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'T I a ba į pa t on k i ri ta s s ų s i t i k i m u 
;>u Lietuvos Prezidentu, ir jis cia bus 
mikiamąs kada neatvyktu/', - po be-
mk valandą balandžio 14-ąją trukusio 

pokalbio Londone Dawning street 10
.-asa ké:D i dž i os i os B rita n i jos m i n istras 
mrrnininkas John'as Major'as, atsaky- 
. Urnas j Lietuvos žurnalistų klausimus.

Turėjome galimybę, - pasakė jis, - 
Janiai pasikalbėti apie j vykius Lietuvo- 

rP santykius tarp Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos, kurie, manau, yra labai 
•j-.; I ir tampa vis geresni. Mes diskuta- 
mme apie galimo bendradarbiavimo

• eras ir trumpai palietėme tarptauti
nių santykių problemas, tarp jų, žino
ma, įvykius Rusijoje, armijos išvedimo 
;-i Lietuvos problemą7',

Pakeliui į Vestminsterio rūmus A, 
Brazauskas, Eltos korespondentei pako
mentavo šį susitikimą. Prezidentas pa
rakė, kad premjeras labai domėjosi pa
dėtimi Lietuvoje. Jis buvo informuotas 
apie įvykusius rinkimus, naujai sufor
muoto Seimo darbą, vyriausybę. J. Ma
jor'ą domino, kaip vyksta Rusijos ka
riuomenės išvedimas ir kas jau yra pa
daryta.

Premjeras pažymėjo, jog Lietuva 
tampa savotišku magnetu, traukiančiu 
užsienio kapitalą, ir klausė, kokios tam 
sudaromos sąlygos. Po to, kai jam bu- 
vogana plačiai paaiškinta, premjeras 
pasakė,-kad šios sąlygos yra visiškai 
priimtinos.

Sužinojęs, jog Lietuvai reikėtų gero
kai stiprinti bankų sistemą, ypač pasi
semti patirties, kurią turi sukaupusios 
Vakarų šalys, J. Major'as pažymėjo, 
kad jie yra pasirengę padėti.

"Susitikime kėliau klausimą, ar Lie
tuva negalėtų dalyvauti kai kuriose Di
džiosios Britanijos organizacijose, ko
vojant su organizuotu nusikalstamu
mu". -m.,.-., i . -

Ministras pirmininkas palaikė Lie
tuvos Prezidento mintį, kad reikia 
plėsti ryšius kultūrinėje veikloje, moks
lo ir švietimo srityse.

Algirdas Brazauskas.pakvietė John'a 
Major'ą atvykti į Lietuvą. Premjero 
veiklos,programa šiemet yra gana užim
ta, tačiau jis neatmetė galimybės atva
žiuoti į Lietuvą.

A. Brazauskas pažymėjo, kad susiti
kimas buvo labai nuoširdus. f

Įvyko Lietuvos Prezidento ir jį ly
dinčių asmenų susitikimas Europos re
konstrukcijos ir plėtros banke, senas 
bankininkystės tradicijas turinčiame

s s

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmi
ninkas John'as Major'as po susitikimo duoda interviu žurnalistams.

Anglijos banke.
Balandžio 15 d. A. Brazauskas buvo 

nuvykęs į Britanijos pramonininkų 
konfederacijos būstinę, aplankė Ben
druomenių rūmus, susitiko su Didžio
sios Britanijos ir Lietuvos parlamenti
ne grupe, energetikos ir žemės ūkio 
ministras.

Kartu su Lietuvos Respublikos Pre
zidentu j Didžiąją Britaniją buvo išvy
kę žemės ūkio ministras R. Karazija. 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
R. Visokavičius, vyriausias Preziden
to patarėjas-akademikas R. Rajeckas.

SUSITIKIMAS SU LIETUVIAIS
. . LONDONE

Kai balandžio 13 dieną Lietuvos pre
zidento lėktuvas - erdvus TU-134 po 
trijų valandų skrydžio nusileido Heath
row aerouoste, sprogo vienas ratas. A- 
varija buvo menka, tačiau dėl visa ko 
lėktuvą lydėjo, kelios gaisrinės mašinos. 
Tos pačios dienos vakarą Lietuvių na
muose A. Brazauskas susitiko su Di
džiosios Britanijos lietuvių bendruome
nės nariais.

V. Guieviciaus (ELTA) nuotr.!
Susitikimą pradėjo DBLS-gos Centro 

Valdybos pirmininkas Jaras Alkis, pas
veikindamas Prezidentą ir visus aukštuo
sius svečius. Jis pakvietė Lietuvos amba
sadorių Vincą Balicką tarti žodį. V. Ba- 
lickas su džiaugsmu kalbėjo, kad Didžio
sios Britanijos lietuvius pirmą kartą ap
lanko Lietuvos Respublikos vyriausiasis 
vadovas - Prezidentas. Abu pirmieji kal
bėtojai Prezidentui linkėjo visokeriopos 
sėkmės vadovauti Lietuvos Respublikai 
sunkiausiu jos gyvenimo metu.

Prezidentas, pasveikinęs gausiai susi
rinkusius lietuvius, pasakė ilgesnę kalbą, 
kurioje buvo minimi šie reikalai, ben
dra Lietuvos padėtis šiuo metu, ekono
mikos reformos, pramonė, socislinė po
litika, litas, Lietuvos-Rusijos santykiai, 
rusų kariuomenės išvedimas iš Lietuvos, 
žemės ūkis ir jo reformos. Seimo ir Pre
zidento rinkimai.

