1

SEIMO RINKIMAI:
SĄJŪDIS P .
IĖ IÕ Lll E JJJNELIKQ
I VALDŽIĄ SUGRĮŽTA BUVĘ KOMUNISTAI
Sekmadienio vakarą atmosfera pra- j
ėjo kaisti. kai autoritetingi užsienio Į
ociologai pareiškė prognozę, jog pro
porcinėje sistemoje apie 40 proc. vietų
įaima Demokratinė darbo partija, valovaujama /Algirdo Brazausko. Suskaiiavus proporcinius balsus, pasirodė,
.ad darbiečiai gavo net 44,4 proc. balsų |
nba >4 vietas iš 70!
Televizijos laidoje dalyvavę sąjūdiúnkai dar bandė sakyti, kad mazoritainėje sistemoje būsią kitaip, tačiau rinrimij komisija, skaičiuojanti balsus,
-ranesinėjo vis naujesnes sensacijas,
'‘ūmame ture 10 iš 14 kandidatų, lainėj tįsių iš karto, priklauso LDDP. Lii&t
\ę ketini yra po vieną iš Sąjūdžio, Solaldemokratų, Tautininkų h- Lenkų sąungos. Net Kaune nė vienam sąjūdilinkui nepavyko laimėti iš pūmo karto.
_DDP lyderis A. Brazauskas Kaišiaioryse tiesiog sutriuškino buvusį prem-j
erą G. Vagnorių, Sąjūdžio koalicijos j
rečiąjj numerį.
Kitose 57 apygardose į antrą turą]
pateko net 50 LDDP narių, iš kurių 3035 turėtų laimėti be didelio vargo, nes
iki Seimo deputato mandato piimajame
ture jiems tetrūko po 1-5 proc., o jų
varžovai yra smalkiai atsilikę.
I ad jau dabai, politiniai apžvalgi- ą BrazauskaS pirmoje po rinkimų preskonferencijoje V. Landsbergis balsuoja.
ELTOS nuotr.
ninkai prognozuoja, jog absoliučią dau
Lietuva pasirinko vieną iš dviejų Lietuvos piliečius - lenkus ir irisus - nes riausia opozicinė partija ii’ neturi re
gumą Šerine turės Demokratinė darbo
partija kuo bus pajėgi sufoimuoti savo socializmo modelių - LDDP, o ne. Są- jie, jos nuomone, n dėmę LDDPperga- iros veiksmų programos, kuri, kaip,
Vyriausybę.
jūdžio, bet vis dėlto skurdo kelią.
lę. Dar kiti kaltino Rusiją. Niekas ne- beje, ii- Sąjūdžio programa, yra aiškiai
Sąjūdis proporcinėje sistemoje gaBuvęs Parlamento spikeris E. Geni- norėjo matyti pagrindinių Sąjūdžio socialistine.
vo tik 20,96 proc. balsų, jų sujungi- vilas, taip pat pralaimėjęs rinkimus, in- klaidų - nesompetetingų, nesimpatiš.Anot A. Abišalos, ’jai teks plūkus
rinkai iš Krikščionių demokratų, De- terviu “Lietuvos rytui" pastebėjo, jog kų žmonių skyrimas, į aukščiausius su tomis pačiomis problemomis. kaip n
nokratų, Politinių kalinių k tremtinių tai, ką jis vadinęs politiniu daltonizmu, valstybės postus, skubotas bealter- bet kuriai Vyriausybei ( . .) Jie žada ir
,ąjungos gavo 12,43 proc. balsų. So- pasirodė esą realybė: ‘yra lik dvi spal- natyvinis ko.ūkių išdraskymas, siaubiu- bandys gydyti ūkį laikinomis pnerialdemokratai sulinko 6,05 proc. Pro- vos - raudona ir balta“. Jo nuomone, V. ga mokesči pr akcizų politika ir pan.
monėmis, kurios galų gale vis tiek atoorcinę sistemą dar įveikė Lenkų Landsbergio kalbos ne atspindėjo, o
AT pirr minkąs V. Landsbergis sigięš prieš žmones".
sąjunga.
kūrė tokias nuotaikas visuomenėje, preskonfere i rijoje pirmadienį atrodė
Yra dar vienas momentas, kuris neKitos partijos ir judėjimai neįveikė Sąjūdis tikėjosi, esant dviems poliams sutrikęs. Jis v įsakė, kad “turimi linki- ramina. Ai’ susitaikys Sąjūdis n kitos jį
l proc. barjero. Naujajame Seime ne- laimėti prieš LDDP, o centristinių jėgų miĮ rezultata vieną dalyką rodo labai remiančios jėgos su buvusių komunis)us nė vieno liberalo, kurių vienų pro- formavimasis buvo žlugdomas, Sąjūdis aiškiai - liks m ima LDDP sekinė"
tų sugrįžimu į valdžią,) Ne paslaptis.
;rama buvo grynai kapitalistinė, nė gavo tiek, kiek galėjo gauti, o centristų
LDDP ly<: is A. Brazauskas inter- kad Krašto apsaugoje. SKAT'e. V'
ieno centristo, žadėjusio tapti trečiąja ir liberalų balsus nusinešė LDDP.
viu spaudai pri ėmėjo, kad jokio “va- Landsbergio apsaugoje. Saulių sąjunėga, nė vieno nuosaikiojo, tautos paPremjeras A. Abišala interviu “Res- lymo“ dary ti įsirengia". Jo nuomone, goję komunistams simpatijų jaučiančių
angiečioirt. t. ir pan.
publikai’ pastebėjo, kad tendencijos “tauta visada tų i. Vien dėl to, kad re- nėra, o nekenčiančių yra daug. ArgaliĮ Seimą nepateko tokie politikai liūdnos, ir, ko gero, suprantamos", zulintai ne tokie . aip noiėta, pradėti ieš- mas kairiais pučas? Ši problema visuo
raip K. Motieka, J. Tamulis, M. Lau- "Man regis, sakė jis žurnalistui, daugu- koti kaltų - tai st-trizmo filosofijos atra- menėje tebėra švaistoma.
inkus, V. Plečkaitis, E. Gentvilas, Z. tna Lietuvos politikų, tarp jų ir aš, ne-jojimas“. A. Bnnuskas siūlo kitoms
Viena šiandien tapo aišku: kal/aišvila, P. Vaitiekūnas, A. Leščins- įvertinome žmonių nuovargio, noro Lietuvos politinė r s jėgoms, taip jų ii bėjimas tautos vaidu yra baisiai pavo
Sąjūdžiui sudaryt«idžiąją koaliciją.
jingas dalykas. Lietuvių tauta yra labai
gs, anodo, nepateks ir R. Ozolas bei susitvarkyti.
Kiti Sąjūdžio politikai^ vis dar teKaip pasikeis i nacija Lietuvoje? nepastovi, ypač kai gyvenimas smarlaugybė kitų nuosaikių ri’ pragmatiškų
bekaltina ne save, o kitus. Žaliųjų pairiLDDP pačia, inkimų rezultatai kiai pablogėja.
monių.
jos atstovė E. Ignatavičienė užsipuolė .buvo netikėti Ji mšėsi būti tik slip* Rimas Užpelkis
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Tarptautinių ekonominių santykių
mimsterio Vytenio Ales’kaičio teigimu,
j "nesitikėjome tokios nepaprastai spar
čios Įvykių raidos". (Lietuva Įstojimu
j TVF pradėjo rūpintis pernai vasarą;
vybés reakcija. Krašto apsaugos mrnisieris Grade/as viešai pažadėjo: karininkai - jos pastangas labai palaikė Skandinavi
jos šalys). Dabar A. Abišalos..vyriausybės
ne bulvės, jie nebus persodinti j pliką
laukia sunkus ir labai atsakingas darbas
lauką".
- greitai nustatyti, kur tuos pinigus pa
Įdomu, kas laimės, mimsteris ar kari naudoti.
ninku žmonos?’
Lietuvoje - pirmojoje iš Valtijos vals
tybių - lankėsi du Europos tarybos (ET)
SUTARTIS SU VOKIETIJA
Plungės akcinė bendrovė "Linų audi nariai: politinio direktoriato direktorius
niai" pasirašė sutartį su viena Hamburgo . H. P. Fureris ir patarėjas J. L. Laurensas.
firma pasiūti iš lino drobės 300.000 rank Norėdami susipažinti su Lietuvos padė
timi, svečiai dalyvavo spaudos konferen
šluosčių. Vokiečiu firma už medžiagą ir
darbą plungiečiams sumokės 120.000 marcijoje, susitiko su deputatais, partijų at
kių. Bendrovė "Linų audiniai" tikisi gau stovais, svarstė, "ką galima padaryki, pa
greitinant pilnateisę Lietuvos narystę
ti ir daugiau užsakymu. Mat Vakarų šaly
ET". Ju nuomone po rinkimų Lietuvoje
se, atsisakančiose sintetikos lininiai gami
"bus visiškai Įgyvendinta parlamentinė
niai dabar tapo prestižine preke.
demokratija", pripažino, kad žmogaus
teisiu srityje daug kas padaryta, tačiau
ERFURTO DOVANA VILNIUI
turi būti padaryta dar daugiau".
doVokietijos Erfurto miestas Vilniui
Sutartis su Gudija. Lietuvos respubli
vanojo aštuonis automobilius šiukšlėms
kos teisingumo mimsterio pareigas einan
surinkti ir vežti. Juos Vilniun atlydėjo
Erfurto komunalinio ūkio skyriaus vedė tis Zenonas Juknevičius su Gudijos teisin
jo pavaduotojas Guenter Kracht. Dova gurno ministeriu Leonidu Daščiuku pasi
rašė sutarti dėl teisinės pagalbos, teisinių
ną priėmė Vilniaus specializuota tra-.ssantykiu civilinėse šeimose ir baudžiamo
porto jmonė. Automobiliai nebe nauji.
Penki dar tvarkingi, o trys ti.-s tik atsar siose bylose. Po Rusijos tai antroji vals
ginėms dalims. Susij mgus Vakarų ir Ry tybė, su kuria pasirašytas toks dokumen
tas. Ateityje panašios sutartys numato
tų Vokietijoms, Erfurto automobiliai
šiukšlėms surinkti ir išvežti neatitiko V. mos pasiraš.ti su Estija bei Latbijs. Su
tartimi nustatomos Lietuvos bei Gudijos
Vokietijoje priimtų normų. Jos dabar
teisininku, prokuratūros darbuotojų veik
yra skirtos visai Vokietijai. Dėl to Erfur
los galimybės šių^šalių piliečių atšvJgiu.
tas juos ir dovanojo Vilniui. Vilniečiams
(Nuo šiol nusikaltusiam Lietuvoje neleng
komunalininkams labai trūksta tosios
va bus pasislėpti Gudijoje ir atvirkščiai).
technik-.s. Specialistu nuomone, penki
Sutartis Įsigalios po Lietuvos AT ratifika
dovanoti tvarkingi šiukšlių surinkimo
automobiliai vilniečiams dar galės tarnau- vimo.
Kai kurios Įmonės už pristatomus Į su
pirkimo punktus pieną, gyvulius neatsis
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
kaitė nė už rugpiūči mėn. Po patikrini
direktorių taryba Vašingtone patvirtino mo paaiškėjo, kad daugelis imonig turi
Lietuvos vyriausybės ekonominės politi lėšų, užsienio valiutos; savo vadovams,
kos memorandumą - Lietuvos ekonomi- darbuotojams išmoka 10-15 kartu dideskos politikos programą. Kai kurių direk- nius atlyginimus negu gauna žemdirbiai.
Apsvarsčiusi padėti, žemės ūkio mi misteri
jos kolegija perspėjo Įmonių vadovus
griežtai laikytis finansinės drausmės, ki
Dft JONAS NÍCÍPORCIUKAS
tu atveju numatė svarstyti, ar vadovai
JAQUETAS DE PORCELANA
tinkami, be to, numatė siūlyti vyriausy
bei priimti nutarimą dėl esminio baudų
DR. PAULO R. NIC1PORCIUKAS
padidinimo už finansinės drausmės nesi
R. Cap. Pacheco Chiwes 1206, Io and»
laikymą.
V. Prudente - Fone*J273-6696

