
Į LIETUVĄ PIRMĄKART ATPLAUKĖ NATO KARO LAIVAI
Rugsėjo 17-ąją pirmą kartą į 

Lietuvos teritorinius vandenis [plau
kė aštuoni NATO karo laivai. Ang
lijos, Belgijos, Danijos, Olandijos ir 
Vokietijos laivai atvyko į Lietuvos 
uostą Klaipėdą su neoficialiu vizitu.

Laivų junginio vadą Triną 1. 
Hildeslei pasveikino, oficialioje ce
remonijoje dalyvavo Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos vicepirmininkas 
Česlovas Stankevičius, ministrai, 
miesto valdžios atstovai, Lietuvoje 
akredituoti užsienio šalių diplomatai.

- Mes labai džiaugiamės, kad į 
Klaipėdą atplaukėme po to, kai buvo 
pasirašytas susitarimas dėl ginklu
otųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos, - susitikime Klaipėdos 
miesto valdyboje pasakė Timas 1. 
Hildeslei. - Todėl mūsų vizitas 
savaime tampa istoriniu įvykiu. Mes 
tikimės, kad klaipėdiečiai mielai 
apsilankys mūsų laivuose, paben
draus su jūreiviais ir mes tapsime 
gerais bičiuliais.

Klaipėdos apskrities komen
dantūroje NATO laivų junginio vadą 
priėmė Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius.

NATO laivų vizitas truks keturias
Su neoficialiu vizitu atvykusį laivų junginį Baltijos juroje, netoli uosto vartų, sutiko 
Lietuvos pakrančių apsaugos karininkai, uosto locmanai, Klaipėdos guventojai

dienas. Iš Klaipėdos laivai plauks į 
Helsinkį, po to - į Rygą.

ESTIJA, LATVIJA*, LIETUVA 
POLITINIAI DABARTIES VINGIAI 

s
Estijos rinkimai

Rugsėjo 20 d. Estijoje vyko prezidento 
ir parlamento — Valstybės susirinkimo rin
kimai. Iš prezidentinių kandidatų nė vie
nas negavo reikiamos daugumos. Spalio 
5 d. buvo paskirti prezidento rinkimai par 
lamente. Kandidatai — A. Ruutelis ir L. 
Meri, daugiausia gavę balsų tiesioginiuose 
krašto rinkimuose.

Parlamente (iš 101 vietos) 30 vietų lai
mėjo Tėvynės (Isamaa blokas, kurj suda
ro liaudies konservatoriai, krikščionys de
mokratai, liberalų ir jungtinės respubliko
nų partijos, krikščionių demokratų sąjun
ga; 22 vietas gavo grupė ''Patikimi namai" 
rėmę A. Ruutelj, 19 — Liaudies frontas, 
11 — nacionalinė nepriklausomybės parti
ja, 9 — socialdemokratai ir kolūkių pirmi
ninkai. Likusias vietas pasiskirstė kitos 
partijos bei grupės.

Pažadėjo išvesti 
kariuomenę

Kaip skelbia Reuterio agentūra, Rusija 
pažadėjusi išvesti savo kariuomenę iš Lat-

vijos 1994 metais, nežiūrint rusų konservą- Lenkijos premjerė pažyrnėjo, kad vi 
torių spaudimo, kad nebūtų pasirašytas su- tas labai svarbus. Pokalbiai buvę jdoi 
sitarimas, panašus j Lietuvos-Rusijos susi- žadantys "gerus ir net labai gerus san 
tarimą. kius". Ji taipogi Lietuvos premjerui s

Tai esanti Latvijai Rusijos vyriausybės 
nuolaida, nors pastaroji nesanti patenkin
ta rusų mažumos teisėmis. Esą rusai, suda
rantys trečdalį Latvijos gyventojų, yra 
diskriminuojami, ypač tie, kurie čia apsi
gyveno, užėmus kraštą Sov. Sąjungai.

Gerėja santykiai
ELTOS pranešimu, rugsėjo 28 d. Lietu

vos premjeras A. Abišala viešėjo Lenkijo
je. Jis su Lenkijos premjere H. Suchocka 
pasirašė dėl investicijų skatinimo sutartį, o 
atskirų žinybų vadovai pasirašė susitarimus 
dėl kontrolės ir bendradarbiavimo, tikri
nant per Lietuvos-Lenkijos sieną vykstan
čius asmenis, o taip pat prekes ir susisieki
mo priemones.

A. Abišala pareiškė: Lietuva ir Lenkija 
turi daug bendrų interesų, kurių sprendi-
mą iki šiol trukdė kai kurie nesusipratimai. Jis taipogi atsiliepė į Lenkijos amb 
Jis džiaugėsi, kad, svarstant mažumos klau-doriaus Lietuvoje J. Vidackio pareišk 
simus, buvo galima išsikalbėti atvirai ir 
statyti priemones pašalinti nesusiprati
mams. _____ :____________

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Bemardo Aleknavičiaus nuo
ELI

gė iškilmingus pusryčius.
A. Abišala susitiko su prezidentu L 

Valensa, užsienio reikalų ministerru, 
mo ir senato maršalais.

Niekad nepriklausė
AT užsienio reikalų komisijos pirn 

A. Povilionis AT ftóisédyje rugsėjo 2Ê 
pareiškęs, kad Lietuvos-Lenkijos tarp 
valstybinės sutarties pasirašymas dar 
ra pribrendęs. Jį nustebinęs premjero 
Abišalos pareiškimas Lenkijos spaude 
jog Lietuva sutartyje nereikalausianti 
ligovKkio veiksmų pasmerkimo. Mes r : 
prašome Lenkijos atsiprašyti, sakė V. i 
vilionis, mes tik prašome įvertinti 191 
jn. Lenkijos valstybės agresiją prieš L 
tuvą ir padėti užskleisti šį istorijos pu 
Pi.

nu- jog Povilionis neskaitęs istorijos vado 
lių ir nežinąs, jog dalis Lietuvos prikl. 
santi Lenkijai. "Aš noriu labai atsako
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gai pareikšti nė viena Lietuvos dalis Len 
kijai niekad nepriklausė. Kol mes dėl šito 
su Lenkija nesusitarsime, jokių sutarčių 
neturėtų būti", — pažymėjo užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas.

Vietoj rublių — talonai
Reuterio agentūros pranešimu, Lietuva 

padariusi ryžtingą sprendimą apsaugoti sa
vo ekonominę nepriklausomybę, atsisaky* 
dama "pavargusio" rublio ir priartėdama 
prie lito įvedimo.

Nuo spalio 1 d. Lietuvos vyriausybė 
įvedė rublio pakaitalą — talonus. "Tai 
vienintelis kelias pradėti stabilizuoti eko
nomiką ir atstatyti tvarką", — pareiškė 
premjeras A. Abišala. "Pakeičiant rublius 
talonais, susidaro galimybė sukaupti rubr 
liūs, kuriais bus mokama už Rusijos pre
kes", — pažymėjo ekonomikos profeso
rius K. Glaveckas.

Kiti ekonomistai reiškė skepticizmą, 
pavadindami naujus rublio pakaitalus 
"bilietais j zoologijos sodą". Mat talonai 
pažymėti gyvulių piešiniais.

Švedijos mugėje
Švedijoje, prekybos mugėje, Lietuvai 

atstovavo 14 įmonių ir organizacijų. Jos 
siekė Švedijoje pasirašyti sutartis bendrai 
gamybai, parduoti savo prekes, įsigyti 
modernios technikos. Artimiausiu laiku 
j Švediją bus eksportuojamas Alytaus ben
drovės "Alyta" šampanas.

Mugėje labiau buvo perkami lininiai 
gaminiai, nenudailinto gintaro papuoša
lai, Kauno įmonės "Audimas" neperšla- 
pami sportiniai drabužiai, Lentvario įmo
nės kilimai.