Prezidentas kalbėjo nuoširdžiai, pa
minėtus savo kalboje dalykus apibūdino 
iš geros ir blogos pusės, kai ką net paiiius 
truodamas skaičiais, nieko neslėpdamas 
- kas gera ir kas bloga, kas labai greitai 
taisytina.
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Po įspūdingos kalbos atsirado gausių 
klausimų. Kada bus grąžinti Vilniaus ar
kivyskupo rūmai arkivysk. Audriui Bač- 
kiui? Prezidentas paaiškino, kad viskas 
eina pirmyn, rūmuose vyksta darbai ir 
Lietuvon atvykęs Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II galės juose apsistoti. Apie litą 
atsakymus pateikė Lietuvos banko pir
mininkas R. Visokavičius. Jo nuomone 
litas dar šių metų pirmoje pusėje pasiro- 
dus žmonių rankose ir krautuvėse. Prezi
dentas tai patvirtino. Iš atsakymų paaiš
kėjo, kad ateityje Lietuvos tautinė valiu
ta bus spausdinama Didžiojoje Britanijo
je (pasak R. Visokavičiaus, trečdalį turi
mų litų reikia atspausdinti iš naujo). 
Kalbėdamas apie žemės ūkio reikalus, 
Prezidentas sakė, kad praeitą rudenį.ne
apsėti tūkstančiai hektarųT)us apsėti, 
nes tam dabar vyriausybė deda visas pa
stangas. Žemės.reforma bus vykdoma 
lėčiau, bet visi buvusieji savininkai ga
lės atgauti žemę arba gaus piniginę 
kompensaciją. Apie tai kalbėjo ir R. 
Karazija. Toliau sekė klausimai apie 
Lietuvos Respublikos pasus. Lietuvos 
pilietybės atgavimą, kalbėta apie bai
mę lankytis Lietuvoje, nes per daug va
gysčių ir 1.1. Po visų klausimų vyko 
bendras susitikimas su aukštais svečiais. 
Kiekvienas galėjo Prezidentui ir kitiems 
svečiams pateikti savo labai asmeniš
kus klausimus prie sūrio ir vyno.

Pakvietimus į susitikimą galėjo gau
ti visi, kurie norėjo, Dalyvavo daugiau" 
nei šimtas lietuvių. Iš susirinkusių žmo
nių nuotaikos buvo galima spręsti, akd 
Algirdas Brazauskas laimėjo tautiečių 
širdis.

Stasys Kasparas
Londonas"

RŪPESTIS DĖL KGB ARCHYVŲ
Lietuvos genocido archyvų priežiū-' 

ros visuomeninio komiteto nariai ha-

•FABRICA K
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

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

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104— V Prudente

Fone; 274-0677, Res; 274-1886

bil. dr. V. Ambrazas, prof, habil. dr.
G. Česnys, Seimo narys B. Gajauskas, 
prof, habil. dr. J. Juzeliūnas, dr. V. Ku
bilius, istorikas J. Tumelis ir kiti paskel
bę pareiškimą apie Seime pradėtų 
svarstyti įstatymo "Dėl ypatingos reikš
mės archyvų išsaugojimo" bei nutari
mo "Dėl valstybinio Lietuvos gyven
tojų genocido tyrimo centro įsteigi
mo" pakeitimų projektas. Juose numa
tyta Lietuvos genocido archyvus per
duoti Lietuvos archyvų'generalinei di
rekcijai, o genocido tyrimą pavesti Lie
tuvos Respublikos generalinei proKŪ- 
ratūrai ir Lietuvos istorijos institutui.

Esame įsitikinę, kad perduoti buvu
sį KGB archyvą Lietuvos archyvų'ge
neralinei direkcijai galima tik atlikus 
kruoščią visų bylų ir dokumentų in
ventorizaciją. Ją gali- kvalifikuotai at
likti šį darbą jau dirbantis Lietuvos 
gyventojų genocido tyrimo centras. 
Lietuvos gyventojų genocidą ir toliau 
turėtų eiti veikianits Centras kartu su 
Lietuvos Respublikos generaline pro
kuratūra ir Lietuvos istorijos institutu.

Jei bus bandoma perduoti neinven
torizuotą ir nesutvarkytą buvusį 
KGB archyvą ir tuo būdu sudaryti są
lygas išgrobstyti ár naikinti dokumen
tus, komitetas bus priverstas dėl archy
vo apsaugos kreiptis į Lietuvos visuo
menę ir tarptautines organizacijas, pa
reiškė Lietuvos genocido archyvų 
priežiūros visuomeninio komiteto na
riui.

"Buvę KGB archyvai nėra tinkamai 
tvarkomi", — tai per spaudos konferen
ciją pareiškė Lietuvos archyvų genera
linis direktorius G. Ilgūnas.Šiai padė
čiai tirti Prezidento dekretu yra suda
ryta speciali komisija. A. Abišalos

.. vyriausybė 1992 metų lapkričio mėn. 
patvirtino laikinuosius Genocido tyri
mo centro nuostatus, tačiau tai nu
spręsti, G. Ilgūno nuomone, gali tik Sei
mas.

Prie anksčiau dirbusios AT komisijos 
KGB veiklai turti buvo sudaryta darbo 
grupė. Išrinkus Seimą ši komisija dau
giau nebeegzistuoja, tačiau jokie šios 
komisijos dokumentai archyvams nebu-
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vo perduoti. Pasak Archyvų generalinio 
direktoriaus, susipažinti su buvusiame 
KGB pastate saugomais dokumentais 
dabar gali pareigūnai, kuriems leidimus 
yra išdavęs generalirri&prokuroras. 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir hk 
cionalinio saugumo tarnybos generalinis 
direktorius.

NAUJASIS VILNIAUS AEROUOSTAS 
PRIIMA KELEIVIUS

Atidaromas naujasis Tarptautinis 
'ilniaus aerouosto pastatas.

Atidarymo išvakarėse su naujuoju 
statu, Tarptautinio Vilniaus aerouos-’ 

to problemomis ir perspektyvomis žur
nalistas supažindino generalinis direk
torius Mindaugas Ivanauskas. Jis pažy
mėjo kad svarbiausia praėjusiais ir atei
nančiais pora metų yra rekonstruoti 
aerouostą. Jau šiais metais numatyta 
rekonstruoti 1400 metrų pakilimo ir 
leidimosi tako, senąjį pastatę ir aikštę 
prieš jį. Kitais metais bus rekonstruo
ta dar 1100 metrų pakilimo tako, ir 
tuomet Vilniuje galės leistis du kartus 
sunkesni lėktuvai - tai yra beveik visi, 
kurie šiuo metu skraido Europoje. Ki
tais metais toliau bus rekonstruojamas 
senas pastatas, o naujojo statomas de
šinysis sparnas. Beje, pakilimo takas 
bus atnaujinamas naktimis, dienomis 
juo riedės lėktuvai.

Naujasis Tarptautnis Vilniaus aero
uostas per valandą galės aptarnauti 
apie 900 keleivių arba keturis lėktuvus 
vienu metu - tai beveik du kartus 
daugiau negu iki šiol. Iš čia keleiviai 
skris ir j Rytus ir j Vakarus. M. Ivanaus
kas pažymėjo, kad ypatingas dėmesys 
skiriamas skrydžių saugumui. Neseniai 
j Jungrines Amerikos Valstijas kelti 
kvalifikacijos išskrido aerouosto įvairių 
tarnybų 30-ties specialistų grupė.