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr$. 8.000,00
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKSYS vardu.

SUSTABDÉ KARIUOMENĖS
IŠVEDIMĄ

AP agentūros pranešimu spalio 29 d.
Rusijos prezidentas B. Jelcinas patvirti
no rusu kariuomenės išvedimo sustabdy
mą iš Baltijos kraštų, anksčiau pareikalaiutą rusu armijos pareigūnų. Jelcinas Įsakė
gynybos ministerijai paruošti susitarimo
laikiną planą, pagal kuri turėtų būti su
teiktos socialinės garantijos rusu karei
viams Baltijos kraštu teritorijose. Kariuo
menės išvedimas bus at;saujintas pasira
šius prekybines sutartis su Baltijos kraš
tais.
Į Jelcino užmačius gyvai reagavo Bal
tijos valstybių vyriausybės, pasmerkdamos Rusijos sprendimą sustabdyti kariuo
menės išvedimą ir ją apkaltindamos pa
žeidimu tarptautiniu susitarimu.Pvz.
1992 m. Helsinkio baigiamajame akte
reikalaujama, kad tuojau ir tvarkingai
būtų išvesta svetima kariuomenė iš Bal
tijos valstybių.

Plačiau Jelcino nutarimą skelbė žinias
klaida, neigiamai pasisakydama prieš pa
starojo užmojį.