Kitos žinios
— Lietuvoje netrukus bus išleista kny

ga apie tautžudystę (genocidą) pirmai
siais sovietinės okupacijos metais. Surink
ti duomenys apie lageriuose žuvusius 
žmones 1940-41 metais. Knygą paruošė 
Represijų Lietuvoje tyrimo centras, ku
riam vadovauja kompozitorius Julius Ju
zeliūnas.

— Šį rudenį bus grąžinta žemė 20.000 
buvusiems savininkams. Metų pabaigoje

m u ir ekspansija. Kas svarsto Rusijai paga- 
bos programas, turės tai pastebėti - pa 
reiškė Lietuvos vadovas.

— Rugsėjo 25 d. prasidėjo rinkimų į 
Seimą vajus. Įregistruoti 1192 kandidatai 
(reikia išrinkti 141). Trečdalis jų dalyvau 
ja vienmandatinėse apygardose, kiti - dat 
giamandatinėse pagal partijų, visuomeni 
nių bei politinių judėjimų ir organizacijų 
sąrašus.

— Vilniaus žydų kapinėse atidengtas 
.. paminklas mokytojams — geto kaliniams 

atminti. Tai V. Nalivaikos iš granito kuri 
nys, vaizduojantis atverstą knygą. Užrašas 
lietuvių ir jidiš kalbomis: "Žydų mokyto
jams, žuvusiems Vilniaus gete 1941-1944 
metais". Paminklas pastatytas Vilniaus 
žydų tautinės mokyklos rūpesčiu.

— Spalio 2 d. buvo švenčiama atgaivin
ta Policijos diena. Nepriklausomoje Lie
tuvoje ji buvo švenčiama nuo 1925 metų.

Vilniaus arkikatedroje buvo laikomos 
Mišios, prie vidaus reikalų ministerijos 
kultūros ir rporto rūmų žuvusiems poli
cijos pareigūnams atminti pasodintas ąžuc 
liukas, priesaiką davė nauji policijos dar
buotojai. Šventės iškilmėse dalyvavo AT 
pirmininkas V. Landsbergis ir premjeras
A..,Abišala. Dalyvavo svečiai iš keliolikos 
šalių policijos tarnybų.

— Lietuvos vyriausybė paskelbė naujo 
kų šaukimą į krašto apsaugos tarnybą. 
Karinę tarnybą atliks jaunuoliai, kuriems 
suėjo 19 metų. Per spalio-lapkričio mėne
sius planuojama pašaukti iki 5,000 naujo 
kų. Tarnyba kariuomenėje trunka 12 mė 
nėšių. Šaukimo komisija nusiskundžia, 
kad daug jaunuolių dėl sveikatos netinka 
tarnybai. J. A.

Susitarta
Rugsėjo 30 d. Maskvoje Lietuvos-Ru

sijos vyriausybių vicepremjreai B. Lubys 
ir A. Sočinas pasirašė tarpusavio atsiskai
tymų dokumentus. Abi šalys susitarė iki 
lapkričio 1 d. atsiskaityti už visas prekes 
ir žaliavas. Rusijos įmonės Lietuvai sko
lingos apie 12 milijardų rublių, o Lietu
vos įmonės Rusijai — apie 4,5 milijardų 
rublių. Susitarta, kad Rusija neneigs nei 
Lietuvos laikinųjų pinigų - talonų, nei 
vėliau įvesto lito. Pasirašyti dokumentai, 
kaip skelbiama, turėtų padėti išspręsti 
pastaruoju metu kilusius nesutarimus 
tarp Lietuvos ir St. Peterburgo dujų įmo
nių vadovų.

Kas bėga nuo lietuviškos speu 
dos. bėga nuo savo tautos

FABRLÃA ©E GUÀRPA-CJSIWAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104— V, Prudente
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jų bus daugiau kaip 50.000 ir valdys be
veik pusę mil. hektarų dirbamos žemės: 
400.000 hektarų bus išdalinta neturin
tiems nuosavybių, 500.000 hektarų palie
kama dideliems gyvulininkystės viene
tams. Suskaičiavus norinčius gauti žemės, 
rasta, kad trūksta 350.000 hektarų.

— Ryšium su sutarties pasirašymu su 
Rusija dėl kariuomenės išvedimo pasta
rosios konservatoriai teigia, kad pasirašy
tieji susitarimai "pažeidžia Rusijos politi
nius ir turtinius interesus, ypač žmogaus 
teises".

Apie tai atsiliepė V. Landsbergis, pa
žymėdamas, kad taip elgiasi imperinio 
mąstymo atstovai, suinteresuoti ne taika 
ir bendradarbiavimu, o tik įtampos didini-

CiBiMIOES DENTISTAS
tM. JOHAS NÍCIPORCIUKAS 

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chwes 1206, Io and,

V. Prudente - Fone'273-6696
................................... uwiwg

Kauno Kunigų seminarijoje šį rudenį 
studijas pradėjo 40 jaunuolių. Gimnazi 
jos dvasios tėvu paskirtas kun. L. Zarem 
ba, SJ, iš JAV, VDU teologijos-filosofi
jos fakultete dogminės teologijos paskai 
tas skaito kun. K>Trimakas, filosofiją 
dėsto kun. d»-. J. Juraitis iš Šveicarijos.

Popiežius Jonas-Paulius II lietuvį arki 
vyskupą Joną Bulaitį paskyrė apaštaliniu 
nuncijum Mongolijoje. Sv. Sostas su Mon
golija diplomatinius santykius.užmezgė 
1992 m. balandžio 4 d. Ten vyraujanti re 
ligija yra budizmas, tarp dviejų milijonų 
krašto gyventojų katalikų beveik nėra 
Po 70 komunistų valdymo metų pirmie 
ji katalikų misijonieriai j Mongoliją nuvv
ko tik pernai.

PARDUODAME'
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
V E L I A V Ė LES

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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liūs Kleinas, Jonas Rikovas, Fridrikas 
Zigmantas Šusteris, Pilypas Ruigys, Kris
tijonas Stimeris, Kristijonas Donelaitis, 
Paulius Fridrikas Ruigys (Ruigis), Kristi-

jimu, išteriojo arba išvarė to krašto gyven 
tojus, sugriovė ūkį, kolonizavo šalį sveti
mais žmonėmis ir pavertė ją didžiule ir 
grėsminga militarine baze. Todėl VLIKo 
baigiamųjų darbų seimas kreipiasi į di- 

Manytina, Klaipėdos universiteto isto- džiąsias Vakarų valstybes, prašydamas ati 
traukti visas miIitarines jėgas iš Mažosios 
Lietuvos ir sujungti tą šalį su Lietuva".

Naujasis nuncijus yra gimęs lietuvių 
šeimoje Londone prieš 59 metus; kunigu 
{šventintas 1958 m. Romoje. Laterano 
universitete studijavo kanonų teisę ir lan- . _ . . . .
kė diplomatijos akademiją. Apgynęs kano-!onas Milkus ir aug i ų. 
nų teisės disertaciją, 1967 m. įsijungė į i
Vatikano diplomatinę tarnybą; dirbo Sv. rija irgi bus atžymėta didelės svarbos lie 
Sosto pasiuntinybėse Korėjoje, Čilėje, Pa- tuvių mokslininkais, veikėjais.
narnoje, Kenijoje, Sudane. 1981 m. popie
žiaus Jono-Pauliaus II pakeltas titulitiniu 
Naronos arkivyskupu ir paskirtas apaštalir 
niu pronuncijum Centrinės Afrikos ir 
Kongo respublikose bei apaštaliniu delega 
tu Čade. Vėliau arkiv. J. Bulaitis atstova
vo Sv. Sostui Irane, o 1991 m. lapkričio 
30 d. buvo paskirtas nuncijum Korėjoje. 
Dabar arkiv. Bulaitis Sv. Sostui atstovau
ja ir Korėjoje ir Mongolijoje.