Tolimesniuose Vilniaus aerouosto 
planuose - tiesti antrąjį pakilimo ir nu
sileidimo taką. Jį pastačius, lėktuvai 
leistųsi nekeldami. triukšmo virš sosti
nės Antakalnio ir Salininkų gyvenamų
jų rajonų.

'"Lietuvos avialinijų" generalinis di
rektorius Stasys Dailydka pasakė, kad 
vasarą numatoma statyti naujų aviarei- 
sų. Jais skraidys "Boeing", keli tarptau
tiniams reisams pritaikyti Jak— 42, Tu- 
134, AN-24. Rudenį planuojama išsi- 
nomuoti dar pora "Boeing" arba "Ae
robus" lėktuvų.

ELTA

PARDUODAME
LIPINĖLIUS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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TAISYTINA SPRAGA '
Vienas iš svarbiausių šių dienų klau

simų išeivijoje yra --- jos ateitis. Prieš 
porą dešimtmečių to klausimo kaip ir 
nebuvo - išeivių gretos tada dar buvo 
pakankąmai'pąjėgios ir tankios, Šian
dien vaizdas ima smarkiai keistis, Prasi
veria tartum koks tarpas, kurio nebėra 
kam užpildyti, Veiklesnis jaunimas, įsi
jungęs į lietuviškąjį.gyvenimą, nepajė
gią įteikti visų trūkumų,o kai kurios 
«Utys net per daug mažai liečiamos.

Didžioji sparafja - tai mūsų rašliava. 
Mokyklose, lituanistiniuose kursuose, 
seminaruose jaunimas šalia kitų dėsto
mųjų dalykų pramoksta lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Absolventai, baigę lietuviš
kojo švietimo pradmenis, kad savęs ne
uždarytų kartu su gautais pažymėjimais 
ir įvertinimais, turėtų tos sriteis dirvą 
ir toliau purenti. Ypač rašymas reikalau
ja nuolatinio darbo, tiesiog kasdieninio 

. praktikavimosi. Nustosi — ir pradėsi silp
nėti. Užtat ir kyla gana sudėtingas klau- 
simas: kur ir kaip mūsų jaunimas, baigęsi 
formalų lituanistini apmokymą, galėtų j 
ir toliau su lietuviškąja raštija susidurti, 
kaip galėtų-tapti tos raštijos dalyviais 
ir dalininkais? Pirmasis pasiūlymas I ; 
būtų -• mūsų spauda. Patirtis rodo, kad ; 
per pastaruosius dvidešimt metų susite!- j 
kė jau nemažas išeivijoje užaugusių . : 
spaudos bendradarbių būrelis. Vieni jų 
rašo dažniau, kiti rečiau, pasirinkdami , 
atitinkamus laikraščius bei žurnalus.
Tačiau jaučiama, kad šito barelio grei- I 
tai nebeužteks užpildyti nesiaurėjanciai i 
spragai. Reikia daugiau. Reikia kasmet 
vis naujų, kad toji jaunųjų pajėgų vers- i 
rnė neišdžiūtų. Daug kalbama apie prie- 
žastis ir kliūtis, mažiau - apie paskati- ; 
nimus. Iš kliūčių bus bene ryškiausia — 
tai -fdfąsos" stoka. Dažnas jaučiasi per 
silpnas.reikšti savo mintis lietuvišku 
raštu ir susilaiko nuo tos silpnosios pu
sės parodymo. O taip neturėtų būti. Pe
riodikos redaktoriai brauko, taiso, trum
pina rašinius, neatsižvelgdami į amžių 
ar lituanistinį pasiruošimą. Rašybos klai
dos ar kalba - pataisomi dalykai, ir nie- 
kas nesistebi, kad čia užaugęs jaunimas 
tų klaidų daugiau pridaro. Jos neturėtų- 
stabdyti reikštis raštijoje.

Paskatinimų taimsta tautinės bei

rasrijos dalyviais yra per m 
da pasirodo jaunimo'organizacijų skel
biamas rasinių konkursas. Ir tai beveik 
viskas. Jokio ta linkme sujudimo plates
niu mastu nematyti. O butų naudinga, 
sakykim, jei j savo veiklos programą, su
radę mecenatų, įtrauktų rasinių konkur
sus Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. 
Būtų sveikintina, kad ta linkme paska
tinimų imtųsi PLB švietimo komisija. 
Pajudėjus gal atsirastų irprvacios inicia; 
tyvos, didesnėmis premijomis viliojan 
čios jaunimą jungtis j raštijos darbą ir sa
vo "laimę" bandyti. Pagaliau ir Lietuva. 
Pripažindama išeivijos reikšmę ben
druose tautos siekiuose, neturėtų likti 
abejinga ir svetur užaugusio jaunimo 
reikalams. Nesunkiai galėtų prisidėti 
prie minimų'paskatinimų, sudarant ge
ras sąlygas reikštis lietuvių raštijoje, 
konkursais, privilegijomis studijuoti li
tuanistiką akivaizdiniu ar not korespon- 
dėnciniu. būdu. Organizuoti ir gilesnių 
tautinių tikslų turintys jaunimo ryšiai 
padėtų ryškinti šiaip jau gana blankų

tuvos sujudintų išeivijos atžalėles. Kai 
su okupaciniu režimu dingo ir ideolo
giniai spąstai, tektų tik pritarti visiems 
užmojams suartėti, lavintis, pažinti ir 
save surasti lietuviškojo žodžio ir raš*: 
tijos praktikavime. C,S.