RUSU, KARIU ŠEIMOS NE BULVĖS
Tas pats dienraštis spalio 13 d. laidoje
rašo: "Už dviejų savaičių Klaipėdą turi
palikti ten esanti krantų apsaugos divizi
ja. J ..s technika jau yra paruošta išvyki
mui. Bet kur nuveš šeimas? Moterų ta
rybos narės nuvyko j būsimą jų gyven
vietę: apleistos kareivinės, vienas vandens
čiauptas visiems aukštams ir tas ..e visada
veikia, vėjas švilpia patalpose. Jos grįžu
sios nusprendė: nė vienas tankas, nė vie
na patranka nepaliks Klaipėdos, kol ne
bus garantuotos daugiau ar mažiau tinka
mos apsigyvenimui patalpos. Kariškius
Įžeidė Į ju vargus beširdė Maskvos vado-

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
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
Fone: 274-0677. Res. 274-1886

toriu nuomone, ji geresnė už Latvijos ir
Estijos programas. Ateityje ji netgi "galė
tu būti Rusijos reformų modeliu", TVF
pritarimas praplečia Lietuvos sąlygas sko
lintis, užtikrina didesnę neatlyginamą
humanitarinę pagalbą. Pirmoji jos dalis
- 82 JAV doleriu iš TVF. Po teigiamo
nutarimo apie 60 mln. JAV doleriu pas
kolą kalba Pasaulio bankas.
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Naftos produktų kainos. Vyriausybės
spalio 19 d. nutarimu už naftos toną vi
dutiniškai reikės mokėti 125 dol. Todėl
Mažeikių naftos perdirbimo įmonės par
duodamų naftos produktų didmeninės
kainos padidėjo 1,9 karto. Benzino A92.90000, dyzelinių degalų - 65175 ta
lonus. Parduodamų visiems vairuoto
jams naftos produktų antkainis — 2400
ta:onų už toną.
A. ■ .
Estija, Latvija, Lietuva
POLITINIAI DABARTIES VINGIAI

Estijos

premjeras

ELTOS pranešimu, Estijos prezidentas
Lenart Meri pavedė sudaryti vyriausybę
Valstybės susirinkimo nariui Mart'ui Laar'ui, 32 metų amžiaus, "Isamaa" (Tėvy
nės) bloko vadovui. Šis blokas su social
demokratais, nepriklausomybės partija
sudaro koaliciją, turinčią daugumą Esti
jos parlamente.

Naujasis Estijos premjeras gimė 1960
m. Tartu universitete baigė istorijos
mokslus. Buvo istorijos mokytojas, dir
bo ir mokslinį darbą, reiškėsi žurnalisti
koje, 1990-92 m. Aukščiausiosios tary
bos narys.

kančių liudytojas į šalį kitus reikalus ir nusprendė koncen
truotis kovai su Baltijos kraštais, o vė
Gedimino prospekte 40 Vilnioje veikia
liau ir su kitomis šalimis, siekiančiomis
tautžudystės (genocido) muziejife — kovų
laisvo apsisprendimo. Apie tai rašo bu
ir kančių liudytojas. Jis spalio 24 d. buvo
vęs KGB majoras M. Butkovas, 1990-91
pirmą kartą atidarytas lankytojams.Šio
m. vadovavęs KGB skyriui Norvegijoje,
muziejaus steigėjas - Lietuvos politinių
kaip praneša ELTA.
kalinių bei tremtinių sąjunga ir Lietuvos
"Jautėme, kad norvegų parama baltiekultūros ir švietimo ministerija.
čiams stiprėja, artėjama prie visiško šalies
Muziejaus rumai užima beveik visą
pripažinimo. Mes privalėjome visomis
kvartalą tarp Vasario 16-osios ir Aukų
išgalėmis trukdyti", — rašo Butkovas.
gatvių. Jie 1890 m. buvo pastatyti apy
Buvo nurodoma stipriais veiksmais dis
gardos ėeismui, o per visas okupacijas
kredituoti Baltijos kraštus.
čia veikė priespaudos įstaigos — teismas,
Kai sausio 12 d. tankai riedėjo Vil
prokuratūra, gestapas, KGB. Lia buvo
niaus gatvėmis, Norvegijos skyrius gavęs
planuojami ir žudymai, tardomi -ir kan
telegramą, įpareigojančią šmeižti Vytau
kinami Lietuvos žmonės.
tą Landsbergį. Per patikimus šaltinius pa
Spalio 21 d. pirmieji j šį muziejų bu
teikti žinių, kad Landsbergis priklausąs
vo pakviesti žurnalistai. Politinių kali
Kauno mafijai, kad jis yra nekompetitinnių ir tremtinių sąjungos pirm. B- Ga
gas politikas, ambicingas, be psichinės
jauskas žurnalistams pasakė, kad svarbiau
pusiausvyros, kupinas didybės manijos,
sias muziejaus rodinys yra kameros, ku
vedęs diskriminacinę tautinių mažumų
rios kalėjo ir mirė žmonės, o.taip pat
politiką. .
kambariai, kuriuose vyko tardymai.
Po,žudynių Vilniuje kagėbistai Non.
įsakė juodinti
vegijoje turėjo skleisti žinias, kad-už
Kai Lietuva 1990 m.’ paskelbė nepri šiuos įvykius yra atsakingas Landsbergis,
nes jis su savo valdžia juos išprovokavęs.
klausomybės atstatymą, KGB atidėjo

Kovų ir

f?

Pažeidė susitarimą

Spalio 13 d. Latvijos užsienio reikalų
ministerija pasiuntė Rusijos užsienio rei
kalų ministerijai notą dėl įvykusių bom
bardavimų Saldaus poligone. Rusijos
lėktuvai pažeidė Latvijos-Rusijos susita
rimą. Draudžiami lėktuvų skridimai, nau
dojant ginklus. Notoje taipogi pažymima
kad bombardavimai kurį laiką kėlė vieti
nių žmonių pasipiktinimą.
Pirmasis vizitas

Spalio 12 d. baigėsi Estijos preziden
to L. Meri 5-kių dienų vizitas Suomijoje.
Jis susitiko su Suomijos prezidentu M.
Koivist'u, ministeriu pirmininku ir už
sienio reikalų ministeriu.
Susitikime su užsieniečiais diploma
tais iškilo Estijos ir Rusijos santykiai.
Prezidentas pažymėjo, kad Rusijos armi
jos išvedimas iš Baltijos kraštų turėtų didėlę reikšmę siaurės Europos saugumui.Okupacinės sovietų kariuomenės is’vedimas is’ Lietuvos, po komunistų laimėjimo Seimo rinkimuose,
BUVO SUSTABDYTAS::lietuviai balsavo ne už laisve, bet už Ivano įuodah duona.

VISKAM
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m? šu vo pailgas i rdvigu bos pilietybės
klausimas, kuris dar neišaiškintas. Toji
Aurelija M. Balašaitienė
tema buvo plačiai gvildenama išeivijos
spaudoje, bet Lietuvos vyriausybė tuo
LIETUVA IR JOS IŠEIVIJA
klausimu dar nėra padariusi sprendimų,
Turininga konferencija Birštone, apsvars
taigi nieko naujo neteko išgirsti.
čiusi pagrindines Lietuvos ir išeivijos bei
Vakare konferencijos dalyviams bu
už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių pro
blemas. Dalyvavo 87 atstovai is" 14 kraš vo suruošta iškyla garlaiviu. Nuplaukus
Nemunu iki Alksniakalnio miško, buvo
tų ir keliolika Lietuvos pareigūnų.
nepaprastai įdomu vaikščioti "Atminimų
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
taku", kurį puošė vienuolikos jaunų lie
tuvių skulptorių sukurtos medžio skulp
Teisiniai klausimai
tūros skirtos reikšmingų Lietuvos istori
Rugpjūčio 19 d. konferencijos prezi
nių įvykių garbei. Sukūrus milžinišką
diumą sudarė Vijote Arbaitė iš Kalifor laužą, buvo vakarieniaujama, šokama,
nijos ir Piliečių chartijos atstovas A.
dainuojama ir mezgamos pažintys.
Dziegoraitis. Diena buvo skirta Lietuvos
konstitucijos projektų ir pilietybės įsta
Kultūriniai rūpesčiai
tymo nagrinėjimai. Teisininkas V. Sinke
Rugpjūčio 29 d. konferencijai pirmi
vičius kalbėjo apie tris piliečių grupes:
ninkavo klivlandietė Ingrida Bublienė ir
;avaime esančius piliečius, išsaugotos pi- poetas Justinas Marcinkevičius. Pagrin
ietybės asmenis su galimybe ją atstatyti dinė dienos tema - kultūra. Poetas Mar
jei jos neprarasti, ir asmenis, kurie iki
celijus Martinaitis jautriai išsireiškė, kad
I940 m. birželio 15 d. buvo Lietuvos pi- Lietuva tiesia rankas j išeivijos kultūros
iečiai bei joje gyveno tarp 1919 ir 1940 vertybes ir apgailestavo, kad politinę