Algirdas Gustaitis

TALKINKIME KLAIPĖDOS
UNIVERSITETUI
Visiems lietuviams džiugu, kad Lietu

vos pajūrio miestas Klaipėda jau turi 
apie 250.000 gyventojų, kurių didelė 
dauguma yra lietuviai. Sovietų Sąjungos 
ar Rusijos atvežtus karius, darbininkus 
raginama išvykti iš kur atvykę. Lietuvoje 
okupacinės vyriausybės atvežtieji kolo
nistai nepageidaujami.

Baltijos pajūnis/ir Klaipėda sutraukė 
tiek daug išsimokslinusių lietuvių, kad 
1991 metais pradėtas Lietuviškas Klaipė
dos universitetas. Jame jau moko ištisa 
eilė profesorių, yra nemaža lietuvių stu
dentų. Jei sąlygos leis, Klaipėdos univer
sitete bus stengiamasi studijuojamas 
mokslo sritis parinkti tokias, kurios na
grinėja įvairias Baltijos jūros, Baltijos pa
kraščių temas. Tai labai platūs plotai.

Prisimintina, kad Klaipėda yra pirma
sis tarpsnis link ankstesnio Prūsijoje įkur
to universiteto Tvankstėje (Karaliaučiuje, 
vokiškai Koenigsberg), kuris darbuotę 
pradėjo 1541 metais. Jo įkūrimui, vysty
muisi daug talkino lietuviai-prūsai, o pir
mas rektorius buvo mokslininkas, rašyto
jas Abraomas Kulvietis (1510-1545). Be 
jo, tenai profesoriavo Stanislovas Rapo
lionis, Liudvikas Gediminas Rėza, Ema
nuelis Kantas, Fridrikas Kuršaitis ir kiti. 
Tvankstės universitete studijavo pagarsė
jusių lietuvių: Merkelis Giedraitis, Danie-

Pirmiausia, reikia sudaryti galimai, 
tvirtesnį pagrindą Klaipėdos universite
tui mokslo priemonėmis, knygomis, pi
niginėmis aukomis. Taip pat pajėgiais 
profesoriais, uoliais studentais.

Nelaimei Potsdamo konferencijoje 
1945 metais Prūsija, arba Mažoji Lietu
va, apimanti plotus nuo Nemuno upės 
iki Vyslos upės, nebuvo priskirta Lietu
vai, nes tada Lietuva buvo valdoma So
vietų Sąjungos parinktų sovietams paklus
nių lietuviškai kalbančių šmonių. Tai, 
Stalinui pasiūlius ir jo kruvinu nagu pa
braukus, pietinės Prūsijos dalis pavesta 
laikinai Lenkijos administracijai, o šiau
rinę Prūsijos dalį, atsibraukę Stalino ar
ba Potsdamo linijai, laikinai administra
cijai pasiėmė Sovietų Sąjunga.

Kaip žinome, buvusios Sovietų Sąjun
gos nėra, ji subyrėjo. Laikas atitaisyti 
lietuvių tautai padarytas neteisybes: prie 
Lietuvos priskirti Prūsiją, pirmoje eilėje 
jos šiaurinę dalį, kurią sovietai vadino 
Kaliningrado sritimi. Tenai esančias ra
ketas, karinius įrengimus reikia išardyti, 
tenai esantieji sovietų (rusų) kareiviai 
privalo grįžti iš kur atvykę. Taip daroma 
pagal Sovietų (Rusijos ir JAV susitarimus 
pritariant kitoms valstybėms, NATO or
ganizacijai. Negali būti daromos išimtys 
Sovietų Sąjungos okupuotose lietuvių 
tautai turinčiose priklausyti srityse.

Vyriausias Lietuvis Išlaivinirno Komi
tetas (VLIKas) savo veiklos baigiama
jame seime, įvykusiame 1991 lapkričio 

"3 dienomis Čikagoje, visam pasauliui 
paskelbė tvirtą nutarimą apie prūsų sritį:

"Mažoji Lietuva yra lietuvių tautos ir 
jos gentainių žemė nuo seniausių amžių. 
Jokia kita tauta ar valstybė neturi pirmu
mo į jos teritoriją. Baigiantis karui sąjun
gininkai pavedė Sovietų Sąjungai Mažą
ją Lietuvą, įskaitant Karaliaučių (Kalinin
grado sritį), laikinai administruoti. Sovie
tų Sąjunga, piktnaudžiaudama pasitikė-

Lietuvių tautai pasiryžus tokį veiksmą 
įvykdyti, aišku, bus įvairių sunkumų. Gy
venimas pilnas sunkumų. Tauta, nedrįs
tanti, nenorinti sunkumų — yra pasmerk
ta žūti. Jos vieton ateis kita tauta, norin 
ti sunkumų.

Atgavus Prūsiją arba Mažąją Lietuvą, 
bent dalį jos iki Potsdamo linijos, j tas 
vietoves reikės papildomų darbuotojų 
įvairioms pareigoms. Reikės įvairių moki 
lo žmonių, amatininkų, jūrininkų, mech; 
nikų, ūkininkų, darbininkų fabrikuose, 
kaimuose. Lietuvos vyriausybė turėtų iš 
anksto tam pasiruošti, iš užsienio kviesti 
lietuvius (tikėkime užsienio lietuviams 
pripažins Lietuvos pilietybę), jiems suda 
ryti tokias įsikūrimui sąlygas, kad atvyko 
šieji žinotų atvykę į savo ar savo-bočių 
kraštą nuolatiniam apsigyvenimui.

Tokių gražių sumanymų vienas iš pa
grindų yra 1991 metais pradėtas Klaipė
dos universiteto gyvavimas. Siųskime jam 
pinigų, knygų, mokslo priemonių. Jų 
niekad nebus per daug. Užprenumeruo
kime užsienio lietuvių spaudos, užsienie* 
čių mokslinių leidinių. Adresuokite: 
Klaipėdos universiteto biblioteka, direk
torė Janina Pupelienė, S. Neries 5, Klai
pėda 235799, Lithuania. Nuvykę į Lie
tuvą aplankykite Klaipėdą. Klaipėdos 
universitetą.

TRUMPAI IŠ VISUR

JAV-se sudarytas fondas atstatyti 
Vilkaviškio vyskupijos katedrą. Fondą 
globoja Liet. Katalikų religinė šalpa. 
Prel. V. Bartuška įsipareigojo įtaisyti 
katedrai visus vitražus.

Lietuvoje 1989 m. buvo 634 bažny
čios. Iš jų 364 turėjo savo kunigus, o 
kitos buvo ^tarnaujamos iš kitur atva
žiuojančių kunigų. Dabar Lietuvoje 
yra 7 vyskupai.
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LIETUVA-
DANUA:
DIDMEISTRIŠKOS 
MŪSŲ 
FUTBOLININKŲ 
LYGIOSIOS SU 
EUROPOS 
ČEMPIONAIS

Rugsėjo 23 d. i Vilniaus 
“Žalgirio” stadioną stebint 12 
tūkstančių žiūrovų sugrįžo didysis 
futbolas, kurio vilniečiai nematė nuo 
1989 m. rudens. 'Sugrįžimas buvo 
dvigubai įspūdingas, nes-Lietuvos' 
rinktinų, dalyvaujančia 1994 m. 
pasaulio čempionato atrankinėse 
varžybose, egzaminavo vasarą 
Švedijoje Europos čempionais tapę 
danų futbolininkai. Lietuviai 
sugebėjo atsilaikyti prieš Europos 
meisterį ir po atkaklios kovos išplėšė 
lygiąsias - 0:0!