Antonia Pocius LAUKSAS 
Joanne Sofia JACOT 
Vaclovas KONTAUTAS 
Sofia PILIPAVIČIUS 
Marijona JAKIUNAS 
Oldonia NADOLSKIS 
Antonio ZALUBAS 
Gražina BOLECKIS 
Marija GORAUSKAS
Margarida Maria S.SPONTON

Cr. 150.000,;
Cr. 150.000, 
Cr. 150.000, 
Cr.200.000, 
Cr.200.000, 
Cr.200.000,

Cr. 150.000,
Cr. 100.000,
Cr.200.000,
Cr. 150.000,
Cr.200.000,
Cr.200.000,
Cr. 100.000,
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Cr.200.000,

Bruna BALTADUONIS 
Ana G ALECK AS
Sofija MISIUKAITÉ 
Jadvyga N. N i KITI N 
Arnaldo Z IŽAS
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RUSIJA STABDO
SAVO KARIUOMENĖS IŠVEDIMĄ

; IŠ BALTIJOS KRAŠTŲ
Lietuvoje didelį nerimą sukėlė Rusi

jos gynybos ministro P. Gračiovo pa
reiškimas, kad Rusija pristabdo kariuo
menės išvedimą iš Baltijos Valstybių. 
Tą pareiškimą jis padarė NATO ir Ry
tu gynybos ministru susirinkime Briu
selyje. Grjžeąs iš ten Lietuvos krašto 
apsaugos ministras A. Butkevičius bri- 
finge Seime pacitavo P. Gračiovo žu
džius: "Šiuo metu kariuomenės išvedi
mas iš Pabaltijo pristabdomas, kadangi 
nepasirašytos tarpvalstybinės Rusijos 
ir Baltijos valstybių sutartys, reglamen
tuojančios kariuomenės išvedimo pro* 
cedūrą, tvarką, sąlygas, taip pat ir kariu 
bei ju šeimų narių socialinę apsaugą 
pagal tarptautinės teisės normas. Rusi
jos kariniu dalinių išvedimą iš Baltijos 
valstybių sunkina jų dislokacijos vietų 
įrengimo problema".

A. Butkevičius pranešė Briuselyje iš-., 
kart jvertinęs P. Gračiovo pareiškimą 
kaip Rusijos politinį sprendimą dėl ka
riuomenės išvedimo. Jis pabrėžė, kad 
tai nėra techninė problema, kad išreikš
ta Rusijos vyriausybės nauja pozicija.

Baltijos šalis šiame forume palaikė 
JAV, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, 
Kanados, Islandijos atstovai. Jie ragino 
Rusiją tęsti kariuomenės išvedimą.

P. Gračiovo pareiškimu susirūpini
mą išreiškė.Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija. Jos vertinimu, Rusija pa
žeidžia Lietuvos ir Rusijos 1992 metų 
rugsėjo 8 d. Maskvoje pasirašytą Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
grafiką ir nepaiso Helsinkio politinės 
deklaracijos 15-ojo straipsnio bei Šiau
rės Atlanto bendradarbiavimo tarybos 
užsienio reikalų ministrų 1992 metų 
gruodžio 18 d. pareiškimo. Jame teigia
ma, kad kariuomenės išvedimas negali 
būti ir nėra siejamas su jokiais kitais 
klausimais.

Grįžęs į Vilnių, Lietuvos krašto ap
saugos ministras sakė esąs optimistas ir 
tiki, kad Rusijos kariuomenė paliko 
Lietuvą iki šių metų rugpiūčio, kaip ir 
numatyta. Jis sakė, kad reikia skirti kal
bų ir veiksmų politiką. Rusijos kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos nesustabdy
tas, jis vyksta ir dabar.

Susitikime Sainkt Peterburge su ka
rinės apygardos vadovybe P. Gračiovas 
pasakė, kad Rusijos pareiškimas dėl ka
riuomenės išvedimo iš Baltijos valstybių 
pristabdymo yra netoliaregiškas ir griež
tos Latvijos bei Estijos politikos padari
nys.

Kaip deramą kariuomenės išvedimo: 
• reikalų sprendimo pavyzdį P. Gračio
vas paminėjo Lietuvą, su kuria, pasak ; 
ministro, išspręsti visi su kariuomenės

MŪSŲ LIETUVA 
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išvedimu susiję reikalai. Pasak informa-' 
cijos agentūrą, jis pasakęs, kad kol ne
bus sudaryti dvišaliai susitarimai, ne
bus sutvarkyti finanasavimo bei socia
linių garantijų reikalai, kariuomenės iš
vedimas negali būti sėkmingas.

r-
Seimo "Santanos" opozicijos lyderis 

V. Landsbergis P. Gračiovo pareiškimą 
Briuselyje apibūdino kaip politinio 
spaudimo žingsnį ir Lietuvai, ir Vaka
rams. "Prisimindami Rusijos užsienio 
reikalų ministro A. Kozyrevc ankstes
nį pareiškimą Stokholme, Kad Rusija 
savo kaimynų atžvilgiu nesilaikys ESBK 
principų, mes matome, kad Rusija to
kiais grėsmingais pareiškimais nuolat 
tikrina Vakarų valstybių reagavimą. 
Vangus reagavimus paskatina Rusijos 
imperiškai mąstančius politikus nau
jiems grąsinimams ir ekspansiniams 
kėslams. Šių dienų Rusijos politįmės 
krizės fone galbūt tikimasi, kad atsisa
kymas vykdyti 1992 m. rugsėjo 8 d. 
sudarytus, įsigaliojusius ir JTO įregis
truotus Lietuvos-Rusijos susitatimus 
dėl kariuomenės išvedimo, įskaitant 
tvarkaraštį, nesutrukdys Rusijai, kuri 
pasirodo kaip nepatikimas sutarčių 
partneris, gauti didelę finansinę Vaka
rų pagalbą", - pareiškė V. Landsbergis.

PAKEISTA DERYBŲ 6U RUSIJA 
DELEGACIJA

Seimo užsienio reikalų komitetas 
pasiūlė patvirtinti Prezidentui derybų 
su Rusija delegacijos naujus narius. 
Jos vadovu siūlomas LDDP atstovas 
Seime V. Bulovas - buvęs Kauno tech
nologijos universiteto fakulteto deka
nas. Stažavosi JAV, Tremtinio sūnus. 
Jo tėvas -- Geležinio Vilko dragūnų 
pulko leitenantas. 1941 metais išvež
tas j Sibirą ir žuvo Norilsko lageryje.

Delegacijoje, be LDDP narių, yra 
Socialdemokratų atstovas N. Medve
devas. Opozicija savo atstovų nedele 
gavo, nors jai ir siūlyta.
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Iš buvusių delegacijos narių palikti 
siūloma tik ekonomikos ministrą V. 
Navicką. Seimo juridinio skyriaus ve
dėją V. Sinkevičių ir Krašto apsaugos 
ministro pavaduotoją E. Naxelskj.