Greitai važinėsime
• •
© •
su naujais numeriais

priklausomybę "palelė ekonominė pri
klausomybė, tai ir leidyklose darbas su
stojo. Jis siūlo steigti valstybinę leidyklą.
Ingrida Bublienė labai tiksliai pastebėjop
kad jaunesnės išeivijos kartoa iš savo tė
vų paveldėjo jų atneštą ir išaugotą lietu
višką kultūrą - tėvai jos daug atsigabe
nę.

Prof. Albertas Zalatorius iškėlė asme
ninės iniciatyvos ir idealistinės veiklos
reikšmę, skatino glaudesnį kultūrinį ben
dradarbiavimą su išeivija, pasigedo natųralios idėjų tėkmės. Kodėl vietiniai teat
rai nevaidina išeivijos dramų? Kodėl
vyksta kultūrinis sustingimas, nepagarba
talentingiausiems žmonėms? (Nebuvo
aišku, apie ką jis kalba, AMB). Jo many
mu dėmesys kultūrai ir ekonomikai esąs
"disproporcingas". Kultūra privalo funkcijonuoti,kol išeivija gyva". Informaci
jos spragai u-žpildyti reikia išleisti užsie
nio Lietuvos kultūrininkų ir organizaci
jų žinybą. Kuo Lietuva gali pati išeivijai?
Jis pasakė, kad išeivijos spaudai reikia
redaktorių. Tai su laiku bus aktualu ir

MIRŠTA LIETUVOS LEDO RITULYS

Lietuvos rinktinė Įgijo teisę daly
Čempionai - Elektrėnų “Energija"
Į Lietuvos kelių policijos transpor porto priemonių registravimo padali- Osvencime (Lenkija) nesėkmingai vauti pasaulio “C” grupės varžybose.
to priemonių registravimo padalinius nia°}sžaidė Europos klubų čempionų taurės Rinktinės vyr. treneris G. Gudauskas.
jau išsiųsti pirmieji nauji lietuviški vals
Kaip infornwyo KeBų policijos vai-kur pr.lkl,me]0 Pagrindinė problema ledas, kuris
tybiniai transporto numeriai.
dybos specialistai, jau nuspręsta, kad T
tl
.... ■'
naujus
lietuviškus
numerius
pilietis,
Osvencimo
Lina
1.16
ir
Kijevo vienai valandai kainuoja 3 tūks
Dėl naujų lietuviškų valstybinių
tančius talonų.
transporto numerių pradėta rūpintis perkantis naudotą automobilį, galės “Sokol” 3:16.
iškart paskelbus Lietuvoje nepriklau įsigyti iš buvusio savininko (matyt, jei
somybę. Vidaus reikalų ministerijos bus susitarta dėl priemokos už numeLIETUVIS D. KASPARAITIS vadovybės iniciatyva buvęs sportinio rį).
“NEW YORK ISLANDERS” PROFESIONALAS
inventoriaus fabrikas „Dinamo” su
Atspausdinti ir lietuviški transpor
Vokietijos firma TIUNIS sukūrė to registravimo liudijimai (Kauno
Spalio 10 d. iš Elektrėnų kilęs le- olimpiniu čempionu. Sutartį su
bendrą įmonę minėtiems numeriams „Spindulyje”), paruoštos kompiuteri
gaminti pagal vokišką technologiją.
nės programos, pagal kurias printe- do ritulininkas išskrido į Niujorką “New York islanders” D. Kasparaitis
Nuo 1993 m. Europos Ekonomi riais bus'užpildomi minėti liudijimai. žaisti NHL klube “New York Islan- pasirašė trejiems metams. Dar šį senės Bendrijos šalyse įsigalios naujo TaČiau nauji numeriai neišduodami, ders”.
zoną Darius gaus pusę miilojono dostandarto transporto priemonių vals nesdar nenustatyta jų kaina. NeoficiaDailus Kasparaitis, 20 metų ledo lerių algos. “New Yoik Islande^ ’ šiuo
tybiniai numeriai. Tai žinodami, mūsų liais duomenimis, jie gali kainuoti apie ritulininkas žaidė gynėju Maskvos melu turi 13 tšk. iš 6 rungtynių u NHL
. J
e> i
specialistai nutarė naujus lietuviškus 2 5 tUKSt* rb.
Al
g
ir
das
SKR
Ę
Įti&Kis
Dinamo
,
o
NVS
rinktinėje
tapo
Fauick
grupėje
užima
antrą \ v*ią
numerius sukurti ir gaminti pagal
EEB įsigaliojantį standartą (o mus ap
LIETUVA -LATVIJA 1:1
lenkę estai sau naujus numerius gami
no pagal Švedijos pavyzdį).
Spalio 28-ąją IIP.valius_snįęgą nuo boto specialistui, Vilniaus “Žalgirio’
Aliuminio numeriai (jei specialiai
Vilniaus _ '‘Žalgirio' stadiono žaliosios ekipos vyr. treneriui, su kuriuo vilnie
nedaužysite plaktuku, jie laikys ilgai)
padengti šviesą atspindinčiais dažais ir
vejos, į aikštę išbėgo žaisti pasaulio čiai yra laimėję 1987 m. Pasaulio uni
specialia, JAV gaminta plėvele (joje
čempionato atrankinių mngtynhgLat- versiadą ir Sovietų čempionato bron
atspausdintos mažytės LT raidės, kad
vijos ir Lietuvos nacionalinės rinktinės. zą. Dabartinis vyr. treneris A. Liubinsnegalima būtų suklastoti numerio).
Sovietiniame futbolo čempionate kas, deja, yra pasižymėjęs tuo, kad
• Pirmieji numeriai Kaune pagamin
latvių futbolo komandos niekada ne 1985 m. žalgiriečiai vijo iiž prastą va
ti liepos pabaigoje. Jie skirti automobiblizgėjo, tačiau Rygoje Latvija pateikė dovavimą jį iš komandos ir prašė
liam^ilgiausi), sunkvežimiams, prie
kaboj ir motociklams (mažiausi).
pora sensacijų, sužaidusi lygiosiomis su vadovavimo iš B. Zelkevičiaus.
VisiįjĖndras bruožas - kairėje nume
Europos meisteriu Danija ir Ispanija.
Lietuvos sudėtis šiose rungtynėse
rio pusėje yra mėlyna juostelėj kurioje
Pirmasis puslaikis parodė, kad mū buvo tokia: V. Martinkėnas (Kijevu
atspausdinta Lietuvos trispalvė irraisų žvaigždės, žaidžiančios Europos “Dinamo”), V. Buzmakovas (Vokie
dinią- kodas LT. Šiuo metu jau paga
klubuose, latvių rimtai neįvertino ir tija). V. Baltušnikas (Vilniaus “Žal
minta keliasdešimt tūkstančių nume
gavo patirti šoką. Mūsų gynėjams ir gins"), E. Tumasonis (Klaipėdos “Si
rių ir išdalinta miestų bei rajonų transvartininkui suklydus latvių Linardas rijus"). A. Tereškinas (“Žalgiris”) - V
“kaukštelėjo” iš toli kamuolį į tuščius Sukristovas (Natanijos “Makabi”), 1
Lietuvos vaitus -0:1.
Pankratjevas (Kijevo “Dinamo”), R
Tik likus 5 minutėms Robertas Zdančius (“Žalgiris”), S. Baranauskas.
Fridrikas suktu smūgiu iš 15 metrų iš R. Fridrikas, V. Ivanauskas (visi žai
lygino rezultatą.
džia Austrijoje). Keitimams išbėgo A
Visą laiką žiūrovai švilpė ir skan Žūta ('Minsko “Dinamo”) ir R
davo: “Zelkevičius! Zelkevičius!” tuo Vainoras (“Suijus”).
sakydami, kad laikas prie komandos Lietuva ir Airija yra pirmosios savo
Tokie numeriai žymės Lietuvos transporto priemones
I
J. Staselio nuotr.i vairo stoti rimčiausiam Lietuvos fut- grupėje su 5 tas’kais kiekviena.
f
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naudinga, bet sunku sutikti su jo tvirti- _
nimu, kad išeivijos spaudai reikia "stilis
tinės pagalbos", nors pats vartoja svetimžodžius ir nelietuviškus priešdėlius.