MŪSų LIETUVA NR. 19 (2229) 1992.X.15

Karštas varžybų momentas prie Lietuvos vartų Antras iŠ dešinės - rungtynių didvyris, lietuvių vartininkas

Vilniuje prieš rungtynes opti
mistų buvo nedaug. Sunkias traumas 
buvo gavę pagrindiniai lietuvių 
puolėjai A. Narbekovas, V. Iva
nauskas, o R. Fridrikas turėjo pra
leisti rungtynes dėl dviejų rung
tynėse su šiaurės airiais ir latviais 
geltonų kortelių. Traumuotas buvo ir 
gynybos ramstis A. Janonis. Tačiau 
lietuvių vyr. treneris A. Liubinskas 
sakė, jog mūsų “taktika bus paprasta 

stengsimės kaip galima geriau gin
us ir, atsiradus progai, atakuoti”. 
Europos čempionų treneris R. 
Molleris Nielsenas sakė atvažiavęs 
pasiimti pergalės ir net nurodė, kuris 
jo žaidėjas įmuš įvartį į V. Mar
tinkėno vartus. Šią garbę jis paskyrė 
H Larsenui.

Žaidimui išpuolė puiki bobų va
saros diena - švietė saulė, veja buvo 
lygutėlė, malonino šiluma. Stadiono 
prieigose jodinėjo raitoji policija, o į 
‘ribūnas lipo žaliai veidus išsipaišę 
lietuvių ir raudonai baltai išsita
tuiravę danų sirgaliai. Stadioną vos 
spėjo paruošti rungtynėms, nesi
matė, kad būtų daug galimybių 
nusipirkti alaus ir sumuštinių.

Kariškom ir policijos uniformom 

pasidabinę du dūdų orkestrai sugrojo 
Danijos Karalystės ir Lietuvos Res
publikos himnus, ir iškart danai me
tėsi į mūšį. Jauni lietuviukai, pakeitę 
mūsų žvaigždes, iš pradžių virpino 
kojas, tačiau vis dėlto nė karto nelei
do danų garsenybėms smūgiuoti į 
vartus. Meisterių kantrybė seko, ir 
štai likus iki pirmojo puslaikio gal 
penkioms minutėms vos neįvyksta 
stebuklas - lieknutis 25 m. Vilniaus 
“Žalgiryje” žaidžiąs R. Zdančius 
apeina kelis dramblotus danų žai
dėjus ir spiria į vartus. Stadionas 
kaip vienas kūnas suklykia ir pašoka 
iš vietų. Įvartis? Ne! “Manchester 
United” žaidžiantis danų vartininkas 
P. Schmeichelis spėja pakišti koją ir 
atmuša kamuolį. Nepraeina nė poros 
minučių, kai kitas mūsų mažiukas, 
žaidžiantis iMinske A. Žūta įsivaro į 
baudos aikštelę ir stipriai spiria vaitų 
link. Kamuolys prarieda šalia virp- 
sto, o įsiutinti danai jau lekia link V. 
Martinkėno ginamų vartų, ir dabar 
jau Dievo pirštas gelbsti lietuvius: 
meisteris iš kokių penkių metrų 
šauna pro šalį.

Antrą puslaikį lietuviai pradeda 
drąsiau. V. Sukristovas iš gynybos 

pereina į puolimą ir gąsdina žymųjį 
varžovų vartininką. A. Žūta atkovoja 
kamuolį ir smūgiuoja, P. Schmei
chelis atmuša, o pribėgęs S. Bara
nauskas lyg snaiperis nusitaiko į to
limąjį vartų kamputį. Kamuolys lei
džiasi į vartus, bet lyg iš po žemių iš
dygsta ilgas danų žaidėjas ir atmuša 
kamuolį nuo pat vartų linijos.

Nespėjo praeiti širdies sopulys 
dėl neįmušto įvarčio, kai lietuvių 
kažkodėl nemylėjęs referis L. 
Angelovas iš Bulgarijos nei iš šio, 
nei iš to skiria 11 metrų smūgį į 
Lietuvos vartus, 11,5 tūkstančių 
žiūrovų kaip mat praeina ūpas žiūrėti 
rungtynes,' tik raudonai išsipaišę 
danai klykia pergalės šūkius. K. 
Christofte iš FC Kõln ir V. Mar
tinkėnas iš Kijevo “Dinamo”. Baig
tis turėtų būti aiški - danas, sako, ne
kart gyvenime Europos stadionuose 
nėra pramušęs baudos smūgio. Jo 
spirtas kamuolys kaip strėlė šauna į 
kairįjį vartų kampą ir tą pat akimirką 
gyvate sublyksi V. Martinkėno šuo
lis. Valdas atmuša dano kamuolį. 
Stadionas pakyla. Šūksniai “Lie-tu- 
va!” “Mar-tin-kė-nas!” užgula ausis. 
Danai nenukabina nosių, pradeda 

bėgioti dar greičiau, bet „lietuviai jau 
žino, ką gali iškovoti. .L. «Angelovas 
švilpia paskutinį kartą - rungtynės 
pasibaigė. Lietuviai įsirašo ketvirtąjį 
tašką po ketvirtų rungtynių. Dahų 
vartininkas P. Schmeichelis, prieš 
varžybas pareiškęs, kad nežino nė 
vienos lietuvių futbolininko pavar
dės, gali rinktis, kas. jam geriau 
patinka, nes puikiai tądien žaidė ne 
tik mūsų vartų sargas V. Martinkė
nas, bet ir 32 m. veteranas V. Su
kristovas, 24 m, gynėjas V. Bal- 
tušnikas, 23 m. A. Žūta, pora metų 
vyresnis R. Zdančius, 21 m. V. 
Olšanskis ir kiti lietuviai. "Jūs 
žaidžiate europietiškų futbolą, - ■ po 
rungtynių pareiškė danų treneris, o 
A. Liubinskas sakėsi kreipsis į 
UEFA, >kad lietuvių rungtynėms 
daugiau neskiriu buvusio soclagerio 
arbitrų. A.Liubinskas buvo patenk
intas rezultatu ir V. Olšanskiu, kuris 
sugebėjo neutralizuoti danų 
žvaigždę B. Laudrupą.

Trečiojoje grupėje pirmauja 
Airija, turinti 4 tšk. po dviejų rung 
tynių. Tiek pat taškų turinti Lietuva 
žengia antroje vietoje.

Ridas Balėnas

PARDUODAMAS' 
"<* m a >

7 TLIMKUS&TUNCKUS
® MATERIAIS PARA CONSTRUCÍO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

lituano-portugués
Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

Conte c/crediário mais flexível da região.
SÀO PAULO - AV.D0 ORATORIO. 3.330 PARQUE SÃO LUCAS - FONE: 271 -3222. . 
SANTO ANDRĖ - R ORATÓRIO, 4.9Ó6 - JARDIM ANA MARIA - FONE: 7^16-3199/415-0800 
SANTO ANDRĖ - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063
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Aurelija M. Balašaitienė

LIETUVA IR JOS IŠEIVIJA ;
Turininga konferencija Birštone, apsvars
čiusi pagrindines Lietuvos ir išeivijos bei 
už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių pro
blemas. Dalyvavo 87 atstovai is 14 kraš- 
tų ir keliolika Lietuvos pareigūnų.

Buvau nepaprastai nustebinta, kai 
"Swissair" lėktuvui nusileidus Vilniaus MB 
aerouoste, mane pasitiko televizijos ka- 
meros ir fotografai, o uniformuotas jau- Pęg 
nuolis, paprašęs mano paso, sutvarkė for-y|| 
malumus ir kažkas pasirūpino, kad mano 
lagaminai butų patalpinti automobilyje. 3||| 
Su gėlių puokštėmis mane sutiko Preky- ||||| 
bos rūmų direktorius Aloyzas Tarvydas, |||| 
Lietuvos respublikos muziejaus direkto- |||Ė 
rius Henrikas Paulauskas, is’ Kauno atvy
kę prof. Petras Siirbys, dr. Angelė Stirbie- 
nė ir mano kaimynė kilvlandietė Ingrida 
Bublienė, kurios įkalbėta pasiryžau vykti 
j Birs’tono konferenciją "Lietuva-is’eivija".

