria iš kart susi
draugavome.
Taigi, labai sėkmingai susi klostė įvai
rios aplinkybės ir aš jau esu San Paule
ir turiu didelę garbę susitikti su pui
kiais žmonėmis, kurie čia gyvena ir dededa dideles pastangas išsaugoti lietuvy
bę Brazilijoje.
Arūnas Bėkšta
■ v.
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MUSŲ ŽINIOS
SPAUDOS
ŠVENTĖ

GARBES

SEVERA PUTVINSKIENÉ
ir Seimą
vyro ir tėvo VACIO PUTVINSKIO antru mirties metiniu proga(IX.21d.) )

Po keliu metu pertraukos, vėl šven
čiame spaudos šventę. Šventė vyksta toj
pačioj vietoj - Šv. Juozapo parapijoj ir
Jaunimo Namuose, bet jau kitokiose są
lygose. Ačiū Dievui, spaustuvė jau sutvar
kyta ir MŪSŲ LIETUVA jau išeina regu
liariai.

Paskutiniu įvykiu šviesoje - Popie
žiaus Jono Pauliaus II lankymosi Lietu
voje, mes matome, kokią svarbą turi
musu spauda. Kai Lietuva kovojo už ne
priklausomybę, tai Brazilijos televizijoj
ir spaudoje turėdavome labai daug žinių.
Dabar, jau dalykams nusistovėjus, tu ži
nių gauname tik retkarčiais. Taigi, mes
pastebime, kaip mums reikalinga MU
SU pačiu spauda, kaip mes turime ją pa
laikyti, kad galėtu ir toliau mus rišti ir
oarodyti, kad mes dar gyvuojame.

LEIDĖJA

Širdingai dėkojame poniai Severai bei šeimai už paramą musu
spaudai ir su pagarba prisimename brangu ir veiklu Vila Anastazijo lietuviu kolonijos tautietį.
Cf/'Fz
Administracija

ATPLAUKĖ BURLAIVIS "LAISVĖ"

Mokiniu amžius nevienodas: nuo 12 iki
Leidžiant ML-vą j spausdinimo mašiną, 60 metu. Dar ne visi moka lietuviškai
gavome žinią, kad į Rio de Janeiro atplau vienodai - vieni daugiau, kiti mažiau
kė lietuviu burlaivis "LAISVĖ", kuris plau Taigi yra dvi skirtingos grupės. Pradžios
grupėje dėstomos pagrindinės gramati
kia aplink pasaulį ir apie kurį jau rašėme
kos formos (mokytojauja mano žmona
ML-voje. Kapitono IGNO MINIOTOS ir
Elisabeth r, o kitai grupei, tiems kurie
jūreivių pasitikti į Rio išvyko A. Silickas
šiek tiek daugiau suprantama, daroma
ir R. Vazgauskas.
daugiau vertimų.
Šeštadienį, spalio 2 d. iš Rio "Laisvė"
Pamokos vyksta Pi RM ADIENIAIS
plauks į Ubatubą, o pirmadienį, spalio 4
nuo 7:45 iki 9:00 vai. vakaru. Kviečia
d. atvyks į S. Paulo ir čia išbus iki ketvir
tadienio. Po to grįš į Ubatubą ruoštis to
me ir tuos, kūne jau šiek tiek kalba lie
Spaudos šventės programoje numato limesnei kelionei. Spalio 12 d. įplauks į
tuviškai ir norėtų pasitobulinti ir pažin
ma šalia MIŠIŲ už buvusius ir dabarti Buenos Aires.
ii lietuvių kultūrą ir dabartį, kad ateitų
nius spaudos darbuotojus, NAUJOS
į pamokas. Kas nori pradėti mokytis,
SPAUSTUVĖS ATIDARYMAS-PALAI-. TĘSIASI LIETUVIU KALBOS
turės palaukti kada atvyks nauji mokyto
MINIMAS, taip pat šventiški PIETUS.
PAMOKOS
jai, kurie lanke Vasario 16-sios gimnazi
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOJ
ją, kad galėtu pradėti šį darbą. Informa
Spaudos pietus ruošia Angelika Trucijų galima gauti pas Brazilijos Lietuvių
bienė su savo talkininkėm. Ji rekomen
Lietuviu kalbos pamokos yra ir to
duoja, kad pakvietimus nusipirktumėte liau dėstomos Brazilijoj. Jau treti metai,
Bendruomenę.
Marcos Lipas
bent savaitę prieš šventę. Negalima
kai aš perėmiau mokytojo pareigas nuo
ruošti pietų nežinant, kiek žmonių juo ponios Lucijos Butrimavičienės. Ponia
ML--VOS NAUJOS KAINOS
se dalyvaus.
Lucija daug metų dėstė lietuvių kalbą.
Atskiro numerio kaina Cr.r.30,00
Mes
Ją
turime
prisiminti
su
pagarba
ir
Pakvietimus į SPAUDOS PIETUS
Metinė prenumerata Cr.r. 500,00.
dėkingumu
bei
pripažinti
Jos
atliktą
di

bus galima įsigyti arba užsisakyti Šv.
Garbės leidėjas Cr.r.700,00
delį
darbą.
Juozapo parapijos klebonijoj tel.
Garbės-Rėmėjo prenumerata Cr.r.
63-5975, pas ponią Angeliką tel.:
Lietuvių kalbos pamokos tęsiasi ir to
1.000,00
215-3135, pas ponią Verą Tatarūnienę liau be sustojimo. Mokinių grupė nediSkelbimai ^kilties (coluna) centi-

metinė

SPAUDOS
ŠVENTE
Spalio (Outubro) 24 dieną
iž gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

SPAUS T U V E S

atidarymas

pašventinimas

13:00 valandą Jaunimo Namuose

VILA ZELINOJE - JAUNIMO NAMUOSE
PAKVIETIMAI PIETUMS: ŠV. JUOZAPO PARAPIJOJ - tel.:63-5975, ANGELIKA - tel.: 215-3135
'
VERA TATARÜNIENÉ - tel.: 63-7344, WILMA - tel.: 278-6500.