___ . ____ . iiiiiiiiMtnrowini
ir ekonominę padėtį, santykius su kaimy
nais ir santykių su išeivija aptarimą.
Paa s t a b o s

Prof. Vytautas Kubilius kalbėjo apie
apgailėtiną knygų padėtį Lietuvoje, o
prof. Sližys nutarė "pasigirti" kad Lie
tuvos mokslo taryba esanti vienintelė
Lietuvos mokslo institucija, turinti sa
vo mokslo akademiją ir mokslininkų
draugiją. Dviejų metų laikotarpyje įvy
kę daug gerų pasikeitimų mokslų srityje,
bet dar esanti didelė ekspertizės ir kal
bos problema, todėl stengiamasi pasitelk
ti visų šalių ekspertų. Lietuviai moksli
ninkai išsibarstę po visą pasaulį, tad rei
kia suintensyvinti informaciją, kad iš ša
lies būtų matomos mūsų problemos.
Išeivija čia galėtų ateiti j talką. Užsienio
mokslininkai stebisi Lietuvos mokslų dar
bais, bet jie yra mažai žinomi, nes stinga
informacijos.

Kritikos žodis tektų kai kuriems konfe
rencijos kalbėtojams už per ilgas kalbas,
kurių net ir prezidiumo nedrąsios pastan
gos nepajėgė sutrumpinti. Vienas kalbė
tojas ilgokai aiškino, kad jis kalbėsiąs
trumpai, o po ilgos kalbos dae apie dešim
tj minučių kartojo "baigdamas..."

DR. ANTANAS BUTKUS: “Nupirkime savo
giminėms Lietuvoje po traktorių”

Įdomiai kalbėjo Viktoras Petkus apie
pilietybės reikšmę, iškeldamas jos svar
bą pasaulyje išsisklaidžiusiems lietu
viams išeiviams ir jų vaikams.

Poetas Marcelijus Martinaitis džiau
gėsi būdamas pasaulio lietuvių -- trijų
brolių tarpe: išeivijos, tremties ir Lie
tuvos. Jis nori su visais susipažinti, su
žinoti, ką veikiame, nori panaikinti ri
bas tarp mūsų ir sujungti išblaškytą
lietuvių kultūrą.

Mokytoja Marija Smilgienė, iš Aly
taus išvykusi mokytojauti į Pelesos rajo
ną, kalbėjo kaip idealistė-pedagogė. Jos
pagrindinė mintis buvo ta, kad mokyk
loje nebūtų žalojamas vaikas - reikia dė
koti jam už dėmesį, pastebėti kiekvieną
gerą ypatybę, pagirti, paskatinti.

Mokyklos

Švietimo ir kultūros ministerijos at
stovė prof. Vanda Zaboskienė lygino
Lietuvos mokyklą sovietinės sistemos
metu ir dabar. Mokykla buvusi senosios
sistemos tvirtovė, bet dabar jos vaid
muo tapęs dvireikšmiu ir dviverčiu/
Dar yra daug apatijos ir dvasios nuovar
gio tiek mokytojuose, tiek jaunime,nes
jie buvo labiausiai prievartos ir įsaky
mų išvarginti. Reikia giliai išmąstytos
reformos, nes mokykla yra tautos gy
vybės laidas. Jau išleisti nauji vadovė
liai, naujos programos, skelbiama nauja
mokyklų filosofija, kalbama apie paragabiems vaikams, apie tarptautines olim-'
piadas ir muzikos konkursus. Tiems dar
bams reikalinga materialinė parama.
Kalbėtoja džiaugėsi, kad plečiasi kontak
tai. Puikus buvęs APPLE seminaras, bet
vaikų stovyklos nepavyko, nes priminė
pionierių stovyklas. Todėl šitoje srityje
skautai turėtu imtis iniciatyvos.

Mokytoja Marija Kaupienė iš Gudi
jos nušvietė graudžią tenykščių lietuvių
mokinių padėtį — vienas vadovėlis pen
kiems mokiniams ir visiška mokslo prie
monių stoka. "Literatai,atvažiuokit pas
mus", kvietė ji.

Kultūros diena buvo užbaigta litera
tūros vakaru, kuriame savo kūrybą skai
tė Marcelijus Martinaitis, Australijos
poetė Lidija Šimkutė, Eugenijus Ališanka, Aurelija Balašaitienė ir Justinas
Marcinkevičius. Gausioje publikoje ma
tėsi ir svečių iš toliau, jų tarpe dr. prof.
Petras Stirbys ir jo žmona dr. Angelė
Stirbienė iš Kauno.
Remti Lietuvą
Ir taip per ištisas keturias dienas susi
formavo konferencijos nuotaikos. Vieti
niai kalbėtojai skundėsi informacijos
ir ryšių stoka, kreipėsi į užsienyje gyve
nančius lietuvius su prašymu Lietuvą
remti ne vien finansiškai, bet ir mokslo
žiniomis, artimais ryšiais ir konkrečiu
darbu.