Seimo opozicijos lyderis V. Lands
bergis derybų su Rusija delegacijos iš
formavimą ir naujos, nepatyrusios 
bei silpnesnės delegacijos sudarymą 
kaip tik šiuo Rusijos valdžios krizės 
momentu ir neokomunistinės imperi
nės grėsmės akivaizdoje taikantis prie 
Rusijos Federacijos užsienio reikalų 
ministerijos šiurkščių pareiškimų ir 
neteisėtų reikalavimų įvertino kaip 
klaidingą Lietuvos vadovybės žingsnį. 
Tokių veiksmų tikslas galėtų būti jau 
numatytos nuolaidos Rusijai, nors ži
nomi mums nauji Rusijos, reikalavimai 
pažeidžia Lietuvos teises ir įstatymus, 
ir su tuo buvusi Delegacija nesutiko", 
- nurodoma V. Landsbergio pareiški
me.

ELR

EUROPOS BENDRIJA PASKYRĖ 
LIETUVAI 118 MILIJONU DOLERIU

Europos Bendrijos komisija pirma
dienį paskyrė Lietuvai 118 mín. dole
rių paskolą Lietuvai.

Si paskola yra dalis 285 mln. dole
rių pagalbos, kurią 24 Vakarų šalys ski
ria Rytų Europos ir buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikoms. EB komisijos 
atstovai pranešė, kad Lietuva galės tuoj 
pat gauti 50 mln. ekiu (59 rriln. dolerių). 
EB teigiamai įvertino Lietuvos ekono
mikos reformas.

Kaip pranešė AP, EB komisijos vice
prezidentas Henningas Christopherse- 
nas pasakė, kad antrąją paskolos dalį 
galima bus pasiimti 1993 m. viduryje, 
jei stabilizuosis ekonomika.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠKA KNY
GA STOVI IR DULKA KIOSKŲ LENTYNO
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS
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NEPRARASKIME DIDELIO TURTO
Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje
Iš Vasario 16-sios gimnazijos gauta in- 

•rmacinių duomenų, su kuriais labai 
rta susipažinti.
Pn karo Vokietijoje gyveno daugiau 

a i p 60 tūkst. lietuvių įvairiose pabėgė
tų stovyklose. Vienu metu veikė net 25 
utuvių gimnazijos. Jos visos sunyko,kai 
pasidėjo tautiečių emigracija j užjūrius.

Tuo laiku Lietuvių bendruomenė Vo- 
•etijoje, vadovaujama Prano Zundės, 
teigė vieną gimnaziją ir ją pavadino Va
rno 16-sios vardu.Pirmiausia patalpas 
ivo Diepholzo kareivinėse, vėliau persi- 
ha j Rennhofo pilį Hiutenfelde prie 

Mnnheimo. Šias patalpas suradokun. 
"•IfOnsas Bernatonis, kapucinas, kuris 
ipinosi lietuvių katalikų sielovada.
Pradžioje gimnaziją lankė tik Vokieti

joje gyvenantys lietuviukai. Vėliau dė
jęsi atkreipė mokinių tėvai ir iš kitų 
■aštų. Mokiniai atvyko iš Siaurės ir Pie

tų Amerikos, Australijos, Afrikos ir ki
ni kraštų. Gimnazija tapo viso pasaulio 
lietuvių aukštesnioji mokykla.

Pritaikyta programa
Mokiniai, gyvenantys Vokietijoje, 

■ mokosi pagal Vokietijos gimnazijų pro
gramą, abitūros egzaminai laikomi vo-
• iečių švietimo vadovybės priežiūroje. 
Plačiai pripažintas aukštas gimnazijos
• iokslo lygis. Brandos atestatai pripa
žįstami visame pasauly.

Mokiniai iš JAV ir Kanados X-je ir 
XI-je klasėje mokosi sustiprintai litau- 
nistinių dalykų. Atvyksta mokinių, 
baigusių vietines gimnazijas. Čia jie stip
riai yrá mokomi lietuvių kalbos, Lietu
vos istorijos ir geografijos. Pvz. iš Pietų 
Amerikos atvykę lietuviukai, nemokė
dami lietuvių kalbos, per metus išmoks
ta susikalbėti lietuviškai. Kiekvienas 
mokinys mokosi lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalbų.. Dar gali pasirinkti prancū
zų, rusų ar lotynų kalbas.

Pasitaiko mokinių, kurie nori baigti 
Vasario 16-sios gimnaziją ir įsigyti vo
kiečių brandos atestatą. IRokių baigusių 
tarpe pasitaiko gerų mokinių. Pavyz
džiui burodoma Vilija Bijūnaitė iš Ka
nados, geriausiai gimnazijos istorijoje 
1991 m. išlaikiusi baigimo egzaminus. 
Jos pažymiu vidurkis, kaip pažymo 
gimnazijos direktorius A. Smitas, buvo 
pats geriausias Vokietijoje.

Iki šiol gimnazijoje mokėsi 1.500 
mokinių. Per paskutiniuosius 10 metų 
iš 500 mokinių 200 buvo iš Vokietijos, 
300 iš užsienio valstybių. Skaičiai rodo, 
kaip pažymi direktorius, kad mokyk
los išlaikymas neturėtų būti tik Vokie
tijos valdžios rūpestis, bet viso pasaulio 
lietuvių reikalas.

Vasario 16-sios Gimnazijos bokštas

Ar verta svetur turėti 
lietuvių gimnaziją?

Lietuvai atgavus nepriklausomybe, 
toks klausimas gali lengvai iškilti. Bet 
apsižvalgius pastebėta, kad kitos, net 
didelės tautos - kaip vokiečiai, prancū
zai, italai, graikai išlaiko savas mokyki 
las užsienyje,kad išeiviai galėtų moky
tis kalbos, pažinti krašto kultūrą, iš ku
rio jie yra kilę. Juo labiau turėtų rūpė
ti lietuviams, kaip mažai tautai, Vakaruo
se išlaikyti vienintele savo gimnaziją.

Ji šiuo metu įgauna naują uždavinį, 
tampa susitikimo vieta tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo. Šiais metais iš 
103 mokinių, 22 yra iš Lietuvos, 2 iš Ka
nados, po vieną iš Argentinos ir Australi
jos, 2 iš Urugvajaus, 6 iš Brazilijos, 2 Šei
ni jos krašto ir 57 iš Vokietijos, mergaičių 
- 51, berniukų - 52.

Mokiniams iš Lietuvos yra speciali pa
pildoma programa, kad jie greičiau iš
moktų vokiečių kalbą, susipažintų su Vo
kietija ir įsigytų vokišką brandos atesta
tą. Vokietija yra artimas Lietuvos kaimy
nas, ryšiai tarp abiejų kraštų yra itin svar
būs ir naudingi Lietuvai. Gimnazija gali 
paruošti Lietuvai gerai vokiškai kalbančių 
žmonių.