Dalyviai—susipažįstam toli atvykusiems.
Rugpjūčio 17 d. rytą nužygiavau j jau

kią, nors nedidelę Birs’tono s’ventovę, ku
rioje Misiąs atnašavo kun. Robertas Rum
šas. Po pamaldų gražiomis Birštono gatvė
mis ėjau pusryčių j "Druskupio" restora
ną. Restoranas tikrai puikus, švarus, su 
gražiu vaizdu j kiemą, patarnavimas geras, 
mandagus, net su šypsena, maistas patie
kiamas skoningai.

11 v. Birštono Kultūros centro audito
rijoje prasidėjo konferencija, kurios tema 
buvo: "Lietuva ir išeivija" — ryšiai ir neiš
naudotos galimybės". Šalia vietinių konfe 
rencijoje dalyvavo 87 atstovai iš 14 vals
tybių — Afrikos, Ukrainos, Moldovos, Si
biro , Kaliningrado srities, Rusijos...

Konferencijos prezidiumą auditorijos
scenoje sudarė "Sanrysos" pirm. Alfonsas ruošti specialistus, įuristus ir remti tau-
Augulis, JAV LB vicepirpi. Ingrida Bub
lienė, JAV LB krašto valdybos pirm. V. 
Maciūnas, AT deputatas Stasys Kropas, 
AT tarybos pirmininko pavaduotojas 
Bronius Kuzmickas, JAV LB vicepirm. 
Jonas Vainius ir Birs’tono meras Algirdas 
Radauskas.

Sugiedojus tautos himną ir Lietuvos 
radijo diktoriui Juozui Šalkauskui pade
klamavus patriotiškas eiles, konferenci
jos dalyvius pasveikino Birštono miesto 
meras Radauskas. AT deputatas Stasys 
Kropas perdavė Vytauto Landsbergio ir

■—g»*»»11 w *^Į|> 
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VERTĖJAS 

ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS 

(F:241-2831)
Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obitos, etc. J

BIRŠTONAS - Lietuva: dalis konferencijos ''LIETUVA IR JOS IŠEIVIJA" dalyvii 
nrie Kultūros centro auditorijos 
Aukščiausiosios tarybos sveikinimus is’

įvadinės kalbos
Pirmoji diena buvo skirta išeivijos ir 

Lietuvos santykių sklaidai, JAV LB vice- 
pirm. Jonas Vainys nupasakojo išeivijos 
istoriją. Po jo ir man teko garbė kalbėti 
tema: "Kuo skiriamės? Esame vienos šei
mos vaikai, broliai ir seserys, tik likimo 
išblaškyti, po įvairius pasaulio kraštus". 
V. Maciūnas apibūdino skirtingas išeivi
jos bsngas ir jos nuotaikas Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Dr. Antanas But
kus konkrečiai nagrinėjo Lietuvos su 
užsienio lietuviais ryšių perspektyvas.

Valstybės kontrolierius Kazimieras 
Uoka griežtai reikalavo šalinti nesąžinin
gus asmenis ir skatino dalytis darbo sriti
mis, kontroliuoti pinigų tekėjimą, pa-

tiečius Gudijoje bei Rytprūsiuose. Vals
tybės muziejaus direktorius Henrikas 
Paulauskas konferencijoje matė Čikago
je įvykusio LB seimo tęsinį. Savo viešna
gės Amerikos žemyne metu jis susipaži
no su išeivių tėvynės praradimo skausmu 
ir gėrėjosi jos pastangomis išsaugoti kul
tūrines vertybes, jas rinkti ir išlaikyti. 
Kauno technologijos universiteto profe
sorius Vytautas Astasevičius siūlė užsie
nyje įsteigti studijų centrą, j Lietuvę 
ti užsienio dėstytojus ir užsienio jauni
mą skatinti studijuoti technikos moks
lus Lietuvoje.

Kun. Petras-Kastytis Kriščiukaitis, Pe
lesos parapijos Gudijoje klebonas, nušvie
tė liūdną Gudijos lietuvių padėtį. Pelesos 
bažnytkaimis — vos 20 km nuo Lietuvos 
sienos. Jame vyrauja slavizmas, raudono
jo komunizmo sužalota dvasia. Ten atvy
kęs jis vis dėlto rado išlaikytą lietuvių 
kalbą, papročius, giesmes. Tai jį paskatino

.Nuotr. A8q. Žižiūno is "GK" 
ten pasilikti. Dabar šventovėje jau gieda 
ma lietuvis’kai, statomi lietuviško .centro
rūmai ir rudenį bus atidaryta pirmoji lie 
tuviška mokykla Gudijoje. Tuos darbus 
finansuoja Lietuvos kultūros fondas. 
Bus steigiamos gamyklos, sudarančios 
lietuviams finansinę bazę. Lodzėje yra 
daug lietuvių, todėl reikia stengtis, kad 
toji sritis būtų prijungta prie Lietuvos.

AT užsienio reikalų komisijos pirm. 
Vidmantas Pavilionis nagrinėjo santykius 
su kaimynais bei tautiečiais pasaulyje ir 
pareiškė, kad komisijos didžiausia proble 
ma yra suderinti Lietuvos ir išeivijos san
tykius. Mokytojų bibliotekos vedėja Da
nutė Smilgienė dėkojo Australijos lietu
viams už knygas. Mažosios Lietuvos atsti 
vas Petras Sidzikas kalbėjo apie jos lietu
vių tragišką padėtį ir maldavo, kad būtų 
rūpinamasi Kaliningrado srities prijungi
mu prie Lietuvos. Tuo reikalu reikėtų ta 
tis su lenkais.

Po oficialios konferencijos dalies Ir va 
karienės "Ratilio" vadovė Veronika Pov 
Iionienė su trimis dainininkėmis Kultūrc 
centro auditorijoje atliko lietuviškų su
tartinių ir Sibiro tremtinių dainų progra
ma.

išeivijos įvairovė
Rugpiūčio 18 d. konferencijai pirmi- 

kvies-ninkavo AT deputatas Romualdas Ozo
las, Connecticut LB valdybos pirm. Juo 
zas Karmuza ir AT pirmininko pavaduo 
tojas Bronius Kuzmickas.

Pastarasis pripažino, kad išeiviuose 
yra labai stipri lietuvybė, bet svetur girr 
si karta nėra išeiviai, todėl svarbu išna
grinėti, kodėl jie save laiko lietuviais. N 
ir tie, kurie nebekalba lietuviškai, nėra 
abejingi lietuviškai veiklai, yra pasirengi 
padėti Lietuvai įvairiose srityse. Labai 
svarbu su jais palaikyti ryšius ir užmegz
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KETURI DINAMIŠKOS ISTORIJOS 
METAI

PLB Pirmininko pranešimas VIII-jam 
Seimui

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

DARBAI IŠEIVIJAI
Nors musų Valdyba buvo tiesiog per

krauta darbais, surištais su atgimstančia 
ir vėliau atgimusia Lietuva, vykdydami 
savo įsipareigojimus, mes neužmiršome 
ir savo pagrindinės "raison d'etre", bū
tent, rūpesčio lietuvybės ir lietuviškos 
kultūros išlaikymo išeivijoje. Šioje srity
je vice-pirmininkai (-ės) atliko didelius 
darbus, švietimo srityje M. Lenkauskienė 
labai sėkmingai koordinavo lietuviškas 
mokyklas išeivijoje ir ji ypatingai rūpino
si Vasario 16 d. gimnazija Vokietijoje. Ji 
kartu su PLB Fondo pirmininku V. Ka
mantų pabaigė D. Bindokienės knygos 
"Lietuviški papročiai išeivijoje" išleidimą 
ir išplatinimą.

G. Petrsuskienė prisidėjo suredaguoda
ma ir sutvarkydama išleidimą Vytauto
Landsbergio knygos "Atgavę Viltį",kurios 
po vieną kopiją yra paskirta šio Seimo 
dalyviams.