Pastebėta daug idealizmo kaip tik ten,
kur gyvenimo sąlygos sunkiausios. Vieti
niai pranešėjai išdėstė savo problemas,
pasidžiaugė laimėjimais ir visi pabrėžė ry
šių sustiprinimo ir informacijos praplėti
mo būtinumą. Iškėlė tai, kas jungia viso
pasaulio lietuvius, ir vengė ieškoti skirtu
mų. Žodžiu konferencija buvo turininga,
bičiuliška, broliška savo nuotaika.
Ačiū visiems
Nuoširdi padėka tenka ir rengėjams, ir
Birštono miesto merijai bei Kultūros cen
tro direktoriui už dalyvių globą, paslaugu
mą ir nuoširdumą, svečius aprūpinant nah
vyne.

Konferencijos rengėjams priklauso nuc
širdi padėka ir už puikų konferencijos ore i
nizavimą. Ne vien oficialia dalimi pasirū
pinta, buvo sudarytos sąlygos svečiams sl
sipažinti, bendrauti neformalioje ajmosfe
roję. Nuostabu buvo susipažinti su Afrikcs
lietuvaite Diawara-Viktorija Prėskenytė is
Susidėjus ypatingoms aplinkybėms,
Mali respublikos. Ji dėsto Mali nacionali
negalėjau dalyvauti penktadienio sesijo niame institute, yra Baltijos šalių draugi
je, todėl nieko negaliu apie ją parašyti,
jos valdybos narė. Su eksperimentiniu
tik žinau, kad tai buvo iškilminga konfe teatru suvaidino Algirdo Landsbergio
rencijos uždarymo diena, dalyvaujant
pjesę "Sudie, mano karaliau". Brangus
AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui, buvo man kun. Petro-Kęstučio Kriščiumin. pirm. A. Abišalai, ir kitiems vyriau kaičio rankos paspaudimas ir jaudinanti
sybės atstovams. Programoje numatytos buvo artimesnė pažintis su Mažosios
temos lietė dabartinę Lietuvos politinę
Lietuvos patriotu Sigitu Šamborskiu.

PARDUODAM?®

TRADUTOR PUBLICO
VERTĖJAS
ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS

(F:241-2831)

Do lituano p/português e vice
versa: documentos oficiais, certi-

Tačiau reikia pripažinti, kad būta daug
puikių idėjų, konkrečių projektų ir pasiū
lymų. Vakarų išeivijos atstovai džiaugėsi
nepriklausomos Lietuvos pastangomis
prisikelti iš vergijos griuvėsių, tarė ir atvi
rą žodį. Rytų kraštų lietuviai (netikslu
juos vadinti "išeiviais) supažindino kon
ferenciją su savo gyvenamų šalių proble
momis ir pateikė konkrečius siūlymus
jų problemoms spręsti. Stipriai buvo pa
brėžiami reikalavimai prie Lietuvos pri
jungti kai kurias lietuvių apgyvendintas
ir kadaise Lietuvai priklausiusias teritori
jas, kaip Gudijos ir Kaliningrado sričių
dalis.

Kreiptis i šv. Kazimiero parapija
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

Grįžau iš konferencijos praturtėjusi
idėjomis ir naujomis, nepaprastai vertin
gomis pažintimis. Esu įsitikinusi, kad ši
konferencija labai prisidėjo prie viso pa
saulio lietuvių išeivių ir buvusių tremti
nių suartėjimo tarpusavy ir su tėvyne
Lietuva. Abejonės nėra, kad netrukus
galėsime džiaugtis konferencijos padari
niais ir gėrėtis įgyvendintais projektais.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME
NES AŠTUNTOJO SEIMO 1992 LIEPO
14 LEMONTE, JAV SVEIKINIMAI
NUTARIMAI iR PADĖKOS

1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
seimas sveikina:
a. seses ir brolius tėvynėje savo dar
bais atstatančius demokratiją
Lietuvoje,
b. Lietuvos tikinčiųjų bendrijų va
dovus, keliančius tautos dvasin
gumą,
c. Lietuvos sportininkus pasaulinė
je olimpiadoje Barcelonoje ir
linki laimėti aukso medalius.

2. PLB seimas įpareigoja kraštų Ben
druomenių valdybas intensyviai veikti
savo kraštų vyriausybes, kad jos darytų
spaudimą Rusijai, reikalaudamos neati
dėliojant išvesti iš Lietuvos teritorijos
rusų kariuomenę, kuri sudaro nuolatinę
grėsmę ir Lietuvos piliečiams, ir kitoms
Baltijos regijono valstybėms.
3. PLB seimas dėkoja Lietuvos Respu- Pasaulio Lietuvių Bendruomenės aštuntojo seimo atstovai Čikagoje.'Penktas is’ dešinės naujai
blikos Aukščiausiajai Tarybai už jstaty-„ išrinktas PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys. Jo kairėje BLB-n^es pirm. Vera Tatarūnieųė
mų pataisas, teikiančias sąlygas užsieny- 1 l,r
/
....—....... .
, ,
.
r"
je gyvenantiems lietuviams atstatyti Lie- teikiamos tautinėms mažumoms Lietu- goja PLB valdybą, kuri jmanoma, remtuvos Respublikos pilietybę, ir prašo ją
voje.
ti Lietuvos pastangas.
suteikti svetur gimusiam lietuvių jauni
11. PLB seimas ragina kraštų Ben
7. PLB seimas, įsitikinęs Pasaulio lie
mui galimybę įgyti Lietuvos Respublikos tuvių jaunimo kongresų nauda ir reika druomenes organizuoti paramą Vilniaus
pilietybę neprarandant gyvenamo krašto lingumu ugdant lietuviško jaunimo tau senamiesčio atnaujinimo darbus ir ekopilietybės.
tinį sąmoningumą, įpareigoja PLB valdy loginėmšsproblemoms is’spręsti.

4. PLB seimas įpareigoja PLB valdybą
išstudijuotigalimybes teikti paramą So
vietų Sąjungos teritorijoje besikurian
čiom Lietuvių Bendruomenėm, jas supo
ruojant su jau stipriai veikiančiomis Lie
tuvių Bendruomenėm, jas suporuojant
su jau stipriai veikiančiomis Lietuvių
Bendruomenėmis.

bą, glaudžiai bendradarbiaujant su Pa
12. PLB seimas pareiškia, kad lietu
saulio lietuvių jaunimo sąjunga remti
vių išeivija, jausdama Lietuvos gyvento
VIII-jo Pasaulio lietuvių jaunimo kongre jų ir išeivių vieni kitų pažinimo, supra
so ruošimą Europoje.
timo ir nuolatinių ryšių stoką, mato rei

8. PLB seimas įpareigoja PLB valdy
bą sudaryti PO konstitucijos peržiūrėji
mo komisiją, kuri artimiausiu laiku pa
siūlytų pakeitimus, atspindinčius pasi
keitusias sąlygas Lietuvai atgavus nepri
5. PLB seimas įpareigoja visų kraštų
Lietuvių Bendruomenių vaidybas ypatin klausomybę.
gu būdu paminėti 75-ją Lietuvos nepri
9. PLB seimas įpareigoja PLB valdy
klausomybės sukaktį 1993 metais.
bą sudaryti Ekonominės pagalbos Lie-