Geros sąlygos
Vasario 16-sios gimnazijoje yra visoke

riopai geros sąlygos. Mokiniai naujose 
patalpose gyvena po du, o kartais ir po 
vieną kambaryje. Kambariai turi visus 
patogumus. Berniukų bendrabutis pas
tatytas 1987 m., o mergaičių atnaujin-
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tas 1990’mr*Patalpose yra koplyčia, 
biblioteka, patalpos,susirinkimams. Tai
pogi yra didelis parkas su sporto aikšte
lėmis.

Hiutenfeldo miestelyje galima visko 
nusipirkti. Arti taip pat yra gydytojai, , 
vaistinės ir ligoninės. Arti ir Lietuva. 
Velykų atostogoms organizuojamos ‘ 
ekskursijos į Lietuvą aplankyti savo gi
mines, pamatyti kraštą.

| Vasario 16-sios gimnaziją užsuka . 
pravažiuojantys į kitus kraštus kultūri
niai ansambliai su programomis. Daže 
nai aplanko Lietuvos valdžios ir Bažny
čios atstovai, šiaip žymūs žmonės ran
da laiko pabūti su mokiniais. 1994 m. 
vasarą gimnazija yra pakviesta dalyvau
ti Lietuvos dainų šventėje Vilniuje.

Gimnazija -labai 
reikalinga

Gimnazijos direktorius pastebi — rei 
kia susirūpinti ir neleisti gimnazijai už; 
sidaryti. Jie atlieka svarbų darbą savo 
tautiečiams ir kraštui. Primenama, kad 
saleziečių lietuvių progimnazija Italijoje, 
Sv. Antano gimnazija Kennebunkporte 
ir Putnamo lietuvaičių bendrabutis Ane- 
merikoje užsidarė daugiausia dėl lėšų J 
stokos. ■ • j. i u y

Vokiečiai gimnazijos išlaikymui ski
ria du trečdalius lėšų. Lietuviams terei
kia pridėti tik trečdali. Bet labai svarbu 
neprarasti šio trečdalio. Tautiečiai, gy
vendami pasiturinčiose šalyse, ypatingai 
turėtų parodyti savo geranoriškumą ir 
savo aukomis paremti svarbų lietuvišką
jį švietimo židinį - Vasario 16-sios gim
naziją.

Lietuvių bendruomenė Vokietijoje 
yra šigijusi didelį medžiaginį turtą. Pa
statytas naujas bendrabutis, atnaujinta 
pilis. Iki šiol visa tai kainavo 13.4 mil. 
vokiškių markių. Iš jų 8,2 mil. paskoli
no Vokietijos valdžia. Šių pinigų nerei
kia grąžinti, kol veiks gimnazija.

"Nepraraskime šių patalpų. Neužda
rykime savo išeivijos lietuvių centro,' 
nes mums jis yra reikalingas. Todėl ir 
toliau remkime Vasario 16-tos gimnazi
ją ir joje besimokanti išeivijos ir Lietu
vos jaunimą" - sako gimnazijos direk
torius A. Smitas. Gimnazijos adresas: 
Privatisches Litauisches Gymnasium. 
Lorscher Str. 1, Lamperheim-Hiutten- 
feld 6840, Germany. A.

MOKINIAI IS LIETUVOS i
Iš Lietuvos atvykusi, baigė Vasario 

16 gimnaziją Gabrielė Žaidytė ir, gavu
si brandos atestatą, pasiryžo Eichstãto 
universitete studijuoti istoriją ir teolo
giją, o po to grįžti į Lietuvą. į 
..... -... ...... —. ■■■—■—......... ■■■■ ■

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky J 
lietuviu kalbos, bėga ‘nuo savo į 
tautos
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JAV LIETUVIS TVARKO 
ŠV, TĖVO SUTIKIMA LIETUVOJE

Popiežiaus sutikimui Lietuvoje ruo*- 
Šiamasi plačiu mastu. Visus planus ko
ordinuoja-Lietuvos Vyskupų Konferen
cija su Apaštalų Sosto nuncijum arki
vyskupu Justo Mullor Garcia.

■ ’f.':-'.:.

• 'Komisijos Popiežiui sutikti generali
niu sekretorium paskirtas diakonas 
Gintaras Linas Grasas, kuris Amerikos 
lietuviams, ypač jaunimui, yra pažįsta
mas is’ savo veiklos studentų draugijo
se. Lapkričio 16 d. Vilniaus arkikate
droj bazilikoje arkivyskupas Audrys 
Bačkis Grušui suteikė diakono šventini
mus. Iškilmėse dalyvavo ir jo tėvai at
skridę iš Kalifornijos.

Grušas augo Kalifornijoje, ten bai
gęs kunigų seminariją, studijas gilino 
Romoje. Jus su tėvu II Pasaulinio ka-
ro metu pasitraukė' iš Lietuvos, vėliau 
prie jų Amerikoje prisijungė ir jo mo- 
tiina. .

• Numantoma,. kad popiežius Jonas 
Paulius II atvyks į Lietuvą 1993 m. 
rugsėjo 4 d., o rugsėjo 7 d. išvyks j 
Latviją ir Estiją. Vyskupai pageidavo, 
kad Šv. Tėvas aplankytų visas vyskupi
jas, tačiau svarstant prieita nuomonės, 
kad dėl laiko stokos šis pasiūlymas ne- 
įgyvendinamas

VERKUNA
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Sąjungos ■ Aliança nariui 
A. A,

mirus,
žmoną Marijoną, dukrą Neuzą, sūnus Albertą, 
Robertą, Joną ir jų šeimas bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Sąjungos - Aliança
Valdyba

<. Masines mišias ketinama aukoti 
Vilniuje ir Kryžių kalne, Kaune pla
nuojamas Popiežiaus susitikimas su jau
nimu.

• /

Numatoma, kad, esant galimybfms, 
Šv. Tėvas aplankys Šiluvą ir Marijam
polę. Patvirtinti skaitiniai, kurie bus 
skaitomi popiežiaus Jono Pauliaus II 
aukojamose mišiose. Pirmosios dienos 
mišių tema — Krikštas, antrosios - 
Krikšto liudijimas, trečiosios - Kry
žiaus ir aukos dvasia.

PRANCŪZU KULTŪROS CENTRAS
KAUNE

Kaune atidarytas Prancūzų kultūros 
centras.