.....  r,i "i 'ii

LIETUVA IR JOS IŠEIVIJA

ti santykius tarp Lietuvos ir išeivijos spe
cialistų. Kalbėtojas spėliojo, kad dalis 
išeivių iš Vakarų grįš į Lietuvą, bet Lie
tuva turi būti pasiruošusi priimti lietu- • 
vius pirmiausia iš Rytų. Jei ekonominės 
sąlygos nepagerės, dalis lietuvių emigruos 
į kitas šalis laimės ieškoti, todėl kalbėto
jas reikalavo, kad būtų pataisytas piliety
bės įstatymas, uždrausta emigracijos 
propaganda. Svarbu pasirūpinti Rusijos 
ir kitų buvusių sovieitnių respublikų lie
tuvių likimu, juos aprūpinanti lietuviais 
kunigais ir mokytojais. Kalbėtojas pata
rė palaikyti ryšius su užsienio universite
tais, kuriuose yra dėstoma lietuvių kalbą, 
siūlė steigti specialią įstaugą ryšiams su 
užsienio lietuviais palaikyti.

Jūratė Laučiūtė iš Sankt Petersburgo, 
Rusijos lietuvių atstovė, teigė, kad lietu
vybę sudaro ne vien dainos ir šokiai, bet 
ir kultūrinis elementas bei pilietiškumo 
ugdymas, todėl privaloma apspręsti san
tykius su Lietuva. Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimas įžiebė naują lietuviš
kumo ugnį. Kadaise lietuvybė, buvusi są
žinės reikalas, dabar tapo garbe ir įsitiki
nimu — būti lietuviu yra saugu ir naudin
ga. Į Lietuvą grįžti iš Rusijos yra taip pat 
sunku, kaip ir Lietuvai grįžti į Europą. 
Svarbu pagerinti pašto patarnavimą, 
spaudos, siuntų ir laiškų persiuntimą. 
Mažumų teisės Rusijoje neapsaugotos, 
o Rusijoje ar Ukrainoje yra sunku prisi
šaukti kunigų iš Lietuvos.

Bus daugiau ,

L Lukoševičienė labai stipriai dirbo kul- Pašiau, šį pavasarį, skrisdamas į Lietu- 
tūros srityje. Jos pastangomis buvo pa
ruošta ir išplatinta penkių lietuviškų pa
sakų vaizdajuostė. Taip pat ji sudarė są-

■ lygas atvykti iš Lietuvos Šėpos teatrui.
G. Petrauskienė redagavo ir siuntinėjo 
PLB Bendralaiškius visiems kraštų pir
mininkams ir lietuviškai spaudai. Ji 
taip pat daug padėjo man palaikant ry
šius su Lietuva.

A. Gureckas labai atsakingai ir kūry
bingai vadovavo Visuomeninių Reikalų 
Komisijai, įdėdamas ypatingai daug dar
bo paruošimui PLB kreipimosi į 144 
Valstybių galvas, prašant pasmerkti Mo
lotovo-Ribentropo aktą.

E. Čuplinskas labai kruopščiai tvarkė 
PLB lėšų kėlimą ir jų naudojimą Kana
doje, o per paskutinius tris mėnesius, 
po Gurecko pasitraukimo, aktyviai dar
bavosi Visuomeninių Reikalų srityje. Ži
noma, mes buvome ypatingai laimingi 
turėdami savo iždą globoje dipl. ekon,
H. Žibo, kuris paskyrė labai daug laiko 
ir profesionalinės ekspertizės mūsų fi
nansų tvarkymui.

V. Kamantas, buvęs PLB pirmininkas
ir PLB Fondo vadovas buvo ir yra mūsų 
visų patarėjas, paskatintojas ir taikinto
jas.

A. Saplys PLJS-gos pirmininkas buvo 
uolus, aktyvus ir tikrai vertingas PLB 
Valdybos narys. Jis suorganizavo VI! 
Pasaulio Lietuvių Kongreso ruošos Ko
mitetą ir su juo dirbdamas pravedė tik
rai žymų jaunimo kongresą, kuris pasi
baigė šių metų pradžioje P. Amerikoje.

Ypatingai daug yra mums padėjęs B. 
Nainys ne tik redaguodamas "Pasaulio ‘ 
Lietuvį", bet ir suorganizuodamas šį Sei
mą. Jo patirtis ir patarimai man visuo
met buvo reikalingi.

Visiems šiems asmenims noriu šia pro
ga nuoširdžiai padėkoti. Taip pat noriu 
išreikšti padėką ir tiems Valdybos na
riams, kurie mus anksčiau paliko, bet 
paliko su dideliu savo darbo indėliu, bū
tent: Algiui Juzukoniui, dr. Vytautui 
Dambravai ir šviesios atminties draugui 
a.a. Raimondui Kudukiui. Visi šie žmo
nės dalinosi didele darbo našta, skirta 
tėvynei Lietuvai ir išeivijai visame pašau- 
lyje.

Tiesa, negaliu palikti nepaminėjęs ir 
savo pastangų gyvo ryšio palaikymui ne 
tik su Lietuva, bet ir su Lietuvių Ben
druomenėmis įvairiuose kraštuose. Šios 
kadencijos metu buvau nuvykęs du kar
tus į P. Ameriką ir aplankiau ten Argen
tinos, Brazilijos ir Urugvajaus Bendruo
menes. 1988 - 89 m. aplankiau Austra
lijos LB ir dalyvavau ten Lietuvių Dieno
se ir III Sporto šventėje. Tris kartus bu
vau Europoje, dalyvaudamas Studijų Sa-' 
vaitėse ir lankydamas Vokietiją, Italiją, ’ 
Šveicariją, Belgiją ir Didžiąją Britaniją.

vą, pakeliui sustojau Budapešte ir susi
pažinau su Vengrijos LB darbu. Atrodo, 
kad kelionėms atidaviau daug laiko; ne
skaitant to fakto, kad kai kurias iš jų pa
čiam teko finansuoti. Bet PLB, atstovau 
dama visą išeiviją, privalo palaikyti gyvą 
ryšį su visų kraštų lietuviais. Tik tokiu 
būdu yra galima ir mūsų darbą geriau 
vykdyti ir Kraštų Bendruomenėms padė 
ti. Esu labai dėkingas visų Kraštų Ben
druomenėms už jų svetingumą ir nuošir
dumą. Be abejo, tokie lankytojai sudaro, 
nemaža sunkumų, bet tikiuosi, kad tie 
vizitai jiems buvo vertingi ir kad tai atly
gino už jų pavargimą. Tiesa, kurie galvo
tų, kad šios kelionės davė man progos sa 
vo asmenišką turizmą praplėsti, turiu pa
sakyti, kad jie klystų. Tai yra ir bus dar
bo kelionės, kurių metu mažai galima pa 
matyti, bet esmėje gi ten ne namų, kal
nų ar jūsų stebėti buvo vykstama, o susi
tikti su Lietuvių Bendruomenėmis ir iš
tirti sąlygas, kuriose žmonės gyvena ir 
dirba. Ir mūsų rūpesčiai tėvyne Lietuva 
ir lietuviškumu yra visur tie patys, nežiū 
rint po kurio dangaus plotu gyvena ir su 
kokiu akcentu lietuviškai kalbam.