6. PLB seimas reiškia solidarumą lietuviams Seinų-Punsko krašte, Gudijoje,
Rusijos Federacijoje ir Karaliaučiaus sri
tyje ir paveda PLB valdybai kreiptis į jų
gyvenamų kraštų vyriausybes, tarptauti
nes organizacijas, konferencijas bei kitus
forumus reikalaujant, kad lietuviams bū
tų suteiktos tos pačios teisės kaip jos yra

CIRANÇAS E ADULTOS
PREVENÇÃO E TRATAMENTOS

13. PLB seimas įpareigoja kraštų Ben
druomenių valdybas, artimai bendradar
biaujant su PLB vàldyba, rūpintis lituatuvai komisiją, kuri kraštuose organizuo- nistiniu švietimu ir tautiniu auklėjimu,
tų analogiškas komisijas, kurios efekty steigti lituanistines mokyklas, tobulinti
viai rūpintųsi teikti savo kraštų ekono mokslo priemones ir, Lietuvos Respu
blikos Kultūros ir švietimo ministerijai
minę pagalbą Lietuvai.
10. PLB seimas pritaria Lietuvos vy padedant, parūpinti lietuvių kalbos mo
kytojus.
riausybės skiriamai paramai lietuvybės
14. PLB seimas įpareigoja PLB valdy
išlaikymui už Lietuvos ribų gyvenan
čiose Lietuvių Bendruomenėse ir įparei bą paruošti Lietuvių Bendruomenės is
toriją su kuria turi būti supažindinami
lituanistinių mokyklų mokiniai.

ESTÂNCIA LITUANIKA

ODONTOLOGICO

Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

TEL. 275*2619

HORARIO: 9-12, 13-17, 18-20
Horário a marcar Fone: 914-7293

A NO IT E

R. Jundiapeba 473, S/3 - Vila Zeiina
CEP 03143 SÂO PAULO - SP

kalą Lietuvos parlamente turėti bent
vieną atstovą, užtikrintą Lietuvos kons
titucija. Atstovas būtų renkamas PLB
seimo sesijoje ar ikorespondenciniu
į
du.

PREÇO: US$ 5000,00

1 5. PLB seimas visus ragina remti Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoje. Kraštų
Bendruomenės įpareigojamos sudaryti
palankias sąlygas mokiniams, norintiems
lankyti Vasario 16 gimnaziją.

16. PLB seimas dėkoja Lietuvos Res
publikos Kultūros ir švietimo ministrui
Dariui Kuoliui už pažadėtą paramą Ii-'
tuanistjnių mokyklų mokinių tėvynės
pažinimo programoms.
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17. PLB seime per svarstybas apie
kultūrą išryškėjo daug poreikiu kuriuos
patenkinti reikia konkrečiu planu, kad
būtų ugdomas lietuviu išeivijos kultūri
nis kūrybingumas. PLB seimas įpareigo
ja PLB valdybą ir kraštų Bendruomenių
valdybas:

a. skatinti savo praeities programų
("oral history") paskleidimą ir įgyven
dinimą, suteikiant reikalingą finansinę
pagalbą to projekto išvystymui;
b. neatidėliojant sudaryti kultūrinin
kų, kultūrinių vienetų ir kultūrinių vertybiųM<artoteką;

«VEIKS: LAPKRIČIO 21 D. (ŠEŠTADIENI) 16:00 - 22:00 VAL.
A
LAPKRIČIO 22D. (SEKMADIENI), 10:00- 20:00 VAL.
&
JAUNIMO NAMUOSE - V. ZELINA
III PAKVIESKITE SAVO GIMINES, DRAUGUS IR KAIMYNUS.

c. konkretizuoti įvairių projektų (ar
®
Bajzaro rengimo komisija
cheologinių, geografinių, kraštotyros,
riui, Kultūros ir švietimo ministrui Da
istorijos, tautotyros ir kitų) išeivijos
ção de Lucia Šinkūnas e de Alberto Fe
riui Kuoliui ir Ryšių su užsienio tautie
jaunimo tautinio sąmoningumo kėlimo
lix Dilys, e um troféu pelas danças apre
čiais tarnybos viršininkui Audriui Anta sentadas.
planus su Lietuvos Kultūros ir švietimo
naičiui už aktyvų dalyvavimą seime;
ministerija;
No mes de outubro, apresentou-se na
d. vystyti projektus su Lietuvos kultū
b. Lietuvos Respublikos Aukščiausia XVI Bienal dos Imigrantes no dia 25,
riniais vienetais ar kultūrinėm įstaigom, jai Tarybai, vyriausybei ir Vilniaus mies- com belas danças. Participu também
tarpininkaujant Lietuvos Kultūros ir švie- to merui už pažadėtas patalpas ir para
do desfile de casais com trajes típicos
timo ministerijai, kurie būtų naudingi išei uną įsteigiant PLB būstinę Vilniuje;
com os seguintes integrantes:
vijos kultūros kokybės pakėlimui pėda-'
— Wania Carla Šinkūnas
c. buvusiai PLB valdybai ir jos pirmi
goginiu ir informaciniu pagrindu.
- Paulo Miguel Banevičius
ninkui dr. Vytautui Bieliauskui, visoms
e. numatyti ir paruošti vadovų lavini komisijoms ir talkininkam už nuoširdų
- Simone Laucis Pinto
mo programas pagal kultūrinių vienetų
— Orlando Daniel Filho,
darbą, koordinuojant Pasaulio Lietuvių
ir organizacijų poreikius;
Bendruomenės veiklą per praėjusius ket encantando a todos com seus lindos
trajes feitos artesanalmente.
f. koordinuoti (PLB valdybai) didelių verius metus;
švenčių (dainų, tautinių šokių, kitų) or . d. buvusiai Pasaulio lietuvių jaunimo
No dia 15 de dezembro o Nemunas
ganizavimą, kuriose dalyvauja nevieno, sąjungos valdybai ir jos pirmininkui Al
se apresentará em Guaxupé, MG., termi
bet kelių kraštų vienetai;
nando sua temporada de 1992.
vydui Sapliui už jų darbą per lemtingus
g. rengti regijoninius festivalius ar ki praėjusius ketverius metus;
No próximo ano, iniciaremos ar ativi
(Bus daugiau)
tokius kultūrinius pasirodymus, kad
dades no mês de fevereiro.
Bendruomenių mažesnės apylinkės bū
Quem quizer danças conosco pode en
ATIVIDADES
tų skatinamos dirbti ir tobulėti;
trar em contato com:
DO NEMUNAS ANSAMBLIS
h. atrankos būdu padėti jaunimui, va
Simone Laucis Pinto - 63-8349
O
grupo
Nemunas
apresentou-se
no
dovams ir mokytojams ilgiau pabūti Lie
274-1347
mês de Setembro na Universidade São
tuvoje ir aktyviai įsijungti į tenykščią
Irena Martinaitis — 447-5930
Judas Tadeu recebendo medalha de bron
folklorinę, archeologinę, kultūrinę, vi
Alberto Felix Dylis — 273-4767.
ze no desfile de casais com a participasuomeninę ir gamtos apsaugos veiklą.

i. skatinti išeiviją daugiau dėmesio
kreipti į kitus Lietuvos rajonus, kad ne
vien tik Vilnius ir Kaunas susilauktų už
sienio paramos.
18. PLB seimas dėkoja:

a. Lietuvos Respublikos vyriausybės
Ministrui pirmininkui Gediminui Vagno-

Geriausia dovana
MARIJA GIMBUTAS

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

CIRURGIA DENTISTA^
DANTŲ GYDYTOJA
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL “CIRURGIA

ORTODONTIA (APARELHOS)
.