Jis įkurtas Lietuvos-Prancūzijos aso

ciacijos Kauno skyriaus pastangomis. 
Centrą įsteigti padėjo Prancūzijos am
basada Lietuvoje ir Roberto Schumano 
fondas. Šis fondas centrui padovano
jo televizorių, palydovinę anteną, in
ventoriaus.

Čia veiks Prancūzijos periodinės 
spaudos skaitykla, biblioteka, bus rodo
mi prancūzų filmai, rengiamos dailės, 
knygų ir kitokios parodos, vyks susiti
kimai su svečiais iš Prancūzijos.

. Prancūzų kalba Kaune dėstoma še
šiose vidurinėse mokyklose, jos moko^ 
si maždaug tūkstantis moksleivių.

„ GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
_ MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 

tai láraáyti čekį Petras Rukiys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

• - ■

- S a i d a'— dia 20 de junho-
. sj 2 semanas na Lituânia čom tudo pago: excursões, hotéis, e todas as refeições.

Guias falando português e lituanu.
Preços especiais para casais e familias com crianças.

Após esta excursão, opção para permanecer por mais tempo na Lituânia ou outros países da Europa.

Organizamos também excursões complementares.

PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAÍXOS! FAÇA SUA RESERVA. JÁ . TEMOS POUCOS LUGARES.

N. B. REITERAMOS ESSE CONVITE, EM ESPECIAL, A TODOS OS BRASILEIROS QUE JA 
CONHECEM TUDO, MENOS A LITUÂNIA. VALE A PENA. FAÇAM SUAS RESERVAS.

2( . fj :
RESERVAS, FOLHETOS E MAIS INFORMAÇÕES, favor solicitar na CETEMARcom

Dr. U VIGNOLA ou ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS Telefones: 258-5955, 255-0474, 
241-2831. Endereço: Rua Nestor Pestana, 125, 9o and., sala 91 - CEP 01303-010 SÃO PAULO 
ou na LUFTHANSA - Av. São Luiz, 59. Tel. 256-9833

□
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SALEZIEČIAI LIETUVOJE
Lietuviai saleziečiai nuo pat savo gy

vavimo pradžios (1926 m.) nukreipė 
savo veikimą daugiau j misijas — ir pa
sklido po įvairius kraštus. O vos įsikūrę 
1 letuvoj (1934 metais), nespėjo nei įsi
tvirtinti, kai sovietinio okupanto buvo 

* /glemžti ir išsklaidyti. O ir įstojusieji 
i saleziečius už Lietuvos ribų gyveno ir 
dirbo išblaškyti po pasaulį, kaip ir visi 
t h, tautiečiai

Tik 1992 metais pradėjo jau oficia
liai reikštis Lietuvoj, kanoniškai jubg- 
íamiesi į keturis vienetus, vienuoliškai 

pi įklausančius pačiai Saleziečių Genera- 
licijai Romoje. Tai ALYTUS — nauja 
Margos Krikščionių Pagalbos parapija 

statoma bažnyčia (keturi jau priklau
santys saleziečiai), KAUNAS — Šv. Jo
no Bosko vardo centras Palemone (tryš 
saleziečiai), RUMŠIŠKĖS — Dievo Mo
mos vardo parapija su jaunų nusikalte

lių religiniu aptarnavimu (keturi sale
ziečiai) ir VILNIUS — su statoma Don 
Bosko bažnyčia ir numatytu jaunimo 
centru (4 saleziečiai). Taigi parapijos, 
oratorijos, katechizacija, bendradarbių

MUSU LIETUVA

AfA

i^AGYLAITEI ČERNIAUSKIENEIADELEI

skausmingai mus apleidus

Í širdingai dėkojame kun. Juozui Šeškevičiui už rūpinimąsi

i

i laidotuvėms, kun. Petrui Rukšiui už atliktas egzekvijas, vi-

Į
siems išreiškusiems mūsų šeimai užuojautą bei dalyvavusiems

laidotuvėse ir 7-tos dienos mišiose.

Magylų ir Černiauskų šeimos

centras, buvusių auklėtinių organizaci
jos, spaudos apaštalavimas. Tai plati dari 
bo dirva, vyskupo P. Baltakio žodžiais 
tariant, "tikras misijų laukas"; ir anaip
tol ne visas aprėpiamas. — Yra keletas 
novicijų ir būrelis seselių saleziečių, besi
ruošiančių salezietiškam darbui.

.(KPG)

"ATOSTOGOS" ALYTUJ
Čia pateikiu lietuviškai, ką anksčiau 

parašiau itališkai ir portugališkai.
Lietuvoj, kaip ir kituose religinei 

laisvei atsivėrusiuose kraštuose, ėmė

- Dar sanpauliečių iniciatyva Romoj 
atspausdinta trilypė knygelė DON 
BOSKO JAUNYSTÉ/DRAUGYSTÉ/

.APAŠTALAVIMAS (30.000 egz.) Lietu
voj tuoj išsekė — ir reikėjo užsakyti an
trą laidą jau Vilniuj;

— buvo išverstas panašaus pobūdžio- 
DOMININKAS SAVIJUS;

— išėjo antra laida knygelės MIKAS 
MAGONÉ;

- laukia eilėje DIDYSIS REISAS 
(gyvenimo keliu), misionieriškos dva
sios UKÉ—WAGÜ ir aspirantas misi
joms PETRAS PERKUMAS; '

CURSOS A SEREM MINISTRADOS 
NOCCT5- IPIRANGA

Aperfeiçoamento para Motoristas 
Início: 04 a 10.05.93
Horário: das 19:00 às 22:00 horas

Mapeamento de Risco
Início: 03 a 10.05.93
Horário: das 19:00 às 22:00 horas

Noções de Direito do Trabalho
Início: 17 a 20.05.93
Horário: das 19:00 às 22:00 horas

Noções Básicas para Seceetárias
Início: 20.05 a 03.06.93

veistis įvairios sektos, atsidanginusios 
ne tik iš Vakarų, o ir iš Rytų. Ir gana 
sklandžiai plinta, nes turi nemažai ir 
finansinės paramos iš įvairių šaltinių. 
Ypač lengvai dalina visokių spausdinių, 
ko lig šiol Lietuvoj nebuvo gausu. O 
lietuviai katalikai — ar gali viską taip 
leisti pro pirštus? .