BAIGIAMOJI PASTABA
Per daugelį metų mes išeivijoje ir mū

sų tautiečiai Lietuvoje dirbome Lietuvos 
laisvinimo darbą ir meldėmės, prašydami 
Dievo gražinti Lietuvai Nepriklausomy
bę. Daugelis mūsų giminių, draugų ir pa
žįstamų kentėjo kalėjimuose, pergyveno 
ištrėmimą. Sibiro gulaguose ir tūkstan
čiai jų mirė nuo okupacinio režimo. Kai 
kas sako, kad Lietuva dabar jau pati išsi
laisvino ir kad jai ir tik jai priklauso visas 
šio rezultato atsiekimas. Su tuo sutinku 
tik dalinai. Gal geriau reiktų sakyti, kad 
Lietuvai išsilaisvinti padėjo įvykęs ste
buklas, kuriam atėjo pagalba jau iš virš 
žmogiškos sferos. Dievas išklausė mūsų 
maldas ir mūsų kančias ir leido sugriūti 
milžiniškai imperijai. Imperija sugriuvo, 
esame visi stebuklo liudininkai. Si mū
sų Valdybos kadencija tai ir buvo nepa
liaujamas, intensyvus ir tebesitęsiantis 
stebuklo pergyvenimas. Mes visi dirbo
me gal net su neigudusiomis rankomis ir 
nenurimstančiomis širdimis; mes dirbo
me ir tamsoje ir begalinėje šviesoje. Per 
ketverius metus mes degėme stebuklo 
paunksmėje. Tai buvo didelis uždavinys, 
didelis įsipareigojimas ir didelis džiaugs
mas, kad galėjome šiame procese daly
vauti.

Asmeniškai aš noriu padėkoti šio Sei
mo dalyvių asmenyse visai pasaulio lie
tuvių išeivijai už suteiktą pasitikėjimą ir 
duotą progą būti Lietuvos prisikėlimo 
stebuklo dalyviu.

Vytautas J. Bieliauskas, Ph.D.
■ Tarawa* mm —laai—Mmmiii i '«titi . r m— mirjTiMr^r^WTnri

® Gyyenimas be lietuviškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos
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Tarptautinės kategorijos krepšinio 
(FIBA) teisėjas Romualdas Brazauskas 
teisėjavo olimpiniu žaidynių krepšinio 
turnyre.

Gimė jis ir augo Biržuose. Kreps’inio 
meno sėmėsi pas Vladą Garastą. Baigęs 
Vilniaus pedagoginį institutą ir nuo 1983 nho 15 anos e sendo em Vitória, ES, já
m. iki šių dienų dirba fizinio lavinimo 
mokytoju Vilniaus rajone. Tarptautinę 
kreps’inio teisėjo kategoriją įsigijo 1987 
m., o 1990 m. rudenį, Vienoje išlaikęs 
FiBA seminare egzaminus, gavo leidimą. 
Lietuvoje yra dar trys FIBA leidimus ga
vę teisėjai: jonavietis J. Storpirštis ir kau
niečiai V. Dovidavičius bei K. Pilipauskas. 
Yra žinoma, kad nuo šio rudens visiems 
keturiems teks teisėjauti Europos šalių 
kreps’inio taurių turnyruose. Sovietiniais 
laikais negalima buvo nė svajoti, kad tiek 
Lietuvos teisėjų būtų kviečiama j tarptau
tinius turnyrus. Nebuvo galima pralįsti 
pro jų krepšinio mafiją...

Su Lietuvos vyrų olimpine rinktine, 
vykstančia j atrankinį turnyrą Badachose, 
buvo ir viena teisėjo vieta, kuri patikėta 
daugiausia patyrimo tarptautinėse varžy
bose turinčiam Romualdui Brazauskui. 
Saragosoje, antrajame šio turnyro etape, 
kur buvo "atsijotos" 4 komandos iš Euro
pos, teisėjavo neutralūs teisėjai. Kai paaiš
kėjo, kad Lietuva laimėjo teisę į olimpiadą, 
buvo vėl iškviestas R. Brazauskas. Barcelo- 
noje iš viso dalyvavo 29 tarptautinės kate-
gorijos kreps’inio teisėjai.

Prieš išvykdamas su olimpine mūsų 
rinktine, Romualdas buvo truputį nera
mus. Jis pirmą kartą buvo kviestas tokio
ms pareigoms ir, kaip jis išsireiškė, atsto
vauti ne klubui ar miestui, o Lietuvai. 
Nuo 1989 m. gruodžio,-kai Lietuvos 
krepšinio komandos ir teisėjai atsisakė 
dalyvauti sovietų sistemos turnyruose, ne
buvo tarptautinio masto varžybų. Tiesa, 
jis per tą laiką teisėjavo respublikos čem
pionato varžybose, Baltijos šalių turny-

PAIEŠKOMA
Vitória, 30 de setembro de 1992

Prezados Senhores,
Antes de mais nada, quero me apresen

tar aos senhores. Meu nome é Eliza Ma- 
nae Mu to, descendente de japoneses, te-

há a!guns anos, curso a lingu a i n gi esą no 
instituto Brasil-. Estados Unidos de Vitória 
e através disso me correspondo cultu
ral men te com jovens de vários países. 
Entre elas um jovem por quem tenho 
uma afeição sincera, apesar de não conhe
cê-lo pessoalmente seu nome é Rolan
das August is e ele reside em Kaunas (Li
tuânia).

Na última correspondência que recebi 
ele me pede se for possível, tentar encon
trar seus parentes que vieram para o Bra
sil antes da II Guerra Mundial (nos anos 
de 1938-1939) . Durante alguns anos 
eles mantiveram contato por correspon
dência, mas esta foi rompida após a U
Guerra Mundial. Pelo o que ele (Rolan
das) sabe, eles moravam em São Pauto.

Gostaria muito de encontrar esses pa
rentes perdidos, pois quem tem mais in
teresse em encontrá-los é a mãe de Ro
landas, por se tratar da irmã de sua mãe, 
tia avó de Rolandas.

Para isso, mando a fotocópia de dado, 
que recebi.

Será que é possível saber onde estão? 
Se ainda estão vivos?

Qualquer informação aguardo ansiosa 
vossa atenção.

Sinceramente
Eliza

P. S. S e não for possível qualquer in
formação, gostaria que indicassem (se 
possível o endereço) algum Orgão Ofi
cial da Lituânia ou embaixada.

.......... . .... ..  —-- ---------------- »-..............................—

.................. ........... .......

Žibaitė-Vitkūnienė Julė, Mato 
jus vaikai:
sūnus Vitkūnas Vincas 
dukterys- Vitkünaíté Liuda,

Vitkūnaitė Marytė.
Ži baite Vitkų n ienė Julė is’ Lietuvos 

vyko 1938-1939 metais,

Lietuvos Raudonasis Kryžius gavo 
ŠALKYTĖS-KAMINSKIENĖS JADV 
GOS laišką, prašant surasti tėvo brolį i 
K['POVILĄ Juozo, kuris išvyko j Bra; 
ją 1930 m., žmona buvo italė, turėjo v 
kų, žinomi Antanas, Karolis, Zita. Dėc 
Šalkys Povilas mirė apie 1964 m. ir lai: 
kai po to nutrūko. Adresas buvo toks:

Paulo Šalkys
Brasil Paraná
Via Arapongas
Astorga C. Postai 120
Gal pavyktų surasti gimines. Labai r 

retume su lietuvių bendrija draugauti, i 
šėme daug laiškų, bet atsakymų negavc 
me.

Su lietuviškais linkėjimais

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos pirmininkas

J. Šapoka

M OS U MIRUSIEJI
ANTONIA JONAVIŪNA HMATIU 

mirė spalio 10 dieną. Antonia buvo tvi 
ta ir energinga moteris, tačiau jau truk 
širdies gysla. Buvo nuvežta į Unicor lig 
ninę, bet jau nieko negalėjo padaryti.

Velionė buvo gimusi 1917 m. biržei 
10 dieną Kaune. Brazilijon atvyko 19z 
metais ir virš 50 metų g/veno V. Anas 
zijoj.

Laidotuvės, kurių religines apeigas 
atliko kun. Petras Rukšys, įvyk., Giras 
kapinėse, Osasco mieste.