CRI ANCAS E ADULTOS

HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. UTUANOS E LETONIANOS.

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'VPortugališką 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: TJE L- 273-0338

I ALdÍlkaJ s/Stá M
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS
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ML” numerio

IR VĖL BALSAVOM

Praeitą šeštadienį ir sekmadieni buvo pra'
vesti
vesti papildomi rinkimai j Lietuvos parla
mento seimą. Rinkimuose dalyvavo 112
turinčią teisę balsuoti Lietuvos piliečių.

MARIJA

MYLIMO VYRO

ČESLOVO

JAKIŪNO

DEVYNIŲ MIRTIES METINIŲ PROGA

Baldavimo komisija buvo ta pati kaip
ir spalio 24-25 dd. rinkimuose.
PARAMA MŪSŲ LIETUVAI

Širdingas ačiū mūsų mielai skaitytojai už paramą
mūsų spaudai. Pagarbiai prisimename velionį a. a
Česlovą.
Administracija

Šv. Juozapo Lietuvių Katalikų Ben- •
druomenė, per jos pirmininką kun. Juo
zą Šeškevičių, paaukojo mūsų spaudai
vieną milijoną kruzeirų. Tai jautrus ir
<
dosnus atsiliepimas j mūsų raginimą dau-^>
giau paremti mūsų laikraštį.
§>>

Sveikinant®

f

mielą ir nenuilstamą kleboną

Kun. Juozas-Šeškevičius, nuo pat atvykimo Brazilijon, dirbo prie ML-vos ir
nenustojo spaudos remti. Širdingai dėko-^
jame kun. Juozui, o per jį, taip pat ir
visai Šv. Juozapo L.K. Bendruomenei
už šią dosnią paramą spaudai.
$$>

KUN. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ

laimingai atšventusį dar vieną gimtadieni.

Pradedančiam sukaktuvininkui 72-sius metus,
linkime didelio pasisekimo, darbuose, daug lai
mės ir geros sveikatos.

AUKOJO ML-vai

ALGIRDAS SLl ESORAITIS, kuris
gyvena Guarujė mieste, lankėsi pas po
nus Čiuvinskus ir šv. Kazimiero parapi
joj. Čia nusipirko knygą "OS BALTAS",
užsimokėjo ML-vos prenumeratą ir dar
paliko Cr.200.000,00 auką parapijai ir
laikraščiui. Širdingai dėkojame mielam
Algirdui už paramą, linkime jam ir visai
šeimai geros sveikatos ir sėkmės.

JAKlONIENÉ

DĖMESIO!

gijų vei Jos aprašymai. Kas turėtų tokios
medžiagos, ji irgi būtų mielai laukiama.

Visą medžiagą šiai knygai prašoma siųs
ti Arūno Zailsko dėmesiui i Lith .anian
STUDIJŲ CENTRO PRANEŠIMAS
Research and St .dies Center, 5620 South
Pietų Amerikos lietuviai gydytojai bei Claremont Avenue, Chicago, IL 60636,
jų tautinė ir profesinė veikla bus aprašy- USA.
ti Chicagoje ruošiamoje Pasaulio Lietuvių
ML-VA
Gydytojų Sąjungos istorijoje.
JONAS CHOROCIEJUS užsimokėjo
Apolonija BALTADUONIS Cr.60.000,
ML-vos prenumeratą ir dar pridėjo
Knyga leidžiama paminėti Sąjungas
Algirdas SLIESORAITiS
Cr100.000
Cr.100.000,00 auką spaudai ir parapi
trisdešimtmeti (1963-1993).
Jonas CHOROCIEJUS
Cr. 40.000,
jai. Širdingas ačiū p. Chorociejui už pa
Veikalą sutiko redaguoti dr. Milda Bu Lionginas GAIGALAS
Cr. 40.000,
ramą.
drienė, kelių medicinos istorijas knygų
Regina BRASLAUSKAS
Cr. 40.000,
GRYŽO KUNIGAS ALEKSANDRAS
ir daugelio straipsnių autorė. Knygos lei Helena PUPELIS
Cr100.000,
dėjai
bus
Pasaulio
Lietuvių
Gydytojų
Są

Per Petrines iš Lietuvos atvykęs pas
Marija MAČIULAITIS
Cr. 50.000,
mus darbuotis kun. Aleksandras Milašius, junga ir Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Feliksas MEILUS
Cr. 40.000,
buvo išvykęs į Braziliją—sostinę pramokti Centras Chicagoje.
Antanas AUGUSTAITIS
Cr. 35.000,
portugalų kalbos. Pabaigęs kursą Misionie
Dr. Budrienė prašo visų lietuvių gydy- Stasys BUTRIMAVIČIUŠCr. 40.000,00
rių Kultūros Centte, gryžo į V. Zelina
apsiginklavęs naujais darbo įrankiais —
■ kai- tojų Argentinoje, Brazilijoje, Colombijo- Pio Osvaldo BUTRIMAVIba. Kun. Aleksandras jau gali susikalbe+i
je, Urugvajuje ir Venecueloje atsiųsti sa
ČIUS Cr. 40.000,00
portugališkai ir tikisi greit pradėti pamo vo trumpas autobiografijas ir n jotraukas. Jonas JODE LIS
Cr. 40.000,00
kslauti ta pačia kalba. Sveikiname.
Be biografinės dalies , knygoje bus ir
• Nebūty lietuviškos spaudos
Tikimės, kad dabar galės geriau taip pat
be visuomenės paramos.
dirbti su lietuviais parapiečiais ir ypač mū įvairių valstybių lietuvių gydytojų drausų jaunimu stengiantis palaikyti mūsų kal
bą ir gražias tautines tradicijas.
O GRUPO NEMUNAS ANSAMBLIS CONVIDA A TODOS A PARTICIPAR

MŪSŲ
C

lituanistikos tyrimo ir

DE

LIGONIAI

MAIS

UMA

SENSACIONAL

FESTA

BAILE 1)0 RIDÍCULO'
Dia 21.1192 às 21 h

ONA BALTRUŠIENĖ, gyvenanti Su
maré rajone, susilaužė abi kojas per ke
lius. Bus ilgai sugipsuota ir yra prižiūrima
vyro Motiejaus bei dukros Eidi.

SI

MARIJA ČIUVINSKIENĖ, buvo pa
guldyta Hospital das Clinicas ligoninėje.
Jai buvo padaryta pūslės operacija. Vis
kas gerai pavyko ir dabar tik reikia atsi
gauti.

Ligonėms linkime didelės kantrybės
ir kad greit pasveiktų.

oha

8 íTHOHA 67 - MOOCA

CONVITES CR$. 25.000,00

R E S E R V A S:

274-13.47 R

MUSICA AO VIVO
*

TRAJE A CARÁTER

63.83.49 HC Simone

273-47.67 Bėra

PRÊMIOS AOS MAIS ORIGINAIS
SS