Iš savo pusės stengiausi tam ^panau
doti ir savo "atostogas" Alytuj. Tai 
šiek tiek spaudos, ypač jaunimui bei

— sustatytas iliustraciniam išleidimui 
ŠV. KAZIMIERAS;

— paruošta lietuviškai ir išversta j 
italų bei portugalų kalbas LIETUVA, 
MARIJOS ŽEME;

— Alytuj pradėtas mėnesinis biulete
nis APIE MUS;

— vietinis savaitraštis ALYTAUS 
NAUJIENOS kas šeštadienį talpina skil
telę AUKŠTYN ŠIRDIS - SEKMA
DIENIO PAŠNEKESIAI.

Svarbu žadinti sąmoningumą Popie
žiaus apsilankymo atžvilgiu. (KPG).

° Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

Paieškoma vidutinio amžiaus 
moteris, kuri galėtų prižiūrėti 
du senus asmenis. Gyventi dar
bo vietoje. Paskambinti telefo
no numeriu: 63-5269.

Horário: das 19:00 às 22:00 horas
Curso para Porteiros e Vigias Industriais

Início: 07 a 18.06.93
Horário: das 19:00 às 22:00 horas

Técnicas Teatrais p/o Desenvolvimento
Interpessoal

Início: 08 a 29.06.93
Horário: das 19:00 às 22:00 horas
Informações: 274-2346
Rua Bom Pastor, 654 - 1o andar

CURSOS: MS-DOS E LOTUS
PAULO R. JURGILAS

FONE: 293-6081
RUA SERRA DE BRAGANÇA, 544
TATUAPÉ - CEP 03310-000

S. PAULO .SP T
a /RA
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NEVlfAD’A ĮVYKSTA ŽMOGAUS 
VALIA■f ■

Dėl įvairių sumetimų, tikėjausi išleis
ti MŪŠI) LIETUVĄ praeitą savaitgalį: 
23-24 balandžio, Vistik pasitaiko, kas 
sutrugdo planus.

Buvau su mano broliu Vladu Rio 
de Janeire ir galvojau ten būti tik ke
lias dienas. Tačiau, kaip pasitaiko turis
tams,-mums buvo pavogti dokumentai 
ir pinigai, taigi reikėjo pasiviešėti nuo
stabiam mieste keletą dienų ilgiau. 
Tokiu būdu ML-va pavėlavo. Atsipra
šom skaitytojų, kad dalykai neišėjo, 
kaip mūsų buvo suplanuota.

Red. kun. Petras Rukšys

ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS
■ \ ' .s • ■

Balandžio 17-18 ir 24-25-savaitga- 
liais vyko V. Zelinoj tradicinis šv. Juo
zapo kermošius. Šiemet, atrodo, kad 
ir šv. Petras prisidėjo, nes oras buvo 
gražus ir visai nelijo.

Visos parapijos šeimininkės ir vyrai 
įdėjo daug darbo. Galėjo atrodyti, kad 
net per mažai, nes kai kurie dalykai pa
viljonuose greit užsibaigė, o per žmo
nes nebuvo galima praeiti.

Visa tai rodo, kad šis tradicinisVer- 
mošius jau įsitvirtino ir patraukia kas 
kart vis daugiau žmonių.

Kas negalėjo pasinaudoti proga paraJ 
gauti įvairiu skanėstų, turi dar vieną sa
vaitgalį: gegužės 1 ir 2 dieną. Tikėkimės, 
kad oras bus toks gražus, kaip praeitais 
dviem savaitgaliais.

. X ■ ‘l . . . . . >

Dar vienas iš didelių mūsų kolonijos 
asmenybių mus netikėtai apleido. Šių 
metų kobo 18 dieną staigiai mirė 
ALBERTAS M AG YLA. Visoje koloni- 
joje Albertas Magyla buvo žinomas 
kaip didelis veikėjas, V. Zelinos choro 
nuolatinis narys ir visų lietuvišku inicia
tyvų rėmėjas.

'i ' ■

A. a. Alberto Magylos staigi mirtis ; 
mus visus sujaudino. Tuo pačiu laiku 
mirė taip pat Jo sesuo ADELĖ MAGY- 

~ LAITÉČERNIAUSKIENĖ. Jie buvo 
kartu pašarvoti V.- Zelinos bažnyčios i ’ ■ •*
šermeninėj.

Deja, kun. Juozas Šeškevičius turėjo 
burokratinių reikalų mieste, o kun. 
Petras Rukšys tegalėjo atlikti egzekvi
jas ir neturėjo galimybės palydėti į ka- 
PUS-. L.. : - • . -

A. a. Albertas Magyla buvo gimęs 
1922 metų birželio 11 dieną. Čia buvo 
žinomas kaip gabus šaltkalvis. -

Albertas Magyla ir sesuo Adelė bu
vo palaidoti Ceramikos kapinėse S. Cae

JR. 9(2242) 1993.V.1
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Reservas
274-51.16 - 278-65.00

67-H0ÓCA
IY

.. garbės ..lb.de ja

mylimojo vyro VLADO JURGUČIO pirmųjų mirties metinių 
proga (balandžio 26 d.)

Mielai Stasei širdingai dėkojame už paramą spaudai, liūdi
me dėl mums brangaus asmens praradimo.

Redakcija ir administracija

į.

fZOZŽi irvi
Lsns-c i! I

13:00

tarto mieste. 7-tos dienos mišios buvo 
balandžio 2$ dieną V. Zelinos bažny
čioje.

Apie Adelę Magylaitę Černiauskienę 
negavome daugiau žinių. Albertas Ma
gyla paliko liūdesy žmoną Marijoną, 
sūnus Albertą, Robertą, Joną, dukrą 
Neuzą, 7 anūkus ir 2 proanūkus.

Liūdime dėl šio brangiu asmenų 
praradimo ir užjaučiame šeimas.

01 - Ricardo Braslauskas
02 — Ana Rauba Aradzenka
02 — Agostinho D. D. Costabile
03 - Walter Juvenal Žvingila
03 — Claudio Butkus
05 - Clarice Bacevičius
10 - Roberto Jonas Saldys
13 - Anna Vera Tatarūnas
14 - Antanas Augustaitis
15 — Luiz Alberto Jermolovicius
15 - Pranas Jonas Mažietis

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven

čia gimtadieni šj mėnesį ir linKime

16 - Irena Martinaitis
19 - Aida ChoroČiejus Garcia
19 - Umberto Sinopoli
20 — Douglas Krumzlys

daug sėkmės. Sąjungos-Aliança
ValdybaJoão Stelmockas

SEGUNDA EDIÇÃO
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