Nuliūdę liko 4 dukros, du anūkui ir 
viena anūkė.

ruose, draugiškose rungtynėse. Du kartus 
ydėjo Kauno "Žalgirį" viešnagėje po 
JAV. Susipažino su įvairių šalių arbitrais 
ir užmezgė asmeninius ryšius. Tai svarbu, 
kad teisėją žinotų kolegos ir su juo skai-

MARIJA GIMBUTAS

tytųsi.
Barcelonoje Romualdas Brazauskas va

dovavo trejoms rungtynėms: Brazilijos — 
Angolos ir Venezuelos — Kinijos vyrų bei 
JAV — Čekoslovakijos moterų. Savo teisė-

R AI TA DAL i
javimu liko patenkintas. Jokių priekaištų HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. LITUANOS E LETONIANOS 
nesusilaukė nei is trenerių, nei is FIBA per
žiūros komisijos.

Kol kas naujų tendencijų krepšinio tai' 
syklėse nepastebima. Šiomis dienomis 
Prancūzijoje, pirmajame Europos vedan
čiųjų teisėjų seminare apie tai paaiškės. 
Romualdas Brazauskas ten pakviestas da
lyvauti.

MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu 
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba ar 
cheologės ir baltistės Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS'YPor 
tugališką laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO — NERIS. Antanas Gaulia 
mums parodo, kad lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gy
vuoja ypač Rio de Janeire.

ŠIĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TEL. 273-0338
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MUSŲ
AUKOJO PARAPIJAI

JONAS KLIMAS iš Guarulhos paau
kojo šv. Kazimiero parapijai Cr.400.000. 
Pono Klimo ypatingai rūpestis tai kun. 
Petro Urbaičio sveikata, todėl taip dos
niai mums ateina į pagalbą.

Širdingai dėkojame ponui Jonui Kli
mui už paramą ir linkime jam geros svei- 
katos bei Dievo palaimos. cį

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

NR. 19 (2229) 1992.X.15

mAUKA ... _ ....
Minėdama savo vyro a. a. ALEKSO VINKŠNAIČIO 

;6—sias mirties metines, Magdalena Vinkšnaitienė
paaukojo "Mūsų Lietuvai" Cr.50.000,00.

Širdingai dėkojame mūsų bendradarbei ponei Mag- 
dalenai už paramą spaudai ir pagarbiai prisimename 
mus apleidusi a. a. Aleksą Vinkšnaitj

Redakcija ir administr.z?

PAVASARIO ŠVENTĖ 0
LITUANIKOJ
Atėjo pavasaris ir žmonės pradeda gal

voti dažniau išvažiuoti j gamtą. Šį kartą 
visiems davė progą kun. Juozas Šeškevi
čius už labai gerą kainą parūpindamas au
tobusą į Lituaniką ir dar patekdamas 
pietus.

Spalio 12, pirmadienį, per Brazilijos 
globėjos Marijos šventą, gana punktualiai 
išvyko du autobusai. Kelias buvo gražus 
ir nedaug judėjimo, tad ir pasiekėm Litua
niką per pusantros valandos.

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI
DATA: 24 ir 25 S P A L I O ( O U T U B R O )

LAIKAS: N U O 9 I K I 21 VALANDOS

VIETA:VILA ZELINOS KLEBONIJA

Visi Lietuvos piliečiai gali dalyvauti šiuose rinkimuose.
Dėl informacijų kreiptis į V. Zelinos kleboniją.Tel: 63.59.75

10 valandą išvykos dalyviai susirinko 
mišioms a.a. kun. Antano Miliaus lėšomis
statytoje koplyčioje. Mišias atnašavo kun. 
Petras Rukšys, o giesmes giedojo visi žmo 
nes. Buvo melstasi už Braziliją, o taip 
pat už Brazilijos lietuvius’ kad jie išliktų 
ištikimi savo tautos Lietuvos tikybai, kal
bai ir kultūrai. Po mišių buvo nueita j 
sodelį, kur laikomi kun. Antano Miliaus, 
Alekso Vinkšnaičio, Peironėlės Vosylie- 
nės ir kitų mūsų kolonijos mirusių pele
nai. Čia buvo sugiedotas Viešpaties Ange
las.

Kun. Juozas su šeimininkėm meistrin- 
gai paruošė pietus. Aptarnavimas buvo 
skhandus ir geras. Laike pietų pradėjo ly
ti ir kiek sudarė keblumo, kai reikėjo 
per lietų eiti j kitą namą kai kuriais daly
kais pasitarnauti. Naujos virtuvės įrengi
mai praktiški ir patogūs, tik galėjo būti 
truputį arčiau svečių namo, arba turėti
uždengtą perėjimą.

Lituanika yra gražiai prižiūrima ir su
tvarkyta. Visur prisodinta daug medžių 
ir gėlėtų krūmų. Tikrai būna smagu pa
sivaikščioti ir pasigėrėti gamta bei pakvė
puoti grynu oru. Vaikščiojant po šią lie
tuvišką sodybą, pagalvoji ir prisimeni, 
kad prieš 15 metų čia buvo tik aukštos 
žolės. Kiek darbo ir triūso kun. Juozas 
ir kiti čia įdėjo kad viskas tai gražiai at-,i 
rodytų.

Apie 4 valandą, pavaišinti kavute ir py
ragu, jau rengėmės keliauti namo. Po ilgo, 
savaitgalio, bijojom, kad keliai nebūtų 
užkimšti. Mūsų laimei, didelių užsikimši
mų nebuvo, taip kad per dvi valandas 
parvažiavome į V. Zeliną.

Iš keleivių pasakojimų, atrodo, kad vi
si buvo patenkinti. Taigi dabar reikia 

laukti kitos panašios progos. Tik vienas 
įspėjimas: nelaukite paskutinio momen
to bilietams nusipirkti. Kiek žinau, tai 
gal 1 5 ar 20 žmonių nebegavo bilieto.

Pe Ru

II BAZARAS LIETUVAI
Visa eilė moterų maloniai sutiko prisi

dėti darbu ir aukomis prie ruošiamo II 
Bazaro Lietuvai, kuris bus lapkričio 21 ir 
22 d.d. Vila Zelinoje.

Kelios moterys jau siuva, kitos mezga, 
kitos audžia juostas, o dar kitos paišo 
staltiesėles, šluostes, prėjuostes ir kt.

Laukiame prisijungiant dar daugiau 
talkininkių,'nes, anot liet.prieždožio — 
tik daug rankų didelę naštą pakelia.

Yra numatyta, kad bazare veiks kele- Valdybos pranešimai,
tas skyrių: įvairūs reikmenys namams, 
daiktai dovanoms, rankdarbiai, papuoša
lai (bijouteria) lietuviški daiktai, nauji ir 
dėvėti rūbai, vaikų skyrius ir žaliasis kam-.
pelis — augalai. Taip pat stengsimės, kad 
veiktų lengvų valgių ri gėrimų užkandinė

Todėl laukiame visiems čia suminėtiems 
skyriams aukų. Visos gautos bazaro paja
mos eis Lietuvoje labdarybe besirūpinan
čiai organizacijai "Caritas", kuri globoja 
į vargą patekusius senelius ir vaikus (naš
laičius).

Bazaro reikalais informacija: tel.272-
; tel. 63-3928; tel. 274-1671.

Rengėjos

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Šių metų lapkričio mėnesio 15 dieną, 
15 valandą, Jaunimo Namuose, šaukia
mas L.K. Šv. Juozapo Bendruomenės 
Metinis susirinkimas.

PROGRAMOJE 
Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai.

Kki reikalai.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Kun. Juozas Šeškevičius 
Pirmininkas

Adilsonas Puodžiūnas
Sekretorius

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Anielė DUTKUS Cr.50.000,00 
Antanas RUDYS _Cr.50.000,00

Maria Ml LI US Cr.50.000,00
Ana SASNAUSKAS Cr.50.000,00
Magdutė A. PAVILONISCr.30.000,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

8


	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00134
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00135
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00136
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00137
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00138
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00139
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00140
	1992-08-25-nr19-MUSU-LIETUVA-00141